
 م 0202لسنة  أبريل( األولالجزء ، 681العدد: )، معة األزهرجا، مجلة كلية التربية

 -88- 

 
 
 
 

 دراسة حتليلية لألصول العقدية للرتبية اإلسالمية
 يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

 
 
 

 إعداد
 حسن حممد علي الزهراني /د

 األستاذ املشارك بقسم الرتبية
 ، جامعة أم القرى، بكلية الدعوة وأصول الدين

 اململكة العربية السعودية 
 
 
 
 
 



 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة تحليلية لألصول العقدية للتربية اإلسالمية
 حسن محمد علي الزهرانيد/  

 

 -81- 

 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ربية اإلسالميةدراسة تحليلية لألصول العقدية للت
 حسن محمد علي الزهراني.

 المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى ، بكلية الدعوة وأصول الدين، قسم التربية
 hasn_m_z@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

 :مستخلص الدراسة
اإلسةالمية وأررهةا التربةوألن ألن الت لةى للة  معرفةة األصةول العقديةة للتربيةة تهدف الدراسةة للة  

ومن لقةا لترةرفات  ، والسعي لجعلها منهاجةا  لتربيةة الةناء المسةلم ،واالهتمام بدراستها ،معرفتها
حية  تةوافرت مسةو ات عديةدة تاكةد الحاجةة الملحةة لهة    ،وسلوك  في الحياة لم يأِت مةن فةرا 

فاألصةول العقديةة لهةا عالقةة بالتربيةة  األخةرى. التربية ال سيما في عرر االنفتاح عل  الثقافةات
بحية  يمكةن أن يةادأل انفرةالهما للة  تع يةل لمهمةة  ،اإلسالمية وعل  درجة من القةوة والعمة 

وتربيةة بةال اسةتناد  ،فاألصول العقدية بدون ترجمة سلوكية لن تبرح حدود النظر والفكر ،ال رفين
وقةةد اسةةتخدم ال احةة  المةةنه   ال توجيةة .للةة  أصةةول عقديةةة راسةةخة تعنةةي السةةير بةةال دليةةل وبةة

، أن كلمةةة أصةةول لهةةا أصةةل فةةي القةةرآن الكةةريماالسةةتن ا ي وخلةةص للةة  نتةةام  مةةن أهمهةةا: 
والسةةنة النبويةةة. كمةةا يتفةة  مرةة ل  األصةةول فةةي الةةدالالت واالسةةتعمال القرآنةةي والنبةةوأل 

قرآنةا  ، الشةرييةوك لك لدى ال احثين التربويين. لم ترد كلمة العقيدة في النروص ، واللغوأل 
ةةد( ولكنهةةا واضةةحة فةةي ، وسةةنة بةةالمعن  المتعةةارف عليةة  اليةةوم وإنمةةا ورد جةة ر الكلمةةة )عوقو

والتورية  والقرةد والنيةة. لألصةول العقديةة ، داللتها ومعناها فهي تدل عل : التأكيد واإللةزام
أو  ،ديةةةللتربيةةة اإلسةةالمية أرارهةةا التربويةةة علةة  الفةةرد والمجتمةةى سةةواء فةةي األمةةور االعتقا

 أو األخالق والسلوك. ،الع ادية
 ، القةةرآن الكةةريم، التربيةةة اإلسةةالمية، األصةةول العقيديةةة، الكلمةةات المفتاحيةةة: دراسةةة تحليليةةة

 السنة النبوية.
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ABSTRACT: 

The present study aimed to identify the doctrinal origins of Islamic 
education and its educational impact, because aspiration to know, 
interest in study, striving to make it a curriculum for raising Muslim 
youth, and utilizing it as a starting point for its behavior and 
behavior in life did not come from a vacuum. There are many 
justifications that confirm the urgent need for such education, 
especially in the era of openness with other cultures. The doctrinal 
origins have an effect on Islamic education and a degree of strength 
and depth, so that their separation can lead to disrupting the mission 
of the two parties as the doctrinal origins, without behavioral 
translation, will not leave the boundaries of consideration and 
thought. Furthermore, education without relying on firm doctrinal 
origins means working without evidence or guidance. The researcher 
used the deductive method and concluded with the following results: 
The word "origins" has a base in the Holy Qur’an and the Sunnah 
of the Prophet (Peace Be Upon Him). The term origins also 
corresponds to semantics, Quranic, prophetic and linguistic use, as 
well as educational researchers. The word doctrine was not 
mentioned in the legal texts (the Qur’an and Sunnah), in the sense 
that is recognized today. The doctrinal principles of the Islamic 
education have their educational implications for the individual and 
society, whether in matters of belief, worship, morals and behavior. 

Keywords: analytical study, doctrinal origins, Islamic education, the 
Holy Qur’an, the Sunnah of the Prophet. 
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 المقدمة:
واضةحة المعةالم واألبعةاد ال لة   فيهةا ، سة  تن لة  منهةاللتربية اإلسةالمية أصةول وأ

تظةل ، والمنازعةات الفكريةة المشةوهة، عل  الةر م مةن االتجاهةات التربويةة المتنوعةة ،وال  موض
التةةي ينبثةة  عنهةةا النظةةام التربةةوأل ، التربيةةة اإلسةةالمية ترتكةةز علةة  جملةةة مةةن األصةةول العقديةةة

 اإلسالمي الكامل.
وأل القامم عل  األصول العقدية للتربيةة يخةرل لنةا أفةرادا  يكونةوا وال شك أن النظام الترب

 يثمر عن  مجتمى صال  منت .، لبنة صالحة في المجتمى
بحية   ،فاألصول العقدية لها عالقة بالتربية اإلسالمية وعلة  درجةة مةن القةوة والعمة 

ترجمةة سةلوكية فاألصةول العقديةة بةدون  ،يمكن أن يادأل انفرالهما لل  تع يل لمهمةة ال ةرفين
وتربية بال استناد للة  أصةول عقديةة راسةخة تعنةي السةير بةال دليةل  ،لن تبرح حدود النظر والفكر

 وبال توجي .
فاألصول العقدية تعني القواعد واألس  واألركان اإليمانية المسةتمدة مةن الةوحي قرآنةا  

ومن لقةةا ، ت والتةةي يتربةة  عليهةةا الةةناء بحيةة  تمثةةل القاعةةدة األسةةا  لبنةةاء شخرةةي، وسةةنة
جن ةا للة   ،وتترسخ ه   األصول العقديةة فةي نفة  وعقةل الةناء، لتررفات  وسلوك  في الحياة

 جنب مى األصول الفكرية التي تتعل  بنظرة اإلسالم لل  الكون واإلنسان والحياة.
ال تعةرف ، فالتربية اإلسةالمية القاممةة علة  األصةول العقديةة الرةحيحة تربيةة مسةتنيرة

وقةد عبةر  ،التخ ط النات  عةن االت ةاو والتقليةد الة أل يةادأل للة  المةات الشةرك والكفةرسبيال  لل  
ةاِت ِللوة  النُّةُوِر ووالَّةِ ينو  ةنو الظُُّلمو ِليُّ الَِّ ينو آموُنوْا ُيْخةِرُجُهم مِه ُ وو عن ه ا المضمون قول  تعال  : " ّللاه

ةةنو  ُمُهُم ال َّةةاُ وُت ُيْخِرُجةةونوُهم مِه ةُة ةةُروْا أوْوِليو ةةا  كوفو ةةاِر ُهةةْم ِفيهو اُ  النَّ ةةاِت ُأْولوةةةِْكو أوْصةةحو ةةوِر ِللوةة  الظُُّلمو النُّ
اِلُدونو " )ال قرة ، ومتعلمةا  ، معلمةا  ، ( وحتة  تسةتميم العمليةة التربويةة بكةل عناصةرها752آيةة: ، خو

التةي تنشةدها وتسةع   ،وإدارة كان ال بةد مةن تةوافر األصةول العقديةة للتربيةة اإلسةالمية، ومنهاجا  
لوةةيِهْم  ويةةِر الموغُضةةوِ  للي ةةرواقو الُمسةةتوِميمو َّ ِصةةرواقو الَّةةِ ينو أونعومةة و عو هةةا الف ةةرة السةةليمة " اهةةِدنوا الرِه

الِهينو " الفاتحة:  لويِهْم ووالو الضَّ  . 2 ،6عو
حيةة  كانةة   ،وقةةد جةةاءت السةةنة النبويةةة لتاكةةد علةة  أهميةةة األصةةول العقديةةة للتربيةةة

أولهةا العقيةدة الرةحيحة التةي  ،  عظيمةة وأصةول كبيةرةألصحاب  مبنية علة  أسة تربيت  
، 0991، حواها القرآن الكةريم بمةا هية  مةن ا يةات التةي تةدعو للة  التوحيةد الخةالص. )المةالكي

 (001ص 
ومن البديهي أن التربية المنبثقة من عقيدة صالحة أقوى وأنفى من تربيةة صةادرة عةن 

يظهةر هية  التنةاقي ويحةيط بة  االنحةاللن ألنة   ،ينت  عنها مجتمى متفكةك فاسةد ،عقيدة فاسدة
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هةةو المجتمةةى  ،يفتقةر للةة  المرةةدر الثابةة  الةة أل سةيجد هيةة  لرادتةة  وقوتةة  وخيةةر مثةال علةة   لةةك
فهو يعاني من تدهور في األخةالق وتفكةك فةي األسةرة والعالقةات  ،الغربي بعد النهضة الرنايية

 (2ص  ،0991 ،االجتمايية . )التوم
مية هي األسا  لبناء الشخرةية المتنا مةة المنسةجمة والمتسةقة وتعد العقيدة اإلسال

( . كمةا 199ص  ،0992 ،في الميم ن و لك لكونهةا تةادأل للة  وحةدة المرةدر واالتجةا  )م ةر
أن "اعتقةةاد اإلنسةةان بةةالجزاء واستحضةةار  الةةدامم لةة  وترةةور  المسةةتمر للمرةةير والجةةزاء للنعةةيم 

سةةلوك  واسةةتقامة  ريقتةة  سةةواء  فةةي نفسةة  أو مةةى لةة  أرةةر كبيةةر فةةي حسةةن  ،والشةةقاء األبةةديين
( ومةن رةم كةان البةد مةن 055ص ، 0990 ،النا  أو هيما بين  وبين ربه  وخالقة  " . )الم ةارك

 بيان ه   األصول والوقوف عل  أررها في التربية وهو ما يحاول أن يرل للي  ال ح  الحالي.
 موضوو ال ح :

فةنن القةرآن الكةريم  ، اقة ليمانيةة تدفعة  وتغ ية يحتال لل   ،ل ا كان السلوك اإلنساني
التةي ال يتحقة  حتة   ،وضى منهاجةا  سةلوكيا  كةامال  ودايقةا  يقةوم علة  األصةول العقديةة والفكريةة

 –دومةا   –والمتةدبر  يةات القةرآن الكةريم يلحةد النةداءات المتكةررة  ،تر   سلوكا  في واقى الحياة
تةارة تةدعوهم للة  التةزام أقةوال  –)يا أيها الة ين آمنةوا(  -ألصل من األصول العقدية هو اإليمان 

ال تنسةجم مةى عقيةدة التوحيةد التةي  ،وتةارة أخةرى تنهةاهم عةن أقةوال وأفعةال سةيْة ،وأفعال حميدة
تنبثة   ،ومن هنا كان المامنةون م ةالبين بأنمةاق سةلوكية عديةدة ،يحملونها في قلوبهم وعقولهم

عمليةة تسةتهدف تعةديل سةلوك  -في جوهرها-ون التربية وتاكد عل  صحتهان ولك، من عقيدتهم
اإلنسةةان وبنةةاء شخرةةيت  ب ريقةةة متكاملةةة متوازيةةة ن فةةنن هةة ا ياكةةد علةة  أن األصةةول العقديةةة 
والفكرية هي أقر  السةبل لتحقية   لةك. وعلة  الةر م مةن تنةاول هة ا الموضةوو فةي كتةب التربيةة 

كمةةا سةةيرد  كةةر  فةةي  –شةةكل مخترةةر   وبعةةي االبحةةا  فةةي العقيةةدة اإلسةةالمية ب، اإلسةةالمية
لال أن بحثةةا علميةةةا تربويةةا لةةم يتنةةاول هةةة ا الموضةةوو بالدراسةةة بالجامعةةةات  -الدراسةةات السةةابقة

اإلسالمية بالمملكة أو  يرها ومن رم كان ه ا ال ح  الحالي خروصا حينمةا أسةند الةي تةدري  
 األصول العقدية للتربية اإلسالمية ل ال  الدراسات العليا.

 ْلة ال ح :أس
يحةةةاول ال حةةة  اإلجابةةةة عةةةن السةةةاال الةةةرمي  التةةةالي: مةةةا األصةةةول العقديةةةة للتربيةةةة 

 اإلسالمية؟
 ويتفرو عن  األسْلة التالية:

 ما مفهوم األصول العقدية للتربية اإلسالمية؟  /
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  /ما األصول العقدية للتربية اإلسالمية ؟ 
  /ما أرارها التربوية لألصول العقدية؟

 :أهداف ال ح 
 يحاول ال ح  التحق  من األهداف التالية:

 .التعرف عل  مفهوم األصول العقدية للتربية اإلسالمية 
 .بيان األصول العقدية للتربية اإلسالمية وأرارها التربوية 

 أهمية ال ح :
 ،فاإلسةالم والتربيةة متالزمةان وصةنوان ال يفترقةان، لن للتربية في اإلسالم موقعا  خاصا  

وال ك لك  وال التاريخ اإلسةالمي منة  بدايةة الةدعوة  ،سالم بالتربية في كل مراحل وقد اقترن اإل
وتشةةكل  ،لهةةا فلسةةفة خاصةةة تحةةدد مسةةار حياتهةةا ،حتةة  صةةار ل سةةالم دولةةة كبةةرى  ،اإلسةةالمية

 (715ص  ،0929 ،نظامها التربوأل . )النحالوأل 
مةة  تغييةةر إلحةةدا  أع، ملسو هيلع هللا ىلصوقةةد كانةة  التربيةةة هةةي السةةبيل " الةة أل سةةلك  نبينةةا محمةةد 

ةةد رجةةاال   ،فةةي نفةة  اإلنسةةان –عرفةة  التةةاريخ  –أيةةدولوجي  يقضةةون علةة  ، بهةةا اسةةت او أن يجنه
 ،ويمةةيم ل سةةالم دولةةة كبةةرى فةةي الجزيةةرة العربيةةة " . )عبةةود ،معاقةةل الشةةرك والورنيةةة فةةي مكةةة

 (711ص  ،0929
والسةعي  ،اواالهتمةام بدراسةته ،لن الت لى لل  األصول العقدية للتربيةة اإلسةالمية اليةوم

حي  توافرت مسةو ات عديةدة تاكةد علة   ،لجعلها منهاجا  لتربية الناء المسلم لم يأِت من فرا 
ويمكن لجمال أهمية هة ا الموضةوو فةي  ،الحاجة الملحة له   التربية ال سيما في عررنا الحالي

 النقاق التالية:
ول العقديةة للتربيةة كون  ال حة  يتعلة  بالدراسةات التأصةيلية للتربيةة اإلسةالمية )األصة -

اإلسالمية(. خروصا وأن التربية اإلسالمية تحتال لل  مزيةد مةن الدراسةات التأصةيلية 
 في جوانبها المتعددة.

وإاهةةار  اتيتهةةا ، يسةةهم هةة ا ال حةة  فةةي تقةةديم األصةةول العقديةةة للتربيةةة اإلسةةالمية    -
 وخروصيتها بين سامر الفلسفات التربوية المعاصرة .

 ا ال ح  في التأصيل اإلسالمي للعملية التربوية وأرارها. االستفادة من ه  -
فةةت  ا فةةاق أمةةام ال ةةاحثين للةة  مزيةةد مةةن ال حةةو  التأصةةيلية التةةي يمكةةن أن تتنةةاول  -

 أصول التربية اإلسالمية وجوانبها األخرى .
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اقترةةةر هةةة ا ال حةةة  علةةة  األصةةةول العقديةةةة للتربيةةةة اإلسةةةالمية مةةةن خةةةالل حةةةدود ال حةةة : 
 مى بيان ا رار التربوية له   األصول. ، الكتا  والسنة وشروحهمااستن ا ها من 

ويقرةةد ال احةة  باالسةةتن اق فةةي هةة   ، اسةةتخدم ال حةة  المةةنه  االسةةتن ا يمةةنه  ال حةة : 
الدراسةةة: اسةةتخرال األصةةول العقديةةة للتربيةةة اإلسةةالمية بعةةد النظةةر فةةي تفسةةير ا يةةات وشةةروحها 

 وأقوال أهل العلم.
 مر لحات ال ح :

اسة تحليلية: ويعرف ال اح  الدراسةة التحليليةة اصة الحا: بأنهةا تقسةيم ال حة  للة  عناصةر  در 
وال ح  في  نروص  الكتةا  والسةنة للوصةول للة  الهةدف المةراد مةى ، وتحليل مكونات ، واجزام 

 بيان األرار التربوية.
وعلةة   ،ي لةة  )األصةةل( كمةةا ورد فةةي الكليةةات علةة : "الةةراج  بالنسةة ة للمرجةةوحاألصةةول: 

وعلة  ، وعلة  الةدليل بالنسة ة للمةدلول، القانون والقاعدة المناس ة المن  قة عل  الجزميةات
، وعلةة  مةةا هةةو األولةة  )أبةةو ال قةةاء الكفةةوأل ، وعلةة  المحتةةال لليةة ، مةةا ينبنةةي عليةة   يةةر 

 (.0/077، م0991
ر  . وال ُيْبنة  هةو علة   ية ،بأن  : " ي ارة عمَّا ُيْبنوة  علية   يةر  الجرجانيوعرف  

 (.17د.ت( ص  ،واألصل : ما يثب  حكم  بنفس  وُيْبن  علي   ير  " الجرجاني
، وبما يجب ل  من التوحيةد، ما خو ة من العقيدة وهي: اإليمان الجازم باهلل تعال العقدية: 

وبمةا يتفةرو عةن هة   ، وشةرهِ  والقةدر خيةر  ، والبوم ا خر، ورسل ، واإليمان بمالمكت  وكت  
، ٩ :ص، ه ٥٩٣١،   بها مما هةو مةن أصةول الةدين )بةن بةاز عبةد العزيةزاألصول ويلح

1.) 
في جميى مراحةل  ،التربية اإلسالمية هي: لعداد المسلم لعدادا  متكامال  من جميى النواحي

في ضوء الم ةاد  والمةيم و ةرق التربيةة التةي جةاء بهةا اإلسةالم  ،نمو  للحياة الدنيا وا خرة
 (71ص ، ه0999، ")يالجن

كةةن تعريةةص األصةةول العقديةةة للتربيةةة اإلسةةالمية بأنهةةا :منظومةةة مةةن األركةةان و يم
األسةة  والقواعةةد العقديةةة التةةي تبنةة  عليهةةا التربيةةة اإلسةةالمية وتسةةتند لليهةةا فةةي جميةةى 

 والت بيمية.  جوانبها النظرية
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 الدراسات السابقة:
دراسةات ومكت ةة بعد مراجعة قةوامم الدراسةات مةن خةالل مركةز الملةك هيرةل لل حةو  وال

الملةةك فهةةد الو نيةةة ومكت ةةة الملةةك عبةةد و الرقميةةة وقةةوامم الدراسةةات الجامعيةةة لةةم يعثةةر ال احةة  
عالقةة ، عل  دراسة به ا العنوان لال أن هناك دراسات تفردت بال ح  عن أحةد هة   األصةول لهةا

تحةةدر  عةةن بةة عي جوانةةب ال حةة  أفةةاد منهةةا ال احةة  بينمةةا هنةةاك دراسةةتان عثةةر عليهةةا ال احةة  
 العقيدة اإلسالمية جملة وهي: 

( التةي هةدف  للة  تسةليط الضةوء علة  أرةر ه0111، ) محمد حةافد، دراسة الشريدة
رعةةاة ورييةةة أفةةرادا ومجتمعةةا. كمةةا ، العقيةةدة اإلسةةالمية فةةي تربيةةة الرعيةةل األول رضةةي و عةةنهم

لتةي تةنظم حيةاة المجتمةى رةم ليضةاح التوجيهةات ا، هدف  لل  بيان أرر العقيدة في تربية النفةو 
مةنه  الدراسةة: لةم يبةين  رم صور مةن واقةى المجتمعةات المختلفةة.، المسلم عل  العقيدة الربانية

ال اح  المنه  ال أل سار علي  ولكةن مةن االسةتقراء لهة ا ال حة  أنة  سةلك المةنه  االسةتن ا ي 
يلةة حياتة  قاممةة   وخلص ال حة  للة  بعةي النتةام  منهةا: أن مةدار دعةوة النبةي ، التحليلي

 يلةةة العهةةد المكةةي يةةدعو لليهةةا حتةة  أ ن و لةة   علةة  كلمةةة التوحيةةد)ال للةة  لال و( ومكةة  
بةةالهجرة. أن العقيةةدة اإللهيةةة التةةي رضةةي الخةةال  سةة حان  لع ةةاد  جةةاءت باألسةة  والتوجيهةةات 

مرةةلحة وتحقةة  ، وتتناسةةب مةةى الف ةةرة السةةوية، التةةي تلبةةي حاجةةات اإلنسةةان الماديةةة والروحيةةة
 الفرد والمجتمى والدولة في آن وأحد .

هةةة( التةةي هةةدف  للةة   ليضةةاح األسةةا  0101دراسةةة باقاسةةي: )يحيةة  عبةةد الفتةةاح
وإبةراز أهةم آرةار االلتةزام بالعقيةدة ، العقامدأل الرحي  المستن ط من القرآن الكريم والسنة الم هةرة

از آرةةار ال عةةد عةةن العقيةةدة وكةة لك لبةةر ، اإلسةةالمية الرةةحيحة فةةي المجةةالين العلمةةي والحضةةارأل 
المةةنه  ، واسةةتخدم  الدراسةةة اإلسةةالمية فةةي الوقةة  الحاضةةر فةةي المجةةالين العلمةةي والحضةةارأل.

والمةةةنه  التةةةاريخي. وتوصةةةل  الدراسةةةة فةةةي نتامجهةةةا للةةة  أن ، والمةةةنه  االسةةةتن ا ي، الوصةةةفي
خلةة  بةةاألخالق فهةةي الدافعةةة للت، العقيةةدة اإلسةةالمية هةةي القةةوة الحميميةةة الدافعةةة لكةةل عمةةل خيةةر

وهةةي الدافعةةة لعمةةارة األرض بمقتضةة  ، وهةةي الدافعةةة إلنشةةاء نهضةةة علميةةة م اركةةة، الحسةةنة
المنه  الرباني. أن االجيال األول  من أبناء األمة اإلسةالمية عنةدما التزمة  بالعقيةدة اإلسةالمية 

رةةحيحة فننهةةا أنشةةأت أكبةةر حركةةة حضةةارية فةةي تلةةك القةةرون. وإ ا   قةة  العقيةةدة اإلسةةالمية ال
الت بي  الرحي  في أأل زمةان وأأل مكةان فننهةا تةأتي بةنف  النتةام  االيجابيةة التةي جةاءت بهةا 

 األجيال األول .
 :الدراسات السابقةالتعلي  عل  

لال أنهةا تختلةف فةي ، تتف  الدراسة الحاليةة مةى الدراسةتين السةابقتين فةي موضةوو العقيةدة -
حية  ، م  لقسةم العقيةدة بجامعةة أم القةرى قةد، المعالجات. فدراسةة الشةريدة دراسةة عقديةة



 م 0202لسنة  أبريل( األولالجزء ، 681العدد: )، معة األزهرجا، مجلة كلية التربية

 -89- 

ركةةةزت علةةة  التوجيهةةةات التةةةي تةةةنظم المجتمةةةى اإلسةةةالمي علةةة  العقيةةةدة وتحةةةدر  عةةةن 
، التوجيهةات السياسةةية واالقترةةادية واألخالايةة. وكةة لك صةةور لواقةى المجتمعةةات المختلفةةة

  دراسةةة تربويةةة وضةة  فيهةةا األسةةا  العقامةةدأل اإلسةةالمي الرةةحي ،بينمةةا دراسةةة باقاسةةي
 باعت ار  القوة الحميمية الدافعة لنهضة المسلمين العلمية والحضارية. 

، اسةتفاد ال احةة  مةةن الدراسةتين السةةابقتين فةةي الرجةوو لةة عي المرةةادر التةي رجعةةوا لليهةةا -
 وك لك البناء المعرفي ل عي القضايا. 

 ةرق للية  وهةو مةالم تت ،بينما الدراسةة الحاليةة شةاملة لألصةول العقديةة للتربيةة اإلسةالمية -
 مى بيان ا رار التربوية لكل أصل من ه   األصول.، الدراسات السابقة

 مفهوم األصول لغة واص الحا: -
قةال ابةن فةار :" الهمةةزة والرةاد والةالم رالرةة أصةول يت اعةد بعضةها مةةن ، األصةول: جمةى أصةل

( وجةةاء فةةي تةةال العةةرو "... 0/111، ه0199، أحةةدها أسةةا  الشةةيء) ابةةن فةةار ، بعةةي
لشيء ما يستند وجود  لك الشيء للي ..." وقال:" أصةل كةل شةيء قاعدتة " وقةال  يةر : " أصل ا

 (.716/ 2، د.ت، األصل ما ينبي علي   ير ) الزبيدأل
( مةن هة   المعةاني 001/ 0:" األصةل أسةفل كةل شةيء)م(0991، هةة0101وقال ابن منظور)

القاعةةدة ومةةا يبنةةي عليةة  فهةةو األسةةا  و ، اللغويةةة نسةةتخلص أن األصةةل ي ةةارة عمةةا يفتقةةر لليةة 
 . ير 

، ي ل  )األصل( كمةا ورد فةي الكليةات علة : "الةراج  بالنسة ة للمرجةوح األصول اص الحا:
، وعلة  الةدليل بالنسة ة للمةدلول، وعل  القانون والقاعدة المناس ة المن  قة علة  الجزميةات

 ،ل قةاء الكفةوأل وعلة  مةاهو األولة  )أبةو ا، وعلة  المحتةال للية ، وعل  ما ينبني علي   ير 
 (.0/077، م0991

: هةو الم ةاد  العليةا التةي تقةوم عليهةا حيةاة النةا  فةي ديةنهم وعرف الحازمي األصل فقةال
 ( .79 ،ص، م7111ه/0170 ،ودنياهم ن كمبدأ  الحرية و ير  )الحازمي

أصةةول  ،مثةةل :أصةةول الةةدين ،ويعةةرف أيضةةا : ة" بةةالقوانين والقواعةةد التةةي يبنةة  عليهةةا العلةةم
 (.11ص  ،ه0102 ،عبد و ،والس حي ،صال ، )باقارشالعلوم

فاألصول ، ويمكن أن يخلص ال اح  لل  تعريص يقر  معنا  لكلمة األصل يناسب الدراسة
والقواعد العقدية التي تبن  عليها العلةوم التربويةة وتسةتند لليهةا. ، هي: المرتكزات األساسية

 أوالت بيقات العملية.، سواء النظرية
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 صل في ضوء القرن الكريم والسنة النبوية:كلمة األ
 وهي:، في رالرة من مواضى من كتا  و ،وردت كلمة أصل في القرآن الكريم     

ا  ةةة  أوْصةةُلهو ةةجوروة   ويِه و ةةة  كوشو ةةة   ويِه و ِلمو ةةثوال  كو ُ مو ةةرو و ّللاَّ ْيةةصو ضو الموضةةى األول : قولةة  تعةةال  م أولوةةْم توةةرو كو
ا ِفةي فوْرُعهو ةمواِء  لبةراميم:  رواِبٌ  وو قةال األصةفهاني فةي معنة  األصةل مسةتدال ، .71السَّ
مواِء(:"وأصةةةةل الشةةةةيء: قاعدتةةةة "   بقولةةةة  تعةةةةال : ةةةةا ِفةةةةي السَّ فوْرُعهو ا رواِبةةةةٌ  وو ) أوْصةةةةُلهو

 (.29ص  ،د.ت ،)األصفهاني
ِحةةيِم  )الرةةافات ةةجوروٌة توْخةةُرُل ِفةةي أوْصةةِل اْلجو ةةا شو (. قةةال 61:  الموضةةى الثةةاني : قولةة  تعةةال  م ِلنَّهو

، "وأ رةةانها ترتفةةى للةة  دركاتهةةا ،نمالزمخشةةرأل: " منبتهةةا )شةةجرة الزقةةوم( فةةي قعةةر جهةة
 (  1/11، الكشاف ،م0995-هة0105، )الزمخشرأل 

ا هوِ ةِنْ ِن ّللاَِّ  الموضى الثال : لوة  ُأُصةوِلهو ةة  عو ْكُتُموهوةا قواِممو قول  تعال : م موا قو وْعةُتْم ِمةْن ِلينوةة  أوْو تورو
ِليُ  ، : "واألصةول : القواعةدم(0991قال "ابن عاشةور) ،(5ْخِزألو اْلفواِسِقينو   )الحشر: وو

 (. 00/22 والمراد هنا سوق النخل".)
هنةاك مجموعةة مةن األحادية  وردت فيهةا كلمةة )أصةل( وبروايةات وفي السنة النبوية، 

 ويكتفي ال اح  ب كر رواية واحدة تدل عل  معن  األصل : ،متعددة
ةعد  ، ومسةلم ،ارأل جاء في ال خة ةهِل بةِن سو قةد تمةاروا فةي المنبةِر ، "أنَّ نفةر ا جةاموا للة  سو

ومون عوِملوة ... ولقةْد رأيةُ  رسةولو ، ِمن أألِه عود  هو؟ فقال: أموا وِو لنِهي ألعرُف ِمن أألِه عود  هو
ةةر النةاُ  وراءو  لو ، وهةةو علةة  المنبةرِ ، ِو صةلَّ  ُو عليةة  وسةةلَّم قةام عليةة  فكبَّةةر وكبَّ فوةةى فنةةزو رةةم رو

ْهقةةروأل حتةة  سةةجود فةةي أصةةِل المنبةةر رقةةم ، حتةة  فةةرو و مةةن آِخةةر صةةالِت ..)ال خارأل ، رةةم عةةاد، القو
ه( في الفت  :" )فةي أصةل 0117(. قال ابن حجر)511، رقم الحدي  ،ومسلم، 902، الحدي 

 (.7/116المنبر(: أأل عل  األرض لل  جنب الدرجة السفل " )
يتفة  مةى مةا  ،ن معن  كلمة )أصل( كما وردت فةي سةياقاتهافن ،وكما يالحد مما تقدم

 ورد في القرآن الكريم.
دو وهةي مةن العقةدمفهوم العقيدة لغة واص الحا :  ، واإلحكةام، والتورية ، مأخو ة من مادة عوقو

يقةةال: ، واعتقةةد بمعنةة  اقتنةة ، تقةةول العةةر  : أعتقةةد الشةةيء ن صةةلب واشةةتده ، والةةربط بقةةوة
أأل: اقتناها. وعقد قل   عل  الشيء: لزم . والخيل معقةود بنواصةيها  ،اعتقد ضيعة أو ماال  

ةةاُنُكْم  سةةورة  كأنةة  معقةةود فيهةةا.، الخيةةر: أأل مةةالزم لهةةا ْت أوْيمو ةةدو قةةال تعةةال : م ووالَّةةِ ينو عوقو
وتعةة ر ، فالعقيةةدة مةةا انعقةةد عليةة  القلةةب واستمسةةك بةة ، . أأل: أكةةدت وورقةة 11، النسةةاء

وما كان راجعا  لل  دليةل ، بين ما كان راجعا  لل  تقليد أو وهمال فرق في  لك ، تحويل  عن 
 (799، 1/799، هة0101، عقلي )ابن منظور
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وهك ا نجد أن كلمة )العقيدة( في اللغة تدل عل  اللزوم والتأكد واالسةتيثاق والعةزم 
د والنية وما يوديُن ب  اإلنسان.   الماكه

وهي ما ، حكم القا ى ال أل اليت رق للي  شكوال، وفي االص الح العام: هي اإليمان الجازم
بغةي النظةر عةن صةحت  مةن ، ويتخة   مة م ا ودينةا  ، يامن ب  اإلنسان ويعقد علي  ضةمير 

 (01-9ص، (ه0107ناصر)، العقل .(0/51 ،م0996-ه0116، عدمها)ابن عثيمين
  مةةن وبمةةا يجةةب لةة، وتعةةرف العقيةةدة اإلسةةالمية فةةي االصةة الح: اإليمةةان الجةةازم بةةاهلل تعةةال 

وبمةا يتفةرو ، وشةرهِ  والقةدر خيةر  ، والبةوم ا خةر، ورسل ، واإليمان بمالمكت  وكت  ، التوحيد
، ه ٥٩٣١ ،عبةد العزيةز، عن ه   األصول ويلح  بها مما هو من أصول الةدين )بةن بةاز

 (٤، ٩ :ص
، ورسلة، وكت  ، ومالمكت ، وتعرف العقيدة اإلسالمية أيضا: باإليمان الجازم باهلل 

وبكل ما جاء في القةرآن الكةريم والسةنة النبويةة الرةحيحة ، والقدر خير  وشر ، يوم األخروال
والتسةةليم   ، ومةةا أجمةةى عليةة  علمةةاء السةةلف الرةةال ، وأخ ةةار ، مةةن أصةةول الةةدين وأمةةور 

، و لرسةول   بال اعةة والتحكةيم واالت ةاو )العقةل ،والشةرو، والقةدر، واألمةر، تعال  في الحكم
 (.9ص ،ه0107، ناصر

، كم ات ل  العقيةدة علة  اإليمةان الجةازم والحكةم القةا ى الة أل اليت ةرق للية  شةك
فةن ا ، ويتخة   مة م ا ودينةا يةدين بة ، وهي ما يامن ب  اإلنسةان ويعقةد علية  قل ة  وضةمير 

كاعتقةاد أهةل السةنة ، كان ه ا اإليمان الجازم والحكم القا ى صحيحا  كان  العقيدة صحيحة
، ناصةةر، بةةا ال  كانةة  العقيةةدة با لةةة كاعتقةةاد فةةرق الضةةالل.) العقةةل وإن كةةان، والجماعةةة

 (.01، 9ص، المرجى الساب 
 :كلمة العقيدة في استعمال القرن الكريم والسنة النبوية

لم ترد كلمة العقيدة في القرآن الكريم بالمعن  المتعارف علي  اليوم وإنمةا ورد جة ر         
د( في مواضى من كتا  وهيمةا يلةي عةرض لهةا والوقةوف علة  معانيهةا فةي ، و الكلمة )عوقو

 السياق القرآني:
.أأل: "والة ين 11قال و تعال : )وال ين عقةدت أيمةانكم فةُتوهم نرةيبهم( النسةاء: .0

/ 0، هةةة0112، فةةأتوهم نرةةيبهم" ابةةن كثيةةر، تحةةالفتم باأليمةةان الماكةةدة أنةةتم وهةةم
511.) 

. يعنةي :" أوفةوا بةالعهود 0عقود( المامةدة:قال تعال : )يا أيها ال ين آمنوا أوفوا بةال .7
، وأوجبةتم علة  أنفسةكم حقوقةا  ، والعقود التي عاقدتموها ليا ، التي عهدتموها ربكم

 (.1/195 ،د.ت، وألزمتم أنفسكم بها   فروضا ". )ال برأل 



 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة تحليلية لألصول العقدية للتربية اإلسالمية
 حسن محمد علي الزهرانيد/  

 

 -81- 

وهةةو ، وقةةال تعةةال  )ولكةةن يااخةة كم بمةةا عقةةدتم األيمةةان(. أأل "بتعقيةةدكم األيمةةان .1
 (.695/ 0، هة0105، النية ")الزمخشرأل توريقها بالقرد و 

د( واضحة في داللتها ومعناها عل : التأكيد واإللزام      ، وكما مر بنا نجد معاني )عوقو
 والتوري  والقرد والنية.

وأمةةا ورود اسةةتخدام كلمةةة )عقيةةدة( فةةي السةةنة النبويةةة ه عةةد ال حةة  والتقرةةي فلةةم          
ومةةرة  ،وإنمةةا ورد الفعةةل )عقةةد( مةةرة بفةةت  القةةاف ،يعثةةر ال احةة  علةة  ورودهةةا بهةة   اللفظةةة

ومةةةرة بكسةةةر العةةةين وتسةةةكين القةةةاف وجميعهةةةا وردت بالمعةةةاني ، ومةةةرة بضةةةمها، بتسةةةكينها
ويمكن لمن أراد الوقوف عل  ه   المعةاني أن يجةدها ، السابقة كما وردت في القرآن الكريم

)بةا  قرةة ، ادي  األنبياءوكتا  أح، )با  وجو  الزكاة( كتا  الزكاة، في صحي  ال خارأل 
كتةا  ، )بةا  قولة  فلةم تجةدوا مةاء.. وفةي صةحي  مسةلم، يأجول ومةأجول( وكتةا  التفسةير

 )با  صفة الجلو  وكيفية وضى اليدين(، المساجد
 مفهوم التربية لغة واص الحا : 

 التربية: ترجى كلمة التربية لل  أصول رالرة وهي:
يتةة  )ابةةن وأربيتةة ، وزاد نمةة  أأل وربةةان، ربةةو ا، يربةةو، أوال : ربةةا  ، هةةة0101، منظةةور نمه

 (.01/111، م0991
بوةْ  ربةاء   وربةو ا ربةو ا وربةوت، وترعةرو نشةأ بمعنة  ُيربة ، ورانيا : ربةا   أأل نشةأت وُربي ةان، ورو

ةا وربيهة ُ ، فةيهم  ،م0991، هةة0101 ،منظةور   وتة  ")ابةن أأل تربيةةن أربهية  فالن 
01 /112.) 

ن ورالثةا : ر ه   رابهةٌة  :للحاضةنة قيةل ومنة ، علية  الميةام أحسةن أأل نوأصةلح  ربةا  أأل يةر ُّ
 أأل أحسةن يربهية ن ولرةبيه ، ولةد  بة ..ر ه  وتقةوم، الشةيء ترةل  ألنهةا وربي ةٌةن

 (. 1/ 7، د.ت، ال فولة" )الزبيدأل وفارق  أدرك وساس  حت ، علي  الميام
ومن الرعب ، وأله واما في المفهوم االص الحي فنن ل  عالقة وريقة بالمفهوم اللغ

حي  لنه مفهوم التربية االص الحيه يختلةف  ،أن نرل لل  تعريص محدد متف  علي  للتربية
 وأهةدافها التربيةة للة ، المختلفةة المجتمعةات نظةرة  بيعةة بةاختالف، مةن مجتمةى  خةر

 و بيعةة، الحيةاة  بيعةة للة  نظرتهةا باختالف وك لك، ال ويل تاريخ ت ورها عبر وواامفها
ا والمفهوم، المعن  من اختالفات الر م وعل ، ناإلنسا  تن وأل  جميعها أنه  لال، وحديث ا قديم 

 عنةد التربيةة لمفهةوم تعريفةات عةدة وردت ولقةد، جزميةة كلية أو برورة مشتركة أبعاد عل 
 العلماء منها:
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 ( ل  يقةةول" لنهةةا0992تعريةةص األصةةفهاني: )لنشةةاء الشةةيء حةةاال  فحةةاال  للةة  حةةد التمةةام  م
  ( 719)ص

  وهي تبلية  الشةيء للة  كمالة  ، (: "الر ه مردر بمعن  التربية0955)، البيضاوأله  ويعرفها
 (.0/1شيْ ا فشيْ ا" )

 التربيةة بأنهةا: " عمليةة لعةداد للحيةاة فةي الجماعةة التةي ، (0177)، ويعرف علةي
ينتمي لليها ال فةل عةن  رية  المشةاركة فةي حيةاة هة   الجماعةة سةواء كةان  لةك 

له   المشاركة كالمدرسةة أو فةي الحيةاة نفسةها كمةا يحةد  كةل يةوم  في مكان معد
 (75ص  ،م7110 -هة 0177 ،في المنزل والشارو " )علي

 مفهوم التربية اإلسالمية:
 ( بأنها" عملية تفاعل بين الفةرد والبيْةة االجتماييةة المحي ةة بة 7116)، يعرفها المعاي ة ،

ء الشخرية اإلنسةانية المسةلمة المتكاملةة فةي الشريعة اإلسالمية بهدف بنا بنور مستضيْة  
 (.01، وب ريقة متوازنة" )ص، جوانبها كلها

 فيةةةرى أن التربيةةةة اإلسةةةالمية ي ةةةارة عةةةن " تنميةةةة فكةةةر اإلنسةةةان ، (0991)، وأمةةةا الهةةةادأل
بقرةد تحقية  أهةداف اإلسةالم فةي  ،وتنظيم سلوك  وعوا فة  علة  أسةا  الةدين اإلسةالمي

فهةا  علةي )72في كةل مجةاالت الحيةاة " . )ص أأل  ،حيةاة الفرد والجماعة ( 0101(. ويعره
" بأنههةةا : " تلةةك المفةةاميم والمةةيم واألسةةاليب واالتجاهةةات المتضةةمنة فةةي آيةةات القةةرآن وسةةنة 

والتةةي تترةةل بتربيةةة اإلنسةةان فةةي جوانةةب شخرةةيت   صةةل  و عليةة  وسةةلمالرسةةول العظةةيم 
 .(6المختلفة ") ص

 ( التربية ا0999ويعرف يالجن )عةدادا  متكةامال  مةن جميةى إلسةالمية بأنهةا: لعةداد المسةلم ل
فةةي ضةةوء الم ةةاد  والمةةيم و ةةرق  ،فةةي جميةةى مراحةةل نمةةو  للحيةةاة الةةدنيا وا خةةرةالنةةواحي، 

 (.71التربية التي جاء بها اإلسالم ")ص 
 :يتض  أن التربية اإلسالمية ،ومن خالل استقراء التعاريص السابقة

كمةةا أنهةةا تعةةد  ،جسةةدا (ت ال بيعةةة اإلنسةةانية )روحةةا ، عقةةال ، مكونةةاعمليةةة شةةاملة تسةةتوعب  -0
 .لحياة الدنيا وا خرة معا  اإلنسان ل

 أو التركيز عل  واحد  دون ا خر. ،تستهدف الفرد والمجتمى دون التفريط بأأله  منهما -7
 .مرار وصوال  لل  الكمال اإلنسانيوتاكد عل  االست ،تقوم عل  التدرل -1
 وم اد .ل منهال اإلسالم الشامل، بما هي  من أس ، وايم، ها من خال تستمد محتوا -1
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وفي ضوء ما سب  يمكن لل اح  أن ُيعةِرف التربيةة اإلسةالمية بأنهةا " عمليةة منهجيةة 
، علميةةةة متدرجةةةة تقةةةوم علةةة  مفةةةاميم نظريةةةة وت بيقةةةات عمليةةةة مبنيةةةة علةةة  األصةةةول العقديةةةة

ة اإلنسةةان والوسةامل التةي أبانهةا اإلسةالم مةةن خةالل مرةواألسةاليب،  ادر التشةريى .بهةدف  تنشْة
 الرال  محققا الغاية التي من أجلها ٌخل .

 كلمة التربية في استعمال القرآن الكريم والسنة النبوية:
وإنمةا ورد جة ر ، بعد النظةر فةي آيةات وسةور القةرآن الكةريم لةم يجةد ال احة  لفةد التربيةة       

لمعةةاني اللغويةةة وهيمةةا يلةةي عةةرض لهةةا تحمةةل نفةة  ا، كلمةةة )ر (  فةةي مواضةةى مةةن كتةةا  و
 والوقوف عل  معانيها في السياق القرآني:

 ْمةُد هللَِّ ، والتربية، بمعن  السياسة واإلصالح والملك وه   المعاني نجةدها فةي قولة  تعال )اْلحو
( "والةةر  المرةةل  والمةةدبر قةةال بعةةي العلمةةاء والةةر  هةةو: ، والجةةابر والقةةامم ،رو ِه اْلعوةةالوِمينو

لمةةا يشةةعر بةة  هةة ا الوصةةف مةةن الرةةلة بةةين الةةر  ، األعظةةم   لكثةةرة الةةداعين بةة  االسةةم
مةةى مةا يتضةةمن  مةن الع ةةف والرحمةة واالفتقةةار فةي كةةل حةال. وقيةةل مشةت  مةةن ، والمربةو 

-0/700 ،ه0172، التربيةةةة فةةةاهلل سةةة حان  وتعةةةال  مةةةدبر لخلقةةة  ومةةةربيهم".) القر بةةةي
707.) 

 ِمْن  فقد، التربية بمعن  الزيادة والنماء وردت في القرآن في عدة مواضى منهةا قولة  تعةال )وو
بوةْ  ِلنَّ الَّةِ أل أوْحيواهوةا رو ا اْلمواءو اْهتوزَّْت وو لوْيهو اِشعوة  فوِن وا أوْنزوْلنوا عو لوُمْحِيةي  آيواِتِ  أونَّكو توروى األوْرضو خو

ةْيء  قوِديٌر(سةورة فرةل : ل ا  ،از حميقتة  : م اوعةة هةزه ُ . واالهتةز  19اْلموْوتو  ِلنَُّ  عولو  ُكلِه شو
ك  بعد سكون  فتحرهك . وهةو هنةا مسةتعار لربهةو وجة  األرض بالن ةات شة ه  حةال لن اتهةا  ،حرَّ

ةةْ ( علةة   بو رو وارتفاعهةةا بالمةةاء والن ةةات بعةةد أن كانةة  منخفضةةة خامةةدة بةةاالهتزاز. وع ةةف )وو
كة  . والمقرةود بةالربوه : )اْهتوزَّْت( ألن المقرود من االهتزاز هو اهةور الن ةات عليهةا وتحر 

( والربةةو يعنةةي الزيةةادة  75/117 ،م0991، )بةةن عاشةةور . انتفاُخهةةا بالمةةاء واعتالمهةةا
 (.096ص، د.ت، أأل زادت زيادة المتربي)األصفهاني، والعلو

  نوةاحو ةا جو التربية في القرآن الكريم بمعن  الرعاية والعناية: كما في قول  تعةال : )وواْخِفةْي لوُهمو
ةةِغير ا ( أمةةر تعةةال  ي ةةاد  بةةالترحم علةة   الةة ُّلهِ  ةةاِني صو بَّيو ةةا رو مو ةةا كو ْمُهمو ُقةةل رَّ ِه اْرحو ةةِة وو ْحمو ِمةةنو الرَّ

; ل  وليةاك صةغيرا مةا رحمةاك وترفة  بهمةا كمةا رفقةا بةكوأن ترحمهمةا ك ،آبامهم والدعاء لهةم
فةال  ،اكوتعريةا وكسةو وجاعةا وأشة عاك،  ،وأسهرا ليلهمةا ،جاهال محتاجا فُرراك عل  أنفسهما

 ،فتلةي منهمةا مةا وليةا منةك ،تجزيهما لال أن يبلغا من الكبر الحد ال أل كن  هي  من الرةغر
: ال يجةزأل ولةد والةدا لال أن يجةد   صلى هللا هللالىهلوهللالملى ويكون لهما حينْة  فضةل التقةدم . قةال 

مملوكةةا هيشةةتري  هيعتقةة . قولةة  تعةةال  : )كمةةا ربيةةاني( خةةص التربيةةة بالةة كر ليتةة كر العبةةد 
فيزيد   لةك لشةفاقا لهمةا وحنانةا عليهمةا . وقةال تعةال :)  ،فقة األبوين وتعبهما في التربيةش
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(  هةا  موسة  وهةارون للة  فرعةون  ةا ِمةْن ُعُمةِركو ِسةِنينو لوِبْثة و ِفينو ا وو ِليةد  ةكو ِفينوةا وو بِه قوالو أولوْم ُنرو
ة  فرعةون  واستْ انهما علي  وإبال هما مةا أمرهمةا و أن يقةوال لفرعةون ليجةازا   للكةالم . ووجَّ

خ اب  لل  موس  وحد  .. وأعةرض فرعةون عةن االعتنةاء بنب ةال دعةوة موسة  فعةدل للة  
تةة كير  بنعمةةة الفراعنةةة .. وقرةةُد  مةةن هةة ا الخ ةةا  لفحةةام موسةة  كةةي يتلعةةثم مةةن خشةةيِة 
فرعون حي  أوجد ل  سب ا  يت رو بة  للة  قتلة  ويكةون معة ورا  هية  حية  كفةر نعمةة الواليةة 

وجعةل التقريةر علة  نفةي  ،واالسةتفهام تقريةرأل ، واقترف جةرم الجنايةة علة  األنفة  ،تربيةبال
التربية مى أن المقرود اإلقةرار بوقةوو التربيةة مجةاراة لحةال موسة  فةي نظةر فرعةون ل  رأى 
ةةن هةةو ممنةةون أُلسةةرت  بالتربيةةة ألنهةةا تقتضةةي  فةةي هةة ا الكةةالم جةةرأة عليةة  ال تناسةةب حةةال مو

 م0991، ربيةةةةة : كفالةةةةة الرةةةةبي وتةةةةدبير شةةةةاون  .) ابةةةةن عاشةةةةوروالت ،المح ةةةةة والبةةةةر
71/000.) 
نجةد أيضةا مفةاميم ، وبعد اسةتعراض المفةاميم السةابقة لمعنة  التربيةة فةي القةرآن الكةريم         

ة....لي  هةة ا  أخةرى متعةةددة ومرادفةة لكلمةةة التربيةةة وردت فةي كتةةا  و تعةةال  كالتزكيةة والتنشةْة
 مجال ال ح  فيها.

 مال كلمة التربية في السنة النبوية:استع
ووفقةا للمنهجيةة ال حثيةة لمفهةوم ، السنة النبوية هي المفرلة لما أجمل  القرآن الكريم

مةةا  التربيةةة وتت عةةا فةةي السةةنة النبويةةة فقةةد وردت لفةةد التربيةةة فةةي بعةةي األحاديةة  النبويةةة منهةةا:
قو ب: "ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول و  روا  أبو هريرة  دَّ ْسب   ويِهب  مون تورو ُل ، عوْدِل توْمروة  ِمن كو والو يوْقبو

ةةبو  ُ لالَّ ال َّيِه ِميِنةة ِ ، ّللاَّ ةةا بيو ُلهو بَّ و يوتوقو ةةاِحِ  ِ ، وإنَّ ّللاَّ ةةا ِلرو بِهيهو ُلةةوَّ ُ ، ُرةةمَّ ُيرو ةةُدُكْم فو ةةي أوحو بِه حتَّةة  ، كمةةا ُيرو
ِل")  بو (. 0691دي  رقةم حة، صةحي  مسةلم، 0170حةدي  رقةم ، صةحي  ال خةارأل توُكونو ِمْثلو الجو

قال القاضي يياض: وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حت  تكون أعظم مةن الجبةل أن المةراد بة لك 
تعظةيم أجرهةةا وتضةةعيص روابها)كمةا يربةةي أحةةدكم فلةةو ( قةال أهةةل اللغةةة الفلةو: المهةةر سةةمي بةة لك 

(."وضةر  بة  99، 1/99، د.ت ،ألن  فل  عن أم  أأل فرةل وعةزل مةن لرضةاو أمة .) النةووأل 
وأحةول مةا يكةون النتةال للة  التربيةة ل ا ، وألن الرةدقة نتةال العمةل، المثل ألنة  يزيةد زيةادة بينةة

، فن ا أحسن العناية ب  انته  لل  حد الكمالن وكة لك عمةل ابةن آدم السةيما الرةدقة، كان ف يما  
فةةنن العبةةد ل ا ترةةدق مةةن كسةةب  يةةب اليةةزال نظةةر و لليهةةا يكسةةبها نعةة  الكمةةال حتةة  ينتهةةي 
بالتضعيص للة  نرةا  تقةى المناسة ة بينة  وبةين مةا قةدم نسة ة مةا بةين التمةرة للة  الجبةل") ابةن 

 (.1/702 ،ه0117، حجر
:" لن مةن أربة  الربةا  والربةا( قةال رسةول و  ،كما ورد من مشتقات التربيةة )أربة 

 (.  7711حدي  رقم ، ه0119، االست الة في عرض المسلم بغير ح ")األل اني
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ةةوَّ و علمةةاء ، والتعلةةيم، كةةاألد  ،ي كتةةب السةةنة مرادفةةا لكلمةةة التربيةةةكمةةا نجةةد فةة وقةةد بو
ممةا لةي  مجةال  ،كما فعةل اإلمةام ال خةارأل فةي األد  المفةرد و يةر ، والعلم، الحدي  أبوابا لألد 

 ال ح .
بعد العرض الساب  الة أل تضةمن : ألصول العقدية للتربية اإلسالميةالتعريص المركب: ا

لمركب )األصول العقدية للتربية اإلسالمية(يمكن تعريص األصةول العقديةة للتربيةة ايضاح ألجزاء ا
اإلسةةالمية بأنهةةا :منظومةةة مةةن األركةةان و األسةة  والقواعةةد العقديةةة التةةي تبنةة  عليهةةا التربيةةة 
اإلسالمية وتستند لليها في جميى جوانبها النظرية والت بيمية القوليةة والفعليةة. فالتربيةة ال يمكةن 

 ون لسالمية لال ل ا قام  أصولها عل  العقيدة اإلسالمية.أن تك
 أهداف األصول العقدية للتربية اإلسالمية:

 :و اياتها النبيلة في األصول العقدية للتربية اإلسالمية تتجل  أهم أهداف        
ألنةة  سةة حان  لةة  ، التربيةةة علةة  لخةةالص النيةةة والع ةةادة   تعةةال  وحةةد  ال شةةريك لةة  أوال  :

 وهو المترف برفات الكمال والجمال. ،لخل  واألمرا
رانيا  : تربية العقل وتحرير الفكر من التخ ط والفوض  الناشْة عن خلو القلةب مةن العقيةدة 

 اإلسالمية الرحيحة.
ألن ه   األصول العقديةة  ،و رد القل  واالض را ، تحريل الراحة النفسية والفكرية رالثا  :

مشةةرعا  هي مةةْن قل ةة  بقةةدر  ، ضةة  بةة  ربةةا مةةدبرا  حكيمةةا  فير ، تةةربط العبةةد بخالقةة 
 وينشرح صد  لشرامى اإلسالم وال ي غ  عنها بدال.

سةواء مةن االنحةراف فةي ، تربيةة الةنف  علة  سةالمة القرةد وحسةن العمةل واالت ةاو رابعا  :
 ملسو هيلع هللا ىلصألن مةن أ صةول التربيةة العقديةة اإليمةان بالرسةول ، أوفةي المعةامالت ،الع ادات

 ت او  ريقت   ات السالمة في القرد وحسن العملالمتضمن ال 
بحية  ال يفةوت فرصةة للعمةل  ،،التربية عل  الجد والحزم والحرص في األمور كلهةا خامسا :

وال يةرى موقةى لرةم لال ابتعةد ، الرال  لال استثمرها رغ ة في حرول األجر العظةيم
اإليمةةان بةةاليوم عنةة  خوفةةا مةةن العةة ا  األلةةيمن ألن مةةن األصةةول العقديةةة للتربيةةة 

ةةةةا ، األخةةةةر وبمةةةةا يكةةةةون هيةةةة  مَّ ةةةةكو ِبغواِفةةةةل  عو بُّ ةةةةا رو مو ِمُلةةةةوا وو ةةةةا عو ةةةةاٌت ِممَّ جو رو ِلُكةةةةله  دو )وو
(األنعام: علة  هة   الغايةة فةي  صل  و علي  وسةلم . وقد ح  النبي017يوْعموُلونو

ةْز ووإِ  ُعةكو وواْسةتوِعْن ِبةاهللَِّ ووالو توْعجو ةا يوْنفو لو  مو ةْيٌء فوةالو توُقةْل قول  :"اْحِرْص عو ةابوكو شو ْن أوصو
ةلو  ةاءو فوعوةلو فوةِننَّ لوةْو توْفةتوُ  عومو ةا شو مو ُر ّللاَِّ وو لوِكةْن ُقةْل قوةدو ة وا وو كو ة وا وو انو كو لوْو أونِهي فوعوْلُ  كو

ْي واِن" )صحي  مسلم  (.7661، رقم الحدي  ،الشَّ
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يص فةي تثبية  دينهةا تربيةة األمةة وتكوينهةا لتكةون أمةة قويةة تبة ل كةل  ةال ورخة سادسا  :
: وفي ه ا يقول و تعال ، وتوحيد دعامم   ير م الية بما يريبها في سبيل  لك

اهوُدوا ِبةأوْموواِلِهْم ووأوْنُفِسة جو ُسوِلِ  ُرمَّ لوْم يوْرتواُبوا وو رو ُنوا ِباهللَِّ وو ِهْم )ِلنَّموا اْلُمْاِمُنونو الَِّ ينو آمو
ِْكو ُهمُ  ِ ُأولو ِبيِل ّللاَّ ( ِفي سو اِدُقونو  . 05الحجرات:، الرَّ

الوصةةةول للةةة  سةةةعادة الةةةدنيا وا خةةةرة بنصةةةالح األفةةةراد والجماعةةةات ونيةةةل الثةةةوا   سةةةابعا  :
ةاِلحا  ِمةْن  وكوةر  أوْو ُأْنثوة  ووُهةوو  ،والمكرمات ِمةلو صو ةْن عو وفي  لك يقول و تعال  : )مو

لونوْجةِزيو  يوةاة   ويِه وةة  وو (ُمْاِمٌن فولوُنْحِييونَُّ  حو ُلةونو ةاُنوا يوْعمو ةا كو ةِن مو النحةل: ، نَُّهْم أوْجةروُهْم ِبأوْحسو
 (.61 -60ص ،ه0101، )ابن عثيمين .92

 مرادر األصول العقدية للتربية اإلسالمية:
يقرةةد بمرةةادر األصةةول العقديةةة : المنةةابى التةةي تسةةتن ط مةةن خاللهةةا األصةةول 

ل  البد من معرفة ، أدلة العقيدةالعقدية اإلسالمية وف  فهم السلف الرال  وهي ما تعرف ب
 ،مةةا يرةة  أن يسةةتدل بةة  فةةي فهةةم العقيةةدة الرةةحيحة ومةةا ال يرةة ن ألن العقيةةدة توايفيةةة

ومةةن رةةةم فةةنن مرةةةادر ، وال مجةةةال للةةرأأل واالجتهةةاد فيهةةةا، فالتثبةة  لال بةةدليل مةةةن الشةةارو
، الرةحيحةاألصول العقدية للتربية مقرورة عل  ما جاء في القرآن الكةريم والسةنة النبويةة 

وله ا كان منه  السةلف الرةال  ومةن تة عهم فةي تلقةي العقيةدة قاممةا علة  الكتةا  والسةنة 
وهناك مرادر رانوية أو مايدة للمرةدرين السةابقين ، وتقديمهما عل   يرهما من المرادر

 والف رة السليمة.  ،والعقل السليم، وهي: االجماو وهو مبني عل  الكتا  والسنة
، وأصةةولها، للتربيةةة اإلسةةالمية مرةةادر تسةةتوحي منهةةا مفاميمهةةاولألصةةول العقديةةة 

 وأساليبها يمكن لجمال ه   المرادر عل  النحو التالي: ، وأهدافها
 أوال : القرآن الكريم:

وكةل أصةل بعةد  ، القرآن الكريم هو المردر األول من مرادر األصول العقدية للتربيةة
ةة، فهةةو راجةةى لليةة  مو (النسةةاء:وكةةل مةةا تضةةمن  حةة  وصةةدق )وو ِ ِقيال  ُق ِمةةنو ّللاَّ ومةةن ، 077ْن أوْصةةدو

ِديث ا ُق ِمنو ّللاَِّ حو موْن أوْصدو وقد تعهد و بحفظ  دون  يةر  مةن الكتةب السةماوية ، 92( النساء: )وو
( الحجةر: ۥاألخرى قال س حان )ِلنَّا نوْحُن نوزَّْلنوا ٱل ِهْكرو ووِإنَّا لو ُ  ِفُظةونو ر . فهةو محفةوف فةي الرةدو 9لوحوَٰ

ومن حفظ  أنة  نقةل للينةا بةالتواتر وهة ا يفيةد بأنة  نقةل للينةا سةالما مةن التحريةص ، وفي الس ور
 والتبديل والزيادة والنقران.

ص   القرآن الكةريم حيةاةو النةاِ  كلهةم فةي المجتمةى المسةلم بأحكامة  التشةريعية التةي وقد 
نوزَّْلنوا عليكو قال تعال : ، الحياة كلَّها تناول  شاونو  ْيء  وو  .99النحل  اْلِكتوا و ِتْبيوان ا لِهُكلِه شو
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المتعبةد  ملسو هيلع هللا ىلصهيقةول: "وهةو كةالم و المنةزل علة  محمةد ، ويعرف الزرقاني القرآن الكريم
 (.0/01 ،د.ت، بتالوت .)الزرقاني

المكتةو  فةي المرةاحف مةةن أول  فةالقرآن الكةريم: هةو الكةةالم المعجةز المنةزل علة  النبةةي 
ةةُد بتالوتةة   ،المنقةةول بةةالتواتر ،النةةا  الفاتحةةة للةة  آخةةر سةةورة وهةةو المرةةدر األساسةةي  المتعبَّ

، أنزلةة  و هةةدى ورحمةةة للعةةالمين، والمشةةتمل علةة  أصةةول العلةةوم المختلفةةة، لألصةةول العقديةةة
 ورقافة. ،وتربية وتعليما  ، جعل  و كتا  عقيدة وهداية، تبيانا  لكل شيء
، وأنزلة  علة  رسةول  وحيةا  ، دأ بةال كيفيةة قةوال  منة  بة، :"القرآن كالم و ال حاوأل يقول 

لةةي  بمخلةةوق ككةةالم ، وأيقنةةوا أنةة  كةةالم و تعةةال  بالحميقةةة، وصةةدق  المامنةةون علةة   لةةك حقةةا  
قةال   (.0/172العقيةدة ال حاويةة: ، فمن سمع  فزعم أن  كالم ال شر فقةد كفةر )ال حةاوأل ، البرية

ِليم ( النمل:)ووِإنَّكو لوُتلوقَّ  اْلُقرْ    :و تعال  ِكيم  عو "ما مةن األنبيةاء نبةي  :وقال  ،6آنو ِمْن لوُدْن حو
وإنمةةا كةةان الةة أل أوتيتةة  وحيةةا  أوحةةا  و للةةيه ، لال ُأع ةةي مةةن ا يةةات مةةا مثلةة  آمةةن عليةة  ال شةةر

صةةةحي  ، 1990، )حةةدي  رقةةم، فةةأرجو أن أكةةون أكثةةرهم تابعةةا  يةةوم الميامةةةة" صةةحي  ال خةةارأل 
   (.057مسلم: حدي  رقم 

و به   األمة أن  لما جعل األصول العقديةة للتربيةة  مرةدرها كتةا  ربهةا  رحمةومن 
حفةةد لهةةةم المرةةدرن لكةةةي ت قةةة  العقيةةدة السةةةلفية ال تبةةةديل وال تغييةةر وال تحريةةةص وال زيةةةادة وال 

) اِفُظونو  .9الحجر: نقران)ِلنَّا نوْحُن نوزَّْلنوا ال ِهْكرو ووِإنَّا لوُ  لوحو
تيميةة رحمة  و)د.ت( مةن أعظةةم نعةم و علة  األمةة: "مةن أعظةم مةةا ابةن  يقةولولة  

فكةان مةن األصةول المتفة  عليهةا بةين الرةحابة ، أنعم و ب  عليهم اعترامهم بالكتةا  والسةنة
وال ، والتابعين لهم بنحسان أن  ال يقبل مةن أحةد أن يعةارض القةرآن ال برأية  وال  وقة  وال معقولة 

وحكةم مةا ، هية  ن ةأ مةن قةبلهم وخبةر مةا بعةدهم، رآن يهدأل للتي هةي أقةومفالق، وال وجد ، اياس 
ومةن ابتغة  الهةدى فةي  يةر  ، مةن تركة  مةن ج ةار قرةم  و، هو الفرةل لةي  بةالهزل، بينهم

 .(01/79فهو حبل و المتين وهو ال كر الكريم وهو الرراق المستميم") ، أضل  و
حي  شغل  آيات االعتقاد حيةزا  كبيةرا  مةن  ،يدةوقد سلك القرآن الكريم  رقا لعرض العق

تخلةو مةن  ،حتة  آيةات األحكةام ،ال سيما المكي منة  . بةل ال تكةاد آيةة مةن آياتة  ،القرآن العظيم
ر المةةامن بأصةةل اعتقةةاد  الةة أل يعينةة  علةة  االمتثةةال ،رابةةط عقةةدأل كقولةة  فةةي آيةةة نشةةوز  ،يةة كِه

ِبيرا ()النساء: من ا يةفوِنْن أو وْعنوُكْم فوال توْ ُغوا عو  النساء : ِليها  كو و كوانو عو ِبيال  ِلنَّ ّللاَّ  ( .11لوْيِهنَّ سو
 فمن  لك :  ، ريقة القرآن في تقرير العقيدة تنوع وقد  
  ُكةْم ووالَّةِ ينو ِمةْن قوةْبِلُكْم لوقو بَُّكةُم الَّةِ أل خو ةا النَّةاُ  اْعُبةُدوا رو التقرير الم اشر : كقول  : )يوا أويُّهو

( )ال قرة:لوعولَّ   (.70ُكْم توتَُّقونو
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   ُةاروى اْلموِسةي قوالوِ  النَّرو ْيٌر اْبُن ّللاَِّ وو قوالوِ  اْليوُهوُد ُعزو لب ال العقامد الفاسدة : كقول  : )وو
ةةُروا ِمةةْن قوْبةةُل قوةةاتولوُهُم ّللاَُّ  فو ةةاِهُْونو قوةةْولو الَّةةِ ينو كو ِ  وِلةةكو قوةةْوُلُهْم ِبةةأوْفوواِهِهْم ُيضو  أونَّةة  اْبةةُن ّللاَّ

( )التوبة:  ( .11ُيْافوُكونو
 ومجادلتهم . وه ا كثير. ،القرص القرآني : كقرص األنبياء مى أقوامهم 
   ْةا مولوكوة ةثوال  ِمةْن أوْنُفِسةُكْم هوةْل لوُكةْم ِمةْن مو ةرو و لوُكةْم مو بة : كقول  : )ضو ضر  األمثال المقرِه

زوْقنواُكْم  كواءو ِفي موا رو ة وِلكو أوْيمواُنُكْم ِمْن ُشرو ةُكْم كو ةِتُكْم أوْنُفسو ِخيفو ةاُفونوُهْم كو ةوواٌء توخو فوةأوْنُتْم ِهيةِ  سو
( )الروم: ْوم  يوْعِقُلونو ُل اْ ياِت ِلقو  (.79ُنفورِه

  ةةا مو ةةمواوواِت وواأْلوْرِض وو ةةا وا ِفةةي السَّ اسةةتثارة العقةةل للتفكةةر والتةةدبر : كقولةة  : )ُقةةِل اْنُظةةُروا مو
ةةُ ُر  ( يةةون :ُتْغِنةةي اْ يةةاُت ووالنُّ ةةْن قوةةْوم  ال ُيْاِمُنةةونو ةةا أوِعُظُكةةْم  ،010عو وقولةة :)ُقْل ِلنَّمو

اِحِ ُكْم ِمةْن ِجنَّةة  ِلْن ُهةوو ِلالَّ نوة ِ  ُفروادوى ُرمَّ توتوفوكَُّروا موا ِبرو ة  أوْن توُقوُموا هللَِّ موْثنو  وو يٌر ِبوواِحدو
( سة أ: ِديد  أْل عو وا   شو  .16لوُكْم بوْينو يودو

 في السور المكية يجدها مقررة لثال  قضايا من قضايا األصول االعتقادية وهي:والمتأمل 
 ،تقرير الوحدانية   الواحد الحة  .  يةر أنة  يةأتي علة  وجةو  ن كنفةي الشةريك بةن الق -أحدها

عةةا  الكفةةار فةي وقةةامى مختلفةة بةا  للةة  و زْلفةة  ،أو نفية  بقيةةد مةا اده أو  ،مةةن كونةة  مقره
 ر  لك من الدعاوى الفاسدة .أو  ي ،كون  ولدا  

صةادق ، وأنة  رسةول و للةيهم جميعةا  ، صلى  لهلع يى لع م لى تقرير النبةوة للنبةي محمةد -والثاني
 ،لال أنة  ورد علة  وجةو  أيضةا  ن كنر ةات كونة  رسةوال  حقةا   ،هيما جةاء بة  مةن عنةد و

أو مةةا  ،أو يعلمةة  بشةةر ،أو مجنةةون  ،أو سةةاحر ،ونفةةي مةةا ادعةةو  عليةة  مةةن أنةة  كةةا  
 أش    لك من كفرهم وعنادهم .

والةرد علة   ،باألدلةة الواضةحة، وأنة  حة  ال ريةب هية ، لر ات أمةر ال عة  والةدار ا خةرة -والثال 
وي كةة   ،فةةرد بكةةل وجةة  ُيلةةزم الحجةةة ،مةةن أنكةةر  لةةك بكةةل وجةة  يمكةةن الكةةافر لنكةةار  بةة 

 ويوضى األمر . ،الخْرم
ا المنةةزل مةةن القةةرآن الكةةريم. بمكةةة فةةي الثالرةةة هةةي التةةي اشةةتمل عليهةة المعةةانيفهةة   

 .(. 107-7/100، د.ت ،عامة األمر" )الشا بي
وعامةة مةا ورد هية  ، وبعد ه ا فنن القرآن الكريم قد تواتر نقلة  عةن العةدول الضةاب ين

ل  ال يترةةور أن يتةةرك و جةةل جاللةة  أمةةر ، مةةن قضةةايا العقامةةد هةةي نةةص فةةي معناهةةا وداللتهةةا
وقد نهة  القةرآن الكةريم فةي ليضةاح ، ر توضي  مى أنها أصل الدين ومبنا العقامد الدينية من  ي

 العقامد  ريقين:



 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة تحليلية لألصول العقدية للتربية اإلسالمية
 حسن محمد علي الزهرانيد/  

 

 -629- 

ال ري  األول: سياق ا يةات القرآنيةة فةي مةدلوالتها العقديةة سةياق األخ ةار المسةلمة التةي بلغة  
 من وضوح الداللة ماال يترور مع  لنكار أحد لها.

علةة  مةةوازين العقةةول الرةةحيحة كمةةا فةةي قولةة  ال ريةة  الثةةاني: سةةياق ا يةةات القرآنيةةة جاريةةة 
ةةةٌ  ةةا آِلهو ةةانو ِفيِهمو توا(األنبياء: تعةةال :) لوةةْو كو ةةدو ُ لوفوسو . والمعنةة  أنةة  لوكةةان فيهمةةا 77ِلالَّ ّللاَّ

آلهة لال و لفسدت السموات واألرض لكنهما لم تفسدا فالنتيجةة لةي  فيهمةا آلهةة لال 
داللتةة  علةة  العقامةةد اإللهيةةة بةةين الخبةةر  وعلةة  هةة ا فقةةد جمةةى القةةرآن الكةةريم فةةي، و

خالفا لما يديي  بعي المتكلمين من أن داللةة القةرآن داللةة ، وموازين العقل الرحي 
خبرية محضة خالرة. ولةي  أدل علة  ب ةالن هة ا القةول مةن مجةيء نةوعي الداللةة 

كمةل وأتةم لال أن الداللةة العقليةة القرآنيةة أ، العقلية والخبرية في نرةوص القةرآن الكةريم
مةن الداللةة العقليةةة المن ميةةن ونحةةن عنةدما نةةتكلم عةن القةةرآن هنةا فننمةةا نريةد  لر ةةات 

وأن آيةةات العقيةةدة مفيةةدة فةةي بةةا  العلةةم اليقينةةي مةةن جهةةة ، حجيتةة  فةةي بةةا  العقيةةدة
فداللتةة  أكمةةل الةةدالالت وأتمهةةا  ،والق ةةى بمةةدلوالت ا يةةات مةةن جهةةة المعةةاني، السةةند

كيص ال وهةو كةالم صةاحب الشةريعة فةي بيةان مةا أراد  ، م لو وأعظمها ليراال لل  ال
 (.  79-79ص، ه0171)، من ي اد  )بريكان

 :المردر الثاني من مرادر األصول العقدية للتربية
ةةنة النبويةةة وهةةي ، وهةةي المرةةدر الثةةاني مةةن مرةةادر األصةةول العقديةةة للتربيةةة اإلسةةالمية: السُّ

ُسةوُل ، ل وهةو القةرآن الكةريم.الشارحُة والمبينة والمفرلة للمرةدر األو ةا آتوةاُكُم الرَّ مو قةال تعةال : )وو
اُكْم عوْنُ  فوانتوُهوا(  الحشر:  موا نوهو  .2فوُخُ وُ  وو

(وت لةة  2/791، هةةة0101، والوجهةةة والمقرةةد")ابن منظةةور، ومعنةة  السةةنة لغةةة:" ال ريقةةة 
فةةي اإلسةةالم "مةةن سةةن  قةةال  ، (000ص، علةة " السةةيرة حميةةدة كانةة  أو  ميمةةة" )الفيةةومي

 ال ريقة الحسنة. ،(0102سنة حسنة")صحي  مسلم حدي  رقم: 
مفهةوم السةنة فةةي اصة الح المحةةدرين:" مةا أرةةر عةن النبةي مةةن قةول أو فعةةل أو تقريةر أو صةةفة 

لمية أو ُخُلمية أو سيرة  (.  65ص، د.ت، سواء كان قبل ال عثة أو بعدها")الس اعي، خو
، أمر ضرورأل في بناء األصول العقديةة للتربيةة اإلسةالمية واالعتماد عل  السنة النبوية الشريفة

 . وهةيتاركةا  التفرةيل للة  سةنة النبةي ، و لك ألن القرآن الكةريم جةاء بالعموميةات والكليةات
، : "لنمةا األعمةال بالنيات")صةحي  ال خةارأل  -علية  الرةالة والسةالم  -السنة القولية: مثل قول  

 (0، حدي  رقم
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صةلوا كمةا " :  ال أل رب  مةن تعليمة  ألصةحاب  كيفيةة الرةالة رةم قةال  والسنة العملية: مثل
 (.  610حدي  رقم ، رأيتموني أصلي" )صحي  ال خارأل 

عةن لنكةار فعةل أو قةول صةدر فةي حضةور  أو  وأما السنة التقريرية: وهي أن يسةك  النبةي 
للة  الةيمن ن مةن لمعةا  بةن جبةل عنةدما بعثة  قاضةيا   ومثالهةا: لقةرار النبةي ،  يبت  وعلم ب 

 (.01/161، ه0117، أن  يجتهد برأي  ل ا لم يجد في كتا  و أو سنة رسول )ابن حجر
 وتأت  أهمية السنة باعت ارها مردرا  مهما  من مرادر األصول العقدية للتربية من خالل: 

وسةةةلوكيات  وحركاتةةة   فأفعةةةال الرسةةةول ،أنهةةةا تمثةةةل الجانةةةب الت بيقةةةي لنرةةةوص الةةةوحي-0
 ت  ترجمٌة لما جاء ب  الوحي .وسكنا

 أنها شارحة للكتا  مبينة لمحكم  مثل أحادي  الرالة والزكاة . -7
 ،أو تخرةةيص عامةة  ،فيهةةا بيةةان ألحكةةام القةةرآن مةةن خةةالل تقييةةد م لقةة  أو تفرةةيل مجملةة  -1

كاألحاديةة  التةةي فرةةل  أحكةةام الرةةالة والرةةيام والزكةةاة والبيةةوو ن وهةة ا هةةو أ لةةب مةةا 
 ادي  .جاءت ب  األح

 للحاق أمر لم يرد هي  نص بأمر ورد هي  نص بالميا  كتحريم الخمر . -1
فيها بيان ما سةك  عنةةة  القةةةةةةرآن مثةةةةل: أحادية  ميةرا  الجةدة والجمةى بةين المةرأة و خالتهةا -5

، د.ت ،ورجةةةم الزانةةةي المحرةةةن وتغريةةةب ال كةةةر  ) السةةة اعي ،وأحكةةةام الشةةةفعة ،وعمتهةةةا
 ،فكان لتربيةة العقةل النرةيب الةوافي ،ٌن واسٌى  رق  العلماء(.وه ا ميدا 190-191ص

 ،حي  أعملوا هي  عقولهم  ن فةأرمرت بة لك جهةودهم فةي لرةراء الفكةر التربةوأل اإلسةالمي
و التةةدقي  والتحقيةة  و التأويةةل فةةي  ،باعت ةةار  ميةةدانا  واسةةعا  لالجتهةةاد واإلبةةداو واالبتكةةار

ص مةةةن  لةةةك أن السةةةنة النبويةةةة زاخةةةرة ونخلةةة ،اةةةل حريةةةة التربيةةةة الفكريةةةة المنضةةة  ة
والمتأمل في كتب الحدي  يجد جمعا من السةلف المتقةدمين ، باألحادي  المتعلقة بالعقامد

 أفردوا لمسامل العقدية بالترنيص والتأليص . 
 :المردر الثال : من مرادر األصول العقدية للتربية اإلسالمية االجماو 

تقاديةةةن ألنةة  يسةةتند فةةي حميقتةة  للةة  الةةوحي مرةةدر مةةن مرةةادر األدلةةة االعاالجمةةاو: 
وأكثةةر مسةةامل االعتقةةاد محةةل لجمةةاو بةةين الرةةحابة والسةةلف ، المعرةةوم مةةن كتةةا  وسةةنة

وال تجتمى األمة فةي أمةور العقيةدة وال  يرهةا علة  ضةاللة وبا ةل. "فاإلجمةاو هةو ، الرال 
 ط مةا كةان علية  واإلجمةاو الة أل ينضة، األصل الثال  ال أل يعتمدون علي  في العلةم والةدين

( 01/052، د.ت، ابةةن تيميةةة ( السةةلف الرةةال ن ل  بعةةدهم كثةةر الخالفةةات وانتشةةرت األميةةة
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، وعل  ه ا فنجماو السلف الرال  في أمور االعتقاد حجة شريية ملزمة لمن جةاء بعةدهم
"فدين المسلمين مبني عل  ات او كتةا  و وسةنة ، وال تجوز مخالفت ، وهو لجماو يعتد ب 

   (.71/061، د.ت، ابن تيمية ( فه   الثالرة أصول معرومة"، وما اتفق  علي  األمةنبي  
والخالصةةة فةةي  لةةك: أنةة  يةةدخل فةةي أبةةوا  االعتقةةاد لتعضةةيد األدلةةة وتقويتهةةا ودفةةى 

 احتمال الخ أ.
 مردرية االجماو في مسامل االعتقاد:

  ك بقولة  تعةال  :واسةتدلوا علة   لة، يعد اإلجمةاو مرةدرا  شةرييا  عنةد جمهةور العلمةاء
ةا  لِهةِ  مو ةِبيِل اْلُمةْاِمِنينو ُنوو يوتَِّ ةْى  وْيةرو سو ةا توبوةيَّنو لوةُ  اْلُهةدوىَٰ وو ُسةولو ِمةن بوْعةِد مو اِقِ  الرَّ مون ُيشو لَّ َٰ م وو توةوو

ْت موِرةةير ا   النسةةاء: ةةاءو سو ةةنَّمو  وو هو ُنْرةةِلِ  جو :"الَّةةِ أل هةةة(0112. قةةال ابةةن كثيةةرو رحمةة  و) 005وو
لو  ةةوَّ ةةاِفِعيُّ  عو لوْيةةِ  الشَّ ةةُ  ّللاَُّ  ،عو ِحمو ُتةةُ  هوةةِ ِ   ،رو الوفو ةةة  توْحةةُرم ُمخو ةةاِو ُحجَّ ْجمو ةةْوِن اإلِْ لوةة  كو ةةاِل عو ِفةةي ااِلْحِتجو

وِهأل وواْلِفْكِر ال َِّويلِ  ،اْ يوُة اْلكوِريموةُ  ِن ااِلْسِتْن وا واِت ووأوْقوواهوا ) ،بوْعدو التَّرو  ( 101/ 7ووُهوو ِمْن أوْحسو
تدل عل  مردرية االجماو في السنة كثير مةن األحادية  الةواردة فةي األمةر بلةزوم ويس

ةةةو ِشةةْبر ا هويوُمةةوتُ الجماعةةة ومنهةةا قولةة   مواعو ةةاِرُق الجو ةةٌد ُيفو ةةة "  ،" لوةةْي و أوحو اِهِليَّ ةةاتو ِميتوةةة  جو ِلالَّ مو
 (.0919حدي  رقم ، صحي  مسلم ،2011حدي  رقم ، )صحي  ال خارأل 

: "لجمةةاو األمةةة علةة  شةةيء لمةةا أن يكةةون حقةةا وإمةةا أن هةةة(0101قةةال ابةةن عثيمةةين)
وإن كةان بةا ال فكيةص يجةوز أن تجمةى هة   األمةة التةي  ،فنن كةان حقةا فهةو حجةة ،يكون با ال

هي أكرم األمم عل  و من  عهد نبيهةا للة  ايةام السةاعة علة  أمةر با ةل ال يرضة  بة  و ؟   
 (.61/ 00ه ا من أكبر المحال") 

وهةو يةأتي ، ماو ل  منزلت  في االستدالل عل  العقامةد واألحكةام عنةد أهةل السةنةفاإلج 
في الدرجةة واألهميةة بعةد الكتةا  والسةنةن فاإلجمةاو  يةر معتبةر فةي لر ةات أأل أمةر مةن األمةور 

فةةي المسةةامل  -كمةةا أن اإلجمةةاو ، الغيبيةةة فةةي مسةةامل االعتقةةاد بةةدون نةةص مةةن كتةةا  أو سةةنة
ال يعةةد دلةةيال منفرةةال  عةةن الةةوحيين  الكتةةا   -قةةل وال لالجتهةةاد فيهةةاالعقديةةة التةةي ال دخةةل للع

 والسنة.
يأتي في المرت ةة الثانيةة بعةد هة   األصةول الثالرةة وسةيلتان أخريةان همةا : العقةل 

 الرحي  والف رة السوية:
، يةةدركان األصةةول العقديةةة علةة  اإلجمةةال دون التفرةةيل، وهمةةا مايةةدان للكتةةا  والسةةنة

واترةاف  برةفات العظمةة ، وضةرورة  اعتة  وي ادتة ، يدركان وجةود و وعظمتة فالعقل والف رة 
 والجالل عل  وج  العموم.
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وضةةةرورة ، كمةةا أن العقةةل والف ةةرة السةةليمين يةةةدركان ضةةرورة النبةةوات وإرسةةال الرسةةل
ال ع  والجزاء عل  األعمال ك لك عل  االجمال ال عل  التفريل. وإ ا ما ورد ما يةوهم التعةارض 

فتقةديم عقةول النةا  ، فنن النقل الثاب  مقدم ومحكم في الةدين، اتهمنا عقولنا، لنقل والعقلبين ا
ال أل ال يأتي  ال ا ل من بةين يدية   صى  هللا يى ع م ى  وآرامهم الناقرة عل  كالم و ورسول  

 صلى  هللاضالل وتعسف. وما ُأختلف هي   في أمر الدين فمةرد  للة  و ورسةول  ، وال من خلف 

والتةابعون لهةم مةن أممةة الهةدى ، )الكتا  والسنة( كمةا فهمهمةا الرةحابة والتةابعون  يى ع م ى  
، المت عين. فالمرجى في فهم نروص العقيدة الواردة فةي الكتةا  والسةنة هةم الرةحابة والتةابعون 

ألنةة  مت ةةةى  يةةر سةةةبيل ، وال عبةةةرة بمةةن خةةةالفهم، ومةةن أقتفةةة  أرةةرهم مةةةن أممةةة الهةةةدى والةةدين
فةال سةبيل للة  لدراك شةيء منهةا علة  التفرةيل  ،أما ه   األمور وسامر أمةور الغيةب، نينالمام

 (.77ص ،ه0107، ناصر، لال عن  ري  الكتا  والسنة )الوحي( وإال لما كان   ي ا )العقل
صللى  هللا يى للع وعلةة  هةة ا سةةار الرةةحابة علةة  ات ةةاو كةةالم و المنةةزل علةة  رسةةول  

فلةم يكةن   ،واالقتةداء بأقوالة  وأفعالة  صلى  هللا يى لع م لى  ل الكةريم واالقتداء بهدأل الرسو م ى  
 صلى  هللا يى لع م لى  ألحد منهم ما يستدل ب  عل  األصول العقدية لال كتةا  و وسةنة رسةول  

فمنهمةةا اسةةتمدوا معلومةةاتهم عةةن األصةةول العقديةةة للتربيةةة المتمثلةةة فةةي اإليمةةان بةةاهلل ومالمكتةة  
لل   ير  لةك مةن القضةايا التةي تتعلة  بالمسةامل ، والقدر خير  وشر ، ا خروكت   ورسل  واليوم 

 العقدية.
   :العقل وداللت  عل  األصول العقدية للتربية

لال أنةة  لةةي  مرةةدرا   ،العقةةل مرةةدر مةةن مرةةادر األصةةول العقديةةة للتربيةةة اإلسةةالمية
، تمةةاد علةة  محةةي العقةةلوإرشةةاد  للةة  األدلةةةن ألن االع، مسةةتقال ن بةةل يحتةةال للةة  تنبيةة  الشةةرو

 (.01ص، ه0112، سبيل للتفرق والتنازو )ابن الوزير
بةل ، أو يمنعة ، والوحي لم يلة  العقةل، فالعقل لن يهتدأل لل  ال ري  القويم لال بالوحي

ةاِد الَّةِ ينو يوْسةتوِمُعونو  :(قال تعال ، وأرن  عل  العقالء، رفى من ايمت  وح  عل  التعقل ْر ِي و هو وشِه
ةةوْ  ةةاِ (اْلقو ُ ووُأْولوِْةةكو ُهةةْم ُأْوُلةةوا األْل و اُهُم ّللاَّ ةةنوُ  ُأْولوِْةةكو الَّةةِ ينو هوةةدو . 09-02الزمةةر: ، لو فويوتَِّ ُعةةونو أوْحسو

والنروص الشريية قد جاءت متضمنة األدلة العقلية صةاهية واضةحة عةن كةل مةا يرةرفها عةن 
ُ وداللة  لك: قو ، فما عل  العقل لال فهمها وإدراكها، داللتها ةٌة ِلال ّللاَّ ةا آِلهو ةانو ِفيِهمو ل  تعال  )لوْو كو

توا فوُسْ حوانو ّللاَِّ رو ِه اْلعوْرِش عومَّا يوِرُفونو  دو  .77(األنبياء:  لوفوسو
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 مفهوم العقل في اللغة واالص الح :
 ،يستعمل لفد ) العقل ( في اللغة العربيةة بمعةان متعةددة منهةا : العقةل بمعنة  الحة  

ضةد  ،.  والعقةل : بمعنة  الحجةر والنهةينة  يعقلة  ل ا أمسةك  بعةد اسةت الق اء ب يقال عقل الةدو 
: أأل جةامى ألمةر  ورأية  مةأخو  مةن عقلة  والجمى عقول.  قال ابن األن ارأل: رجل عاقل ،الحم 

 ،والقلةب : العقةل ،ال عير ل ا جمع  قوامم  .  والعقل بمعن  التثب  فةي األمةور . والعقةل : القلةب
صاح   عن التورق في المهالك .  وقيل : هةو الة أل  -قال  ألن  يعقل أأل يح   وسمي العقل ع

يتميةةز بةة  اإلنسةةان عةةن الحيةةوان وهةةو القةةدرة التةةي يسةةت يى اإلنسةةان بواسةة تها فهةةم األمةةور)ابن 
(. والعقةةةةل : بمعنةةةة  اإلدراك عقةةةةل يعِقةةةةل عقةةةةال  : أدرك 159-00/159، هةةةةة0101، منظةةةةور

 ( .7/606 ،،م7111، األشياء عل  حميقتها )أني 
 العقل في االص الح: اختلف العلماء في تعريص العقل عل  أقوال كثيرة أ كر منها:

عرف االصفهاني العقل فقال: العقل يقال للقوة المتهيْة لقبةول العلةم ويقةال للعلةم الة أل 
 (.  151ص  ،د.ت، يستفيد  اإلنسان بتلك القوة عقل)األصفهاني

العقةةل فةةي رأأل أهةةل النظةةر : جةةوهر مجةةرد عةةن  ه(: للةة  أن0111ويشةةير الجرجةةاني)
وهو النف  النا قة التي يشير لليها كل لنسةان بقولة  أنةا .   ،المادة في  ات  مقارن لها في فعل 

وقيةةل العقةةل نةةور فةةي القلةةب  ،وقيةةل العقةةل جةةوهر روحةةاني خلقةة  و تعةةال  متعلقةةا  ببةةدن اإلنسةةان
يتعلةةة  بالبةةةدن تعلةةة  التةةةدبير  ،المةةةادة وقيةةةل العقةةةل جةةةوهر مجةةةرد عةةةن ،يعةةةرف الحةةة  وال ا ةةةل

وهةةو صةةري  بةةأن القةةوة العاقلةةة أمةةر مغةةاير للةةنف   ،وقيةةل العقةةل قةةوة للةةنف  النا قةةة ،والترةةرف
 (.021النا قة وأن الفاعل في التحقي  هو النف  والعقل آلة لها. )ص

ويعةةرف آخةةر العقةةل هيقةةول : العقةةل النةةور الروحةةاني الةة أل بةة  تةةدرك الةةنف  العلةةةوم 
، فهةةو يح سةة  عةةن تعةةا ي مةةا يمةة   ويعقلةة  علةة  مةةا يحسن.)األلوسةةي، رية والنظريةةةالضةةرو 
 (0/091 ،ه0115

وفي ضوء ما سب  يمكن لل اح  أن يقدم تعريفا  لجراميةا  للعقةل : هةو : ال اقةة والقةدرة 
الكامنة االستيعابية المحدودة في اإلنسان التةي يسةت يى بهةا لدراك األمةور علة  حميقتهةا خيرهةا 

 والسبيل لل  معرف  و تعال  في ضوء الهدايات القرآنية والتوجيهات النبوية.  وشرها
 داللة العقل في مسامل االعتقاد:

ةعو  الشةرُو فيهةا ،العقل مناق التكليص وال ينكر دور  ، ولكن نضع  في المكانةة التةي وضو
ية  التسةليم فهةو و لك بعدم الخوض في األمور الغيبية التي المجال ل  في معرفتهةا بةل يجةب عل

وبة  يكمةل العلةم ، وكماِل وصالح األعمال، : "شرٌق في معرفة العلوم-كما قال ابن تيمية عن   -
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بمنزلة قةوة ال رةر التةي فةي ، وقوة فيها، لكن   ريزة في النف ، والعملن لكن  لي  مستقال  ب لك
، ل بة  نةور الشةم  والنةاركةان كنةور العةين ل ا اترة، فنِن اتَّرل ب  نور اإليمان والقةرآن، العين

كانة  األقةوال ، وإن ُعزل بالكليةة، لم ي رر األمور التي يعِجز وحد  عن دركها، وإن انفرد بنفس 
، كمةا قةد يحرةل للبهيمةة، قةد يكةون فيهةا مح ةة ووجةد و وق ، واألفعال مى عدم  أمةور ا حيوانيةة

والرسةةل جةةاءت بمةةا ، با لةةة واألقةةوال المخالفةةة للعقةةل، فةةاألحواُل الحاصةةلة مةةى عةةدم العقةةل ناقرةةة
 (.119-1/119، د.ت ،)ابن تيمية "لم تأِت بما يعلم بالعقل امتناُع ، يوعِجز العقُل عن درك 

، فالعقةةل ال يهتةةدأل لال بالشةةرو وال يمكةةن أن يخالفةة " بةةل همةةا متالزمةةان فةةي الرةةحة 
 ورسةةول  أن بةةل ال ينةةازو مةةامن بةةاهلل، وهةة ا القةةدر ال يمكةةن مةةامن بةةاهلل ورسةةول  أن ينةةازو هيةة 

(. لهةة ا يجةةب أن 5/796، م0992، هةةة0102 ،العقةةل ال ينةةاقي فةةي نفةة  األمةةر")ابن تيميةةة
 يكون القرآن الكريم هو المردر ال أل يستقي من  العقل ويعمل في ضوم .

فمةا رأية  ، والمنةاه  الفلسةفية، يقول الرازأل رحمة  و: ولقةد اختبةرت ال ةرق الكالميةة
وجةةدتها فةةي القةةرآن. وقةةال: لقةةد تأملةة  ال ةةرق الكالميةةة والمنةةاه  فامةةدة تسةةاوأل الفامةةدة التةةي 

ورأيةة  أقةةر  ال ةةرق  ريقةةة القةةرآن.. ومةةن ، فمةةا رأيتهةةا تشةةفي علةةيال  وال تةةروأل  لةةيال  ، الفلسةةفية
فميةةزان ، ( 0/711 ،ه0119، جةةر  مثةةل تجربتةةي عةةرف مثةةل معرفتةةي )ابةةن أبةةي العةةز الحنفةةي

 نة.صحة المعقوالت هي الموافقة للكتا  والس
، وقةةال صةةاحب الحجةة  رحمةة  و: وأمةةا أهةةل الحةة  فجعلةةوا الكتةةا  والسةةنة أمةةامهم 

، ومةا وقةى لهةم مةن معقةولهم وخةوا رهم عرضةو  علة  الكتةا  والسةنة، و لبةوا الةدين مةن قبلهمةا
وإن وجةدو  مخالفةا  لهةم ، وشكروا و حي  أراهم  لك ووفقهم علي ، فنن وجدو  موافقا  لهما قبلو 

 ،ورجعةةوا بالتهمةةة علةة  أنفسةةهم )أبةةي القاسةةم، وأقبلةةوا علةة  الكتةةا  والسةةنة، وقةةى لهةةمتركةةوا مةةا 
، والعقةةل قةةد يهتةةدأل بنفسةة  للةة  مسةةامل االعتقةةاد الك ةةار علةة  سةةبيل اإلجمةةال، (7/771 ،د.ت

 كنر ات وجود و مى ربوت  لك في الف رة أوال .
الةةدين الك ةةار ممةةا  )د.ت(: واعلةةم أن عامةةة مسةةامل أصةةول قةةال ابةةن تيميةةة رحمةة  و 

أمةةا مسةةةامل العقيةةدة التفرةةيلية ممةةةا يتعلةة  بةة ات و تعةةةال  ، (711-09/779يعلةةم بالعقةةل )
فمةا كانة  العقةول لتةدركها لةوال مجةةيء ، ومةا يجةب لهةم ومةا يسةتحيل، وصةفات  ورسةول  وأنبيامة 

 .الوحي
ولةم ، آنلةم يتةدبروا أدلةة القةر ، وال ين يظنون أن القرآن الكةريم لةي  هية  حجةال عقلةي

ورزقة  و فهمةا  ، وأمةا مةن  الة  صةحبت  لكتةا  و، يقفوا عل  معانيها وقفة المتفكر المتعمة 
( ومةةن تلةةك 011ص، د.ت، فننةة  يجةةد  مملةةوءا  مةةن الحجةة  والبةةراهين" )القاسةةمي، حسةةنا  هيةة 

يْ : البراهين قول  تعال  ب ا ووُهوو رو ُّ ُكلِه شو ِ أوْبِغي رو ( األنعام:)ُقْل أو وْيرو ّللاَّ  .061ء 
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فلة  مواةص مةى كةل نةوو مةن  ،لكنة  لةي  مرةدرا  مسةتقال  ، فالعقل دليل من أدلةة المعرفةة الدينيةة
وأن للعقةةل مةةى كةةل نةةوو ، أنةةواو المعرفةةة. ولهةة ا يشةةير الشةةا بي للةة  أن العلةةوم رالرةةة أقسةةام

 :منها حكما  من حي  لمكان لدراك  لها
وعلمة  بةأن األرنةين ، كعلم اإلنسةان بوجةود ، هي  وهي التي ال يمكن التشكيك، . قسم ضرورأل 0

 وأن الضدين ال يجتمعان.، أكبر من الواحد
و اك كعلةةم المغي ةةات ، . قسةةم ال يعلمةة  ألبتةة  لال أن ُيعلةةم بةة  أو ُيجعةةل لةة   ريةة  للةة  العلةةم بةة 7

 عن .
تةةي و لةةك الممكنةةات ال، وهةةي النظريةةات، ويمكةةن أن ال يعلةةم بةة ، . قسةةم نظةةرأل: يمكةةن العلةةم بةة 1

 (.  7/109، االعترام، د.ت ،لال أن يعلم بها أخ ارا )الشا بي، تعلم بواس ة ال بأنفسها
والقرآن جاء باألدلة العقلية علة  أكمةل وجة  علة  أصةول الةدين مةن اإللهيةات والنبةوات          

"ولةةي  فةةي الكتةةا  والسةةنة وإجمةةاو األمةةة شةةيء يخةةالف العقةةل الرةةري ن ألن مةةا ، والسةةمعيات
ولكةن هيةة  ألفةاف قةةد ال ، ولةي  فةةي الكتةا  والسةنة واإلجمةةاو با ةل، قةل الرةةري  با ةلخةالف الع

)ابةةن   "يفهمهةةا بعةةي النةةا  أو يفهمةةون منهةةا فهمةةا  بةةا ال  فا فةةة مةةنهم ال مةةن الكتةةا  والسةةنة
 (.00/191، د.ت، تيمية

 :وداللتها عل  األصول العقدية الف رة
يهةةا وجعلهةةم مف ةةورين عليهةةا وعلةة  مح ةةة "هةةي الخلقةةة التةةي خلةة  و ي ةةاد  علالف ةةرة: 

وف ةرهم حنفةاء مسةتعدين لقبةول الخيةر واإلخةالص   ، وكرامية الشةر ودفعة ، الخير وإيثار 
 (66ص، ه0117، ابن سعدأل(والتقر  للي  

، الف رة هةي النظةام الة أل أوجةد  و فةي كةل مخلةوق " م(:0929قال ابن عاشور)
فمشةةُي اإلنسةةان ، خلقةة  و عليةة  جسةةدا  وعقةةال  والف ةةرة التةةي تخةةص نةةوو اإلنسةةان هةةي مةةا 

، ومحاولتةةة  أن يتنةةةاول األشةةةياء برجليةةة  خةةةالف الف ةةةرة الجسةةةدية، برجليةةة  ف ةةةرة جسةةةدية
ومحاولةة اسةتنتال أمةر ، واستنتال المسب ات من أس ابها والنتام  من مقدماتها ف رة عقلية

ةا ِفْ ةروةو  )فوةأوِقمْ : (.قةال تعةال 52من  ير سب   خالف الف ةرة العقليةة")ص ِنيف  يِن حو ةكو ِللةدِه ْجهو وو
ةةةا ِ  لوِكةةةنَّ أوْكثوةةةرو النَّ ُم وو ةةةيِه يُن اْلمو ِلةةةكو الةةةدِه ِ  و ْلةةةِ  ّللاَّ ةةةا ال توْبةةةِديلو ِلخو لوْيهو ةةةا و عو ِ الَِّتةةي فو وةةةرو النَّ  ال ّللاَّ

)  . 11الروم:  يوْعلوُمونو
تةةة  : فننةةة  تعةةةال  ف ةةةر خلقةةة  علةةة  معرف(، هةةةة0112قةةةال ابةةةن كثيةةةر رحمةةة  و)

والحةب ، (. فالحنيفية مةن موج ةات الف ةرة ومقتضةياتها1/111وأن  ال لل   ير  )، وتوحيد 
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، هةةةة0102، واإلخةةةالص لةةة  هةةةو أصةةةل أعمةةةال الحنيفيةةةة. )ابةةةن تيميةةةة، والخضةةةوو لةةة ،  
9150 .) 

ْلةِ  ّللاَِّ( :ومعن  قولة  تعةال  أأل: أن و سةاوى بةين خلقة  كلهةم فةي  )ال توْبةِديلو ِلخو
 .  الجبلة المستميمةالف رة عل

مةا مةن مولةود لال يولةد علة  الف ةرة فةأبوا  يهودانة  : »صى  هللا يى لع م لى قول  و 
وينرران  ويمجسان  كما تنت  البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء")صةحي  

(. فمعنةة  خلةة  المولةةود 7659، حةةدي  رقةةم، صةةحي  مسةةلم، 0195حةةدي  رقةةم ، ال خةةارأل 
ن ال فل خل  سةليما  مةن الكفةر علة  الميثةاق الة أل أخة   و علة   ريةة عل  الف رة هو: أ

والوحي ، فهي كاألرض الخر ة القابلة، والف رة قبول اإلسالم ،آدم حين أخرجهم من صل  
 .ما لن ينزل عليها حت  تهتز وتربو وتنب  من كل زول بهي ، كالغي  النازل من السماء

أل لل  وجود الخال  بما أودو و الخالم  من والف رة السوية تقبل اإلسالم وتهتد
فهو يةدرك أن الحةاد  ، تظهر آرارها في ال فل الناشئ ال أل لم يتعلم أو يتكلم، قوانين كلية

وهة ا مةن ، وأن  يستحيل الجمةى بةين المتناقضةين، وأن الجزء دون الكل، البد ل  من محد 
ولةوال هة ا ، ل اإلسةالم وإدراك الحة وقلةو  بنةي آدم مف ةورة علة  قبةو، أوامل العقل وبواكير 

ف رهةا و تعةال  قابلةة ، شةأنها فةي  لةك شةأن األبةدان، االستعداد ما أفاد النظةر وال البرهةان
 .ولوال ه ا االستعداد لما حرل انتفاو، لالنتفاو واال ت اء بال عام والشرا 

لعلةم مةن وجمهةرة أهةل ا، والف رة السوية تهدأل العبد لل  أصةول التوحيةد واإليمةان
ولةةي  يحتةةال العبةةد لتحرةةيل  مةةن أصةةل  للةة  ، أهةةل السةةنة و يةةرهم علةة  ف ريةةة اإليمةةان

والقلةو  مف ةورة ، فضال  عن أن يشك ويخرل من رو  اليقةين واإل عةان، استدالل أو برهان
كمةا ، عل  اإلقرار ب  س حان  أعظةم مةن كونهةا مف ةورة علة  اإلقةرار بغيةر  مةن الموجةودات

ةمواوواِت وواألوْرِض( لبةراميم:  قال  الرسل.)أوِفي ةك  فوةاِ ِر السَّ . يقةول ابةن تيميةة رحمة  01ّللاهِ شو
وإن كةةان بعةةي ، و)د.ت(: اإلقةةرار واالعتةةراف بالخةةال  ف ةةرأل ضةةرورأل فةةي نفةةو  النةةا 

/ 06النةةا  قةةد يحرةةل لةة  مةةا يفسةةد ف رتةة  حتةة  يحتةةال للةة  نظةةر تحرةةل لةة  بةة  المعرفةةة)
م  مواف  للف رة ال يعارضهان بل كلما كان  العقامد واألحكةام ( "واإلسالم بعقامد  وأحكا179

ففةي الف ةرة مح ةة العةدل ، كان  معارضة للف ةرة الرةحيحة مضةادة لهةا، بعيدة عن اإلسالم
لكةن تفاصةيل  لةك لنمةا تعلةم ، واستم اح لرادة الشر ل ات ، وبغي الظلم والنفار من ، وإيثار 

ل ا ضر  مةن خلفة  التفة  لعلمة  أن تلةك الضةربة  فال فل عند أول تمييز ، من جهة الرسل
فه ا لقةرار فةي ، هيسكن ويهدأ، حت  يقتص ل  من ، فن ا شعر ب  بك ، البد لها من ضار 

 ،وبالعةةةدل الةةة أل هةةةو شةةةرعة الةةةر  تعةةةال " )ابةةةن الةةةوزير، وهةةةو التوحيةةةد، الف ةةةرة بالخةةةال 
 (.  711ص، ه0112
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 أنة  ال تقةوم الحجةة علة  بنةي آدم لال، والعقل والف رة وإن كانا من دالمةل التوحيةد
تَّةة  نوْ عوةة و : قةةال تعةةال ، وق ةةى العةة ر، وإنةةزال الكتةةب، لال بنرسةةال الرسةةل ِبينو حو ةةا ُمعوةة ِه ةةا ُكنَّ مو )وو
ُسوال ( اإلسراء:   05رو

توافةة  العقيةةدة الرةةحيحةن بةةل لن الف ةةرة السةةليمة ال تسةةتقر لال مةةى  السةةليمةفةةالف رة 
 العقيدة السليمة. 

 رة في مسامل االعتقاد:داللة الف 
والف ةرة ،  كر ابن اةيم فةي نونيتة  مةن مةدى توافة  الحجةة العقليةة مةى النقةل الرةحي 

وأن الف ةرة السةليمة مةن ، واألسةماء والرةفات، واأللوميةة، المستميمة عل  الشهادة   بالربوبية
صلى  هللا الرسةول وتدل مى داللة العقل والنقل عل  الح  ال أل دعةا للية  ، األدلة التي يحت  بها

 (0/99)ابن ايم د.ت،  يى ع م ى 
والمتأمل في العقيدة اإلسالمية يجدها تمتاز بأنها عقيةدة ف ريةةن " بمعنة  أنهةا ليسة  

 ،بةةةل هةةةي تالمةةةم الف ةةةرة وتنميهةةةا وال ترةةةادمها" ) ملكةةةاوأل ، لهةةةا مغةةةايرة ري ةةةة عةةةن الف ةةةرة أو 
فكل قلب فهةو بةالف رة صةال   ه(: "0109( وحول ه ا المعن  يقول الغزالي)75ص ،ه0175

لمعرفةةة الحقةةام ن ألنةة  أمةةر ربةةاني شةةريص فةةارق سةةامر جةةواهر العةةالم بهةة   الخاصةةية والشةةرف" 
(0/70.) 

ه(: عنةد بيانة  لداللةة الف ةرة علة  وجةود و 0102ول ا يقةول ابةن تيميةة رحمة  و)
كُ  بينتعال  وال يوجد تعارض  ُ أوْخروجو ّللاَّ ةاِتُكْم الو توْعلوُمةونو  لك مى ا ية الكريمة )وو ةن ُبُ ةوِن ُأمَّهو م مِه

( سةورة النحةل ةو  لوعولَُّكةْم توْشةُكُرونو ارو وواأْلوْفِْدو ْمىو وواأْلوْبرو عولو لوُكُم السَّ ْيْ ا ووجو . " ونحةن ل ا قلنةا  و29، شو
 ا فلي  المراد ب  أن  حين خرل من ب ن أم  يعلةم هة ،أن  ولد عل  ف رة اإلسالم أو خل  حنيفا  

ولكةةن ف رتةة  مقتضةةية موج ةةة لةةدين ، فةةنن و أخرجنةةا مةةن ب ةةون أمهاتنةةا ال نعلةةم شةةيْا  ، الةةدين
مةن  يةر أن ، ومن ان أن ال شر خلقوا خالين من المعرفةة واإلنكةار، ولمعرفت  ومحبت ، اإلسالم

بةةل يكةةون القلةةب كةةاللوح الةة أل يقبةةل كتابةةة اإليمةةان وكتابةةة  ،تكةةون الف ةةرة تقتضةةي واحةةدا  منهمةةا
والتهويةد ، فه ا القول فاسدن ألن  حينْ  ال فرق بالنس ة لل  الف ةرة بةين المعرفةة واإلنكةار، لكفرا

 (.  9/160، هة0102، فكان ين غي أن يقال: يسلمان  ويهودان  ..." )ابن تيمية، والتنرير
 األصول العقدية للتربية اإلسالمية: 

والتةي تمثةل ، تربية اإلسالميةتح  ه ا العنوان سيكون الحدي  عن األصول العقدية لل
ولةةن يكةةون هنةةاك حةةدي  مفرةةل عةةن المفةةاميم ، تتضةةمن  مةةن آرةةار تربويةةة ومةةا، أركةةان اإليمةةان

وصةةفة االعتقةةاد ، وإنمةةا سةةيكون الحةةدي  بشةةكل مركةةز لحميقةةة هةة   األصةةول، العقديةة وتفريعاتهةةا
 وما يتن  عنها من آرار تربوية.، بها
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ين اإلسالمي ينظر لل  اإلنسان الروحيةة ، نظرة شاملة كاملة لجميى جوانةب حياتة  فالده
ولم يهمل أألَّ جانب من هة   الجوانةب بةل نظمهةا وحةددها بضةوابط ، والعقلية والنفسية والجسمية

شةريية ال تحيةةد الةةنف  اإلنسةةانية عنهةةا ومتةة  حةةادت الةةنف  اإلنسةةانية عةةن الضةةوابط الشةةريية 
الرةحيحة وقعة  فريسةة لألوهةام والشةكوك وعن المنه  السوأل ال أل رسةمت  العقيةدة اإلسةالمية 

 وات او األهواء .
لن الةدين اإلسةالمي يحة  علةة  لدراك الجانةب الروحةي فةي اإلنسةةان الة أل يجعلة  دامةةم 
االرت اق بخالقة  عةن  رية  الشةعامر التعبديةة التةي تغةر  فةي الةنف  اإلنسةانية جميةى الرةفات 

فالعقيدة الرةحيحة هةي  -ين  وبين خالقة تقوية الروابط وتوري  الرالت ب، كما تمنح ، الخلمية
ن الةنف  ، التي تحق  ل نسان الجانةب الروحةي وتسةمو بأخالقة  وأفعالة  وسةلوك  وتجعلة  م مْة

ألن ه   العقيدة محفواة بحفةد و تعةال  . ولهة ا فةنن العقيةدة تةدور حةول قضةايا ، هاد  ال ال
وحت  ترة   هة   عقيةدة البةد أن  م ى  صى  هللا يى ع هي التي أخبرنا بها و ورسول  ، معينة

ُسةوِلِ  ُرةمَّ : قال تعال ، تردق بها ترديقا جازما ال ريب هي  رو )ِلنَّموا اْلُمْاِمُنونو الَّةِ ينو آموُنةوا ِبةاهللَِّ وو
 .05لوْم يوْرتواُبوا( الحجرات:

فالعقيةةدة اإلسةةالمية ضةةرورية ل نسةةان ضةةرورة المةةاء والهةةواء ل  هةةو بةةدون هةة   
فالعقيةةدة اإلسةةالمية وحةةدها هةةي التةةي تجيةةب علةة  ، ضةةامى تامةة  يفقةةد  اتةة  ووجةةود  العقيةةدة

التسامالت التي شغل  وال تزال تشغل الفكةر اإلنسةاني بةل تحيةر  مةن أيةن جْة  ؟ ومةن أيةن 
جاء ه ا الكون ؟ من الموجد ؟ مةا صةفات  ؟ مةا أسةمام  ؟ لمةا ا وجةد وأوجةد الكةون ؟ ومةا 

قتنةةا بالخةةال  الةة أل خلقنةةا ... الةةخ ال توجةةد عقيةةدة سةةوى دورنةةا فةةي هةة ا الكةةون ؟ ومةةا عال
لةة ا يجةةب أن يعلةةم أن ، العقيةةدة اإلسةةالمية تجيةةب علةة  هةة   األسةةْلة لجابةةة صةةادقة مقنعةةة

فاإليمةةان بةةاهلل ، العقيةةدة اإلسةةالمية ال تقبةةل التجزمةةة أبةةدا  فهةةي وحةةدة متراب ةةة أشةةد التةةرابط
واإليمةةان بالكتةةب يتضةةمن بميةةة ، م ا خةةريقتضةةي اإليمةةان بالمالمكةةة والكتةةب والرسةةل واليةةو 

يعنة  ترةديق  هيمةا أخبةر ... لة ا ، واإليمان بالرسول صل  و علي  وسةلم، أصول اإليمان
(. 09-01هةةة ص0100، )األشةةقر فقةةد عةةد و مةةن آمةةن بأصةةل وكفةةر بةةُخر كةةافرا حقةةا.
ُرُسلِ  ُرُسةِلِ  ويشهد ل لك قول  تعال  )ِلنَّ الَِّ ينو يوْكُفُرونو ِباهللَِّ وو ُقةوا بوةْينو ّللاَِّ وو رِه ُيِريُدونو أون ُيفو ِ  وو

ةةِبيال  َّ ِلةةكو سو ةةْينو  وَٰ ُيِريةةُدونو أون يوتَِّخةةُ وا بو ْكُفةةُر ِبةة وْعي  وو نو يوُقوُلةةونو ُنةةْاِمُن ِبةة وْعي  وو ِْةةكو ُهةةُم  وو ُأولوَٰ
ِهين ا( ا ووأوْعتوْدنوا ِلْلكواِفِرينو عو واب ا مُّ ق   .050-051   :النساء اْلكواِفُرونو حو

ولهةةة ا كةةةان للعقيةةةدة اإلسةةةالمية الرةةةحيحة أهميةةةة بالغةةةة فةةةي تكةةةوين الشخرةةةية 
، اإلسةةالمية وتعلقهةةا بخالقهةةا ألنهةةا األسةةا  التةةي يقةةوم عليهةةا بنةةاء اإلنسةةان فكةةرا وروحةةا  

وتقضي عل  بواع  الشر والحيةرة والشةك والقلة  ، باعثة ل  ال مأنينة والثقة باهلل عزه وجله 
ةِْنُّ ُقُلةوُبُهم ِبةِ ْكِر ّللاَِّ  التي يعاني من توْ مو ُنةوا وو ها كثيٌر من النةا  اليةوم .قةال تعال :)الَّةِ ينو آمو

ِْنُّ اْلُقُلوُ ( الرعد: ِ توْ مو  .79أوالو ِبِ ْكِر ّللاَّ



 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة تحليلية لألصول العقدية للتربية اإلسالمية
 حسن محمد علي الزهرانيد/  

 

 -669- 

هة( مبينا أهمية العقيدة وأصةولها :" للعقيةدة أهميتهةا فةي 0112يقول المشوخي )
سخ  العقيدة في قلب اإلنسان فننها سرعان ما تنعك  عل  فن ا ر ، تربية األفراد وتوجيههم

لهة ا ال  رابةة أن كثيةرا  مةن ا يةات المكيةة عالجة  ، جوارح  وعل  خلق  وسلوك  ومعاملتة 
و كةةر ، موضةةوو لنشةةاء العقيةةدة فةةي و وفةةي اليةةوم ا خةةر وإر ةةات الرسةةالة وال عةة  والجةةزاء

هةةا... للةة   يةةر  لةةك مةةن األمةةور التةةي تعةةرف الميامةةة وهولهةةا والنةةار وعةة ابها والجنهةةة ونعيم
اإلنسان بنفس  وبعالقت  مى و ومى الكون ولقد ترب  المجتمى اإلسالمي في عهد الرسول 

علةة  العقيةةدة  السةةليمة التةةي حةةررت اإلنسةةان مةةن ي ةةادة الع ةةاد للةة   صللى  هللا يى للع م للى 
كمةا هة ب   رامةز  ، منهمةاي ادة ر  الع اد حررت  من تألي  الكون أو ال بيعةة أو أأل جةزء 

فهي األسا  التي يبن  عليهةا النظةام األخالقةي وهةي التةي تكةون  األسةا  الفكةرأل لعقليةة 
واألسا  النفسي لسلوك  ومنها ك لك تنبث  نظرت  لل  الحياة االقترةادية والحيةاة ، المسلم

 (.079)ص ” السياسية 
هةا مةن تأصةيلها فةي فالعقيدة اإلسالمية قام  عل  أس  ومرتكزات صحيحة مكنت

و لةب مةن ي ةاد  بةأن ، وهة   األسة  بينهةا و فةي كتابة ، النفو  واستقرارها فةي القلةو 
ِكةنَّ ، يقوموا بها خير ايام لوَٰ ْغةِرِ  وو ْشةِرِق وواْلمو ةلو اْلمو لُّةوا ُوُجةوهوُكْم ِقبو قال تعال  )لَّْي و اْلِبرَّ أون ُتوو

( ال قرة: اْلِبرَّ موْن آمونو ِباهللَِّ وواْليوْوِم ِمكوِة وواْلِكتواِ  ووالنَِّبيِهينو . وقال تعال  )آموةنو 022اْ ِخِر وواْلموالو
ُرُسةِلِ  الو  ُكُتِ ةِ  وو ِمكوِتةِ  وو موالو ةنو ِبةاهللَِّ وو ةِ  وواْلُمْاِمُنةونو ُكةل  آمو بِه ُسوُل ِبموا ُأنِزلو ِللوْيةِ  ِمةن رَّ ُق الرَّ ةرِه  ُنفو

ُسِل ( ال د  مِهن رُّ    .٥٨١ قرة: بوْينو أوحو
وفةةي الحةةدي  الرةةحي  المشةةهور أن جبريةةل عليةة  السةةالم سةةأل النبةةي صةةل  و 
علي  وسلم  عن اإليمان فقال ل : "اإليمةان أن تةامن بةاهلل ومالمكتة  وكت ة  وبلقامة  ورسةل  

 (. 9حدي  رقم ، صحي  مسلم، 5حدي  رقم ، وتامن بال ع ". )صحي  ال خارأل 
العقدية للتربية اإلسالمية التي ُبعة  بهةا الرسةل  فه   األصول الستة هي األصول

عليهم الرالة والسالم والتي يتفرو عنها جميى ما يجب علة  المسةلم اعتقةاد  فةي حة  و 
فا يات القرآنية بينة واضحة في ه ا الجانةب الة أل يعةد مةن أهةم الجوانةب ، س حان  وتعال 

م يجةد  لةك واضةحا  جليةا  بةل لن ا يةات وأن المتت ى  يات القرآن الكةري -الجانب العقدأل  -
األخرى والتي تبدو مترلة بجانب  ير جانب العقيدة  ات صلة ومدلول مرجع  للة  تحقية  

 العقيدة اإلسالمية .
هة( أن  ال انفرال بةين 0101وه ا مرت ط بقضية أساسية هي مما يقول  العمر )

 (. 055ا  )صالشريعة والعقيدة عند المتعم  في نهاية األمور ومُالته
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وتكمةةن أهميةةة األصةةول العقديةةة للتربيةةة أن لهةةا لسةةهاما بةةارزا   فةةي حيةةاة األفةةراد 
بةةةاهلل ت ةةةارك وتعةةةال  فةةةي كةةةل وبنةةةاء شخرةةةياتهم بنةةةاء  محكمةةةا  قويةةةا  مترةةةال ، والمجتمعةةةات

 .شاونهم
صلى اهلل الىهل اوه   األصول العقدية التي بينهةا و سة حان  فةي كتابة  ورسةول  

واإليمةان ، واإليمةان بالرسةل، واإليمان بالكتب، واإليمان  بالمالمكة، مان باهللهي: اإلي وسىم
 واإليمان بالقدر خير  وشر . ، باليوم ا خر

فمرةة ل  األصةةول العقديةةة مةةا هةةو لال داللةةة علةة  أركةةان اإليمةةان والتةةي ال يمكةةن 
 فرلها عن الجانب العملي لها.

 :يمان باهلل تعال األصل األول من األصول العقدية للتربية: اإل
وهةة ا األصةةل هةةو أهةةم  ،اإليمةةان بةةاهلل هةةو: األصةةل األول مةةن األصةةول العقديةةة للتربيةةة

ألن ، األصةةول االعتقاديةةة والعمليةةة وعليةة  مةةدار اإلسةةالم" فةةنن القةةرآن كلةة  حةةدي  عةةن اإليمةةان
وسةورة ، كُيةة الكرسةي ،وأفعالة ، وصفات ، القرآن لما حدي  م اشر عن و تعال :  ات  وأسمام 

، اإلخالص "وإما دعوة لل  ي ادتة  وحةد  ال شةريك لة  وتةرك مةا يعبةد مةن دونة  مةن آلهةة با لةة
وإمةةا أمةةر ب اعتةة   ،ونهةةي عةةن صةةرف  لةةك لغيةةر ، ودعةةوة للميةةام بحقةة ، وهةة ا كلةة  تعريةةص بةةاهلل

وإما لخ ار عن أهل اإليمان وما فعةل بهةم ، وه ا من لوازم اإليمان، ونهي عن معريت ، س حان 
وإمةا لخ ةار عةن ، وهة ا جةزاء أهةل اإليمةان بةاهلل، وما يثيبهم ب  في ا خةرة، ي الدنيا من الكرامةف

، ومةا سةيفعل بهةم فةي ا خةرة فةي دار العة ا ، وما فعةل و بهةم فةي الةدنيا مةن النكةال، الكافرين
( ا ا القةرآن الكةريم كلة  حةدي  62ص، هةة0100، وه ا جزاء من أعةرض عةن اإليمةان )االشةقر

 اإليمان باهلل ألن  هو أصل األصول وقاعدة الدين. عن
، وأنةة  الخةةال  الةةرازق ، وااليمةةان :هةةو االعتقةةاد الجةةازم بةةأن و ر  كةةل شةةيء ومليكةة 

وأن يفةةرد بالع ةةادة والةة ل والخضةةةوو ، وأنةة  المسةةتح  للع ةةادة دون مةةا سةةوا ، المحيةةي المميةة 
المنةز  عةن كةل ، والجةالل، ال والعظمةةوأن و هو المترف برفات الكم، وجميى أنواو الع ادات

 (.115ص ،ه0119، عيب ونقص) ابن أبي العز الحنفي
ال شةريك لة  فةي الملةك وال منةازو لة  ، ويستلزم اإليمان باهلل اإليمةان" بنلهيتة  وربوبيتة 

واإليمةان بمةا لة  ، وال يشرك في حكم  أحدا  ، واحد أحد فرد صمد، وال لل   ير  وال ر  سوا ، هي 
مةن األسةماء الحسةن  والرةفات  ملسو هيلع هللا ىلصووصةف  بة  رسةول  ، الكمال مما وصف ب  نفسة  من صفة

ويتضمن اإليمان باهلل س حان  وتعةال  أربعةة أمةور هةي: )ابةن  ،(656/ 7، د.ت، العل )الحكمي
 (0/15، ه0116 ،عثيمين
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 اإليمان بأسمام  وصفات  س حان  وتعال . .1

 وسنتناول ه   األمور بشيء من التفريل:          
  ول : اإليمان بوجود واألمر األ: 

لقد نه  القران الكةريم منهجةا فريةدا  فةي تربيةة اإلنسةان نحةو لر ةات وجةود الخةال  
لةم ي ةرأ  مة والعقةول السةليمة التةيجل وعال وهو المنه  ال أل يتمشة  مةى الف ةرة المسةتمي

يُن عليهةةا تغييةةر أو تبةةديل.) ِلةةكو الةةدِه ِ  وَٰ ْلةةِ  ّللاَّ ةةا الو توْبةةِديلو ِلخو لوْيهو ِ الَِّتةةي فو وةةرو النَّةةا و عو تو ّللاَّ ِفْ رو
( الروم:  ِكنَّ أوْكثورو النَّاِ  الو يوْعلوُمونو لوَٰ ُم وو يِه  .٩٣اْلمو

 .ومما يدل عل  وجود و مايلي
 : داللة الف رة عل  وجود و: أوال  

لن التربيةةةة اإلسةةةالمية التةةةي حافظةةة  علةةة  الف ةةةرة وتنشةةةْتها المسةةةتميمة تةةةدعو 
صاحبها ال  اإليمان بخالقها مةن  يةر دليةل سةاب  وال يحيةد اإلنسةان عةن هة   ال رية  لال 

 و را عل  قل   ما يررف  عن ه   الف رة السوية. ، ل ا انحرف  أساليب التربية
"مةا مةن  صلى  هللا يى لع م لى   هريرة رضةي و عنة  قةال قةال رسةول و فعن أب

فةةةأبوا  يهودانةةة  أو ينرةةةران  أو يمجسةةةان " ) صةةةحي  ، مولةةةود يولةةةد لال يولةةةد علةةة  الف ةةةرة
 (. 0159حدي  رقم ، ال خارأل 

 صى  هللا يى ع م لى والدليل عل  أن ف رة المولود هي اإلسالم أن الرسول الكريم 
ألن اإلسةةالم  موافة  للف ةرة التةةي خلة  عليهةا أأل أنةة  ، .. ولةةم يقةل يسةلمان قةال يهودانة  .

وأبةةوا  يجعةةالن هةة   الف ةةرة تسةةتميم علةة   بيعتهةةا السةةوية أو ، يولةةد علةة  الف ةةرة السةةوية
والتربيةةة التةةي يربيانةة  عليهةةا ومةةن رةةم كةةان  ،و لةةك حسةةب التوجيةة ، يعمةةالن علةة  انحرافهةةا

 للتربية دور كبير في حياة الناء.
 رانيا  : داللة العقل عل  وجود و :

العقل أشرف شيء رك   و تعال  في اإلنسان وب  كرم  وفضل  عل  كثيةر ممةن 
هيسةلك المةنه  المسةتميم ويتجنةب ، خل  تفضيال ألن اإلنسان ب  يميةز بةين الحة  وال ا ةل
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أن هةة   الُسةةبل المتفرقةةة  مةةن أجةةل  لةةك يقةةرر العقةةل السةةليم الةة أل سةةلك المةةنه  المسةةتميم 
ل  ال يمكن أن توجةد نفسةها بنفسةها ، المخلوقات سابقها والحقها ال بدلها من خال  أوجدها

 وال يمكن أن توجد صدفة :
أ ( ال يمكةةن أن توجةةد نفسةةها بنفسةةها ألن الشةةيء ال يخلةة  نفسةة  ألنةة  قبةةل وجةةود  معةةدوم 

 فكيص يكون خالقا .
محةد  وألن وجودهةا علة  هة ا   ( وال يمكن أن توجةد صةدفةن ألن كةل حةاد  البةد لة  مةن

النظةةام البةةديى يمنةةى منعةةا باتةةا أن يكةةون وجودهةةا صةةدفة ل  الموجةةود صةةدفة لةةي  
 فكيص يكون منتظما حال بقام  وت ور  ؟؟، عل  نظام في أصل وجود 

تعةين ، وإ ا لم يمكن أن توجد ه   المخلوقةات نفسةها بنفسةها وال أن توجةد صةدفة
 (. 1هة ص0111العالمين . ) ابن عثيمين أن يكون لها موجود وهو و ر  

( ال ور:  مواوواِت وواأْلوْرضو بول الَّ ُيوِقُنونو لوُقوا السَّ ومن األدلة العقلية قول  تعال )أوْم خو
. أأل أوجدوا من  ير موجد ؟ أم هم أوجدوا أنفسهم فتعين أن و هو ال أل خلقهةم بعةد ٩١

 لن لم يكونوا شيْا م كورا .
ير بن م عم عن أبي  قةال سةمع  النبةي صةل  و علية  وسةلم وعن محمد بن جب

{ كةاد وا من  ير شيء أم هم الخالقون يقرأ في المغر  بال ور فلما بل  ه   ا ية } أْم ُخِلقُ 
(. وكةان ل   اك مشةةركا فكةان سةةماع  1951حةةدي  رقةم ، قلبةي أن ي يةر )صةةحي  ال خةارأل 

ابةن الةدخول فةي اإلسةالم بعةد  لةك . )  ه   ا ية من ه   السورة مةن جملةة مةا حملة  علة
 (. 1/760ة ، هة0112 ،كثير

وفةةي هةة ا المقةةام أ كةةر قةةوال  ل مةةام أبةةي حنيفةةة وهةةو يعةةرض لةة  بعةةي الزنادقةةة 
هيقةةول لهةةم : مةةا تقولةةون فةةي رجةةل يقةةول لكةةم : رأيةة  سةةفينة مشةةحونة ، المنكةةرين للخةةال 

، أموال متال مة ورياح مختلفةقد احتوشتها في لجة ال حر ، مملوءة من األرقال، باألحمال
هةل يجةوز فةي ، لةي  لهةا مةالح يجريهةا وال متعهةد يةدفعها، وهي مةن بينهةا تجةرأل مسةتوي 

ل ا لةم يجةز  -فقةال أبةو حنيفةة : يةا سة حان و ، العقل ؟ قالوا : ه ا شةيء ال يقبلة  العقةل
ام هة   في العقل سفينة تجرى في ال حر مستوية من  ير متعهةد وال مجةر فكيةص يجةوز اية

من  يةر صةانى ، وت اين أكنافها، وسعة أ رافها، الدنيا عل  اختالف أحوالها وتغير أعمالها
 (.91ص، هة0119وال حافد ؟  ه كوا جميعا وقالوا صدق  وتابوا )ابن اب  العز الحنفي 

 :داللة الشرو عل  وجود و تعال : رالثا   
لكتب السةماوية كلهةا تن ة  بة لك لن األدلة الشريية عل  وجود و تعال  كثيرة فا

وما جاءت ب  مةن األحكةام المتضةمنة لمرةال  الخلة  دليةل علة  أنهةا مةن ر  حكةيم علةيم 
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ومةا جةاءت بة  أيضةا  مةن األخ ةار الكونيةة التةي شةهد الواقةى برةدقها دليةل ، بمرال  خلقة 
 ( 5هة ص0111عل  أنها من ر  قادر عل  ليجاد ما أخبر ب  ) ابن عثيمين 

 :داللة الح  عل  وجود و تعال  :رابعا 
 أما داللة الح  عل  وجود و ت ارك وتعال  فمن وجهين :ة

ِمكوةِة  :الوج  األول: قال تعال  ةنو اْلموالو ُكم ِبةأوْلف  مِه ةي ُمِمةدُّ ا و لوُكْم أونِه بَُّكْم فواْستوجو )ِلْ  توْستوِغيُثونو رو
)  ٣األنفال:  ُمْرِدِفينو

 عنة  قةال : أصةاب  النةا  سةنة علة  عهةد النبةي وعن أنة  بةن مالةك رضةي و
صل  و علي  وسلم فبينما النبي صل  و علي  وسلم يخ ب في يوم الجمعةة قةام أعرابةي 

ومةا نةرى فةي  -فقال : يا رسول و هلك المال وجاو العيةال فةادو و لنةا . " فرفةى يدية  " 
ر السحا  أمثال الج ال رم لم ينزل فو ال أل نفسي بيد  ما وضعها حت  را -السماء قزعة 

عن منبر  حت  رأي  الم ةر يتحةادر علة  لحيتة  صةل  و علية  وسةلم. فم رنةا يومنةا  لةك 
 -أو  يةر   -والة أل يلية  حتة  الجمعةة األخةرى . وقةام  لةك األعرابةي ، ومن الغد وبعد الغد

يدي  فقال )اللهم حوالينةا  فادو و لنا . فرفى، فقال : يا رسول و تهدم البناء و رق المال
وصةةارت المدينةةة مثةةل ، وال علينةةا (  فمةةا يشةةير بيةةد  للةة  ناحيةةة مةةن السةةحا  لال انفرجةة 

الجوبةةة . وسةةال الةةوادأل قنةةاة شةةهرا ولةةم يجةةي أحةةد مةةن ناحيةةة لال حةةد  بةةالجود " ) صةةحي  
 (. 911حدي  رقم ، ال خارأل 

ابة دعةوة الةداعين فةي ففي ه   ا ية الكريمة وه ا الحدي  النبوأل الشريص اسةتج
ومةةا زالةة  لجابةةة الةةدعوة مسةةتمرة للةة  يةةوم الميامةةة لمةةن ، زمةن النبةةي صةةل  و عليةة  وسةةلم

صةةدق اللجةةوء للةة  و ت ةةارك وتعةةال  وأخلةةص النيةةة وال ويةةة وكةةان م عمةة  ومشةةرب  مةةن 
 الحالل .

ألنبياء والرسةل الوج  الثاني : ا يات والبراهين القا عة والحج  السا عة التي أيد و بها ا
 تأييدا ونررة لهم خير دليل عل  وجود مرسلهم وهو و ت ارك وتعال  .

حينمةا  لبة  منة  قةريا آيةة  صى  هللا يى ع م لى  ونورد دليال  واحدا  لنبينا محمد
، ( 5هةةة ص0111، ابةةن عثيمةةينفةةرآ  وشةةاهد  النةةا  )، فأشةةار للةة  القمةةر فةةانفل  فةةرقتين

يوُقوُلةوا : وفي  لةك يقةول و تعةال  ْوا آيوةة  ُيْعِرُضةوا وو ةُرَّ ووِإن يوةرو مو ة َّ اْلقو ُة ووانشو ةاعو بوةِ  السَّ )اْقتورو
 .٥ – ٥ِسْحٌر مُّْستوِمر  ( القمر: 

فوجود و تعال  حميقة رابتة باألدلة العقلية والنقلية وهةو أول شةعور يشةرق فةي 
وة كبةرى مهيمنةة علة  أعماق اإلنسان ل ا تأمل في نفس  وفي الكةون حولة  يشةعر وجةود قة

والبنةةاء والفنةةةاء والتغيةةةر ، الكةةون تمنحةةة  التةةدبير والتنظةةةيم وتترةةرف هيةةة  بالحيةةاة والمةةةوت
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والت ةةور والحركةةة والسةةكون وجميةةى أنةةواو التغيةةرات الحكميةةة التةةي تجةةرأل هيةة  وإن اإلنسةةان 
ليشعر به   الحميقةة ويةامن بهةا سةواء اسةت او أن يمةيم الةدليل البرهةاني علة  صةدق هة ا 

النظريةة وقةد ودليل البداهة شاهد ح  يسب  الشةواهد ، فدليل الف رة، لشعور أو لم يست ىا
. وحسب اإلنسان في ليمان  واعتقةاد  بشةيء مةا أن يوافة  شةعور  يكون أدق منها وأصدق

هةا ال ةاحثون الف رأل في عم  وجدان  وإحساسة  البةديهي للنتةام  النظريةة التةي يتوصةل للي
 ( 95هة ص0107ميداني المن علماء وفالسفة. )

وبعد ه   البراهين والحج  القا عة عل  وجةود و وعظمتة  ي الةب القةرآن الكةريم 
اإلنسان أن يوج  سلوك  وف  ما توصل للي  من األدلة والبةراهين القا عةة فةال يعبةد لال و 

و وال يخةةاف وال يخشةة  لال منةة  سةة حان  وال يتوكةةل لال عليةة  وال يتقةةر  بةةأأل نةةوو مةةن أنةةوا
وال يحكةم لال بشةرع  ، وال يتوكةل لال علية ، القربات لال  ل ا لما عند و من األجةر والمثوبةة

بعيدا عن القوانين الوضعية واألحكةام العرهيةة. ألن و هةو الحةاكم المهةيمن المترةرف فةي 
ْلُ  واألمُر( األعراف:، ه ا الكون   .  51)أالو لُ  الخو

مر ل  الربوبية مشت  من لفد )الر ( وت لة  فةي اللغةة  اإليمان بربوبيت :: األمر الثاني
، والمةةدِبر، والسةةيد، قةةال ابةةن منظةةور: "الةةر  ي لةة  فةةي اللغةةة علةة  المالةةك .علةة  عةةدة معةةان  

والمةةنعم". وقةةال: وال ي لةة   يةةر مضةةاف لال علةة  و عزوجةةل وإ ا أ لةة  علةة  ، والمةةِيم، والمربةةي
ويقةال:  .وقيةل: صةاح  ، ء: مالكة  ومسةتحق فقيةل: رُ  كة ا. وقةال: ور  كةل شةي،  ير  أضيص

ور  ، يقةال: هةو رُ  الدابةة، وكةل مةن ملةك شةيْا  فهةو ربة  .فةالن ر  هة ا الشةيء أأل ِمْلُكة  لة 
(. وقةةال بةةن فةةار : الةةراء 111 -0/199 ،،هةةة0101 ،وفةةالن ر  البيةة ") بةةن منظةةور، الةةدار

ي لة  الةر  علة  المرةل   ولة لك، وال اء في كلمة ر  تةدل علة : لصةالح الشةيء والميةام علية 
 (.7/191 ،ه0199، ألن  مرل  أحوال خلق ") ابن فار  ،وو تعال  وهو الر ، للشيء

 ،وأنة  الخةال  للعةالم، وفي االص الح هو:" اإلقةرار الجةازم بةأن و وحةد  رُ  كةِل شةيء   ومليكةة
يكةن لة  ولةي مةةن ولةةم  ،لةم يكةن لةة  شةريك فةي الملةك ،الةرزاق  و القةةوة المتةين، المحيةي الممية 

وال منةةازو لةة  فةةي ، وال سةةمي، وال ممارةةل، وال مضةةاد لةة  ،وال معقةةب لحكمةة ، ال رادو ألمةةر ، الةة ل
 (.06ص، ه0100)، شيء من معاني ربوبيت  ومقتضيات أسمام  وصفات ") الفوزان

وعةةرف ابةةن عبةةد الوهةةا  )د.ت( توحيةةد الربوبيةةة: بأنةة  اإلقةةرار بةةأن و تعةةال  ر  كةةل 
المتفةرد بنجابةة الةدعاء عنةد ، وأنة  المحيةي الممية  النةافى الضةار، وخالقة  ورازقة شةيء ومالكة  

، لي  ل  فةي  لةك شةريك ،القادر عل  ما يشاء، وبيد  الخير كل ، ال أل ل  األمر كل ، االض رار
 (071ويدخل في  لك اإليمان بالقدر)ص

و تعةةال   ( توحيةةد الربوبيةةة بتعريةةص أخةةص فقةةال:" لفةةرادهةةة0191)وعةةرف ابةةن المةةيم 
 (.  107/ 0بالخل  والحكم" )
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 (56ص، ه0177، ما يلزم المامن بتوحيد الربوبية: )صوفي
 اإليمان بوجود و. .0
ويةةدخل فةةي  لةةك اإليمةةةان ، وأنةة  المتفةةرد بهةةا سةة حان  وتعةةال ، اإليمةةان بأفعةةال و تعةةال  .7

ر هةي مةن أفعالة  ومةا يقةدر  مةن مقةادي، بالقضاء والقدرن ألن ما يجري  و تعال  فةي كونة 
 تعال . 

، النةةافى، المميةة ، وأنةة  المحيةةي، ورازقةة ، ومالكةة ، اإلقةةرار بةةأن و تعةةال  خةةال  كةةل شةةيء .1
القةةادر علةة  مةةا ، وبيةةد  الخيةةر كلةة ، الةة أل لةة  األمةةر كلةة ، المتفةةرد بنجابةةة الةةدعاء، الضةةار
 ريكلي  ل  في  لك كل  ش، المدبر لها، المتررف فيها، المقدر لجميى األمور، يشاء

وقد دل تعريةص الربوبيةة علة  هة   المقتضةياتنألن داللةة الع ةارة علة  المعنة  لمةا أن 
والتوحيةةةد يةةدل بالم ابقةةةة علةةة  تعريةةةص و تعةةةال  ، تكةةون بالم ابقةةةة أو بالتضةةةمين أو بةةةااللتزام

فةةةنن اإلقةةةرار بأنةةة  تعةةةال  خةةةال  ورازق  ، وبالتضةةةمين علةةة  وجةةةود و تعةةةال ، بأفعالةةة  المتعديةةةة
ويةةدل بةةااللتزام علةة  م اينةةة و تعةةال  ، كونةة  موجةةودا   يقتضةةي، مميةة  للةة   يةةر  لةةكومحيةةي و 

 يقتضي كون  م اينا  لهم.، ونفيها عن  ير ، فنن تفرد و تعال  بأفعال ، لخلق 
 :: اإليمان بألوهيت  ت ارك وتعال األمر الثال 

لةة  الحةة  وال للةة  ومعنةةا  بع ةةارة لجماليةةة االعتقةةاد الجةةازم بةةأن و سةة حان  هةةو اإل 
(. قةةال تعةةال  } وإلهكةةْم للةةٌ   09ص ،هةةة  0111،  يةةر  وإفةةراد  سةة حان  بالع ةةادة ) ياسةةين

 . 061واحٌد الَّ لل و لالَّ هوو الرحمُن الرحيُم {سورة ال قرة : 
ِلةكو ، فمن اتخ ا للها شريكا مى و تعال  في ي ادت  فألوهيت  با لة  قةال تعةال  ) وَٰ

و ُهة و ُهةوو اْلعوِلةيُّ اْلكوِبيةُر( الحة : ِبأونَّ ّللاَّ ةْدُعونو ِمةن ُدوِنةِ  ُهةوو اْل واِ ةُل ووأونَّ ّللاَّ ةا يو ة ُّ ووأونَّ مو وو اْلحو
ةا ، وله ا كان  دعوة الرسل عليهم الرالة والسالم ألقةوامهم، ٢٥ و مو ةا قوةْوِم اْعُبةُدوا ّللاَّ )قوةالو يو

ْيُرُ  ( هود:  ْن ِللوَٰ    و  .٢٥لوُكم مِه
ة العقيدة في تربية األمة  ال  دعوة الهادأل ال شير علية  الرةالة والسةالم وألهمي

 -لل   رسها وترسيخها في النفو  أول األمر ففي العهةد المكةي مكة  رالرةة عشةر عامةا 
ونبة  ي ةادة مةا سةوا  ، كان  الدعوة تتركز في تحقي  الوحدانيةة وإخةالص الع ةادة   وحةد 

  ( . 11هة ص0119) الحمد   والعمل عل  ما يقوى ه ا الجانب.
ومةةن أجةةل  لةةك ، مةةن أجةةل  لةةك كةةان اإليمةةان بألوهيتةة  سةة حان  أول الةةدين وآخةةر 

 أيضا أرسل  الرسل وأنزل  الكتب.
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فةةن ا علةةم معنةة  كلمةةة التوحيةةد ومعنةة  كلمةةة األلوميةةة ومعنةة  كلمةةة الع ةةادة فننةة  
ويعبةر ، ميةى أنةواو الع ةاداتيكون المراد بتوحيد األلومية: لفراد و جةل وعةال بالتعبةد فةي ج

ل  مةةراد  بالع ةةادة معناهةةا المرةةدرأل وهةةو ، وال فةةرق ، التعبةةد بةةدلبعةةي أهةةل العلةةم بالع ةةادة 
وكمةال ، أمةا الركنةان: فغايةة الخضةوو والتة لل  ، التعبد. والتعبد ل  ركنان وشر ان لرحت 

ومعرفةةة دينةة  ، -وهةةو و سةة حان  وتعةةال   –المح ةةة لةة . وأمةةا الشةةر ان: فمعرفةةة المعبةةود 
والمقرود بالع ادات: ما يتعبد ب    تعال  من األقةوال واألعمةال الظةاهرة ، الشرعي الجزامي

والرةدق ، ولها شر ان: المتابعة فيها:أأل أن تكون وف  ما جاء ب  الرسول ، وال ا نة
 (. 706واإلخالص   جل وعال فيها.) الموسوعة العقدية ص

وال ، وال ُيلجأ ليكشف الضر لال للية ، والُيدع  لال هو، وحد و  تعال   لالفاليعبد 
والُيخاف لال من  ، وال يتوكل لال علي ، وال ُي ب  لال ل ، وال ُين ر لال ل ، لجلب الخير لال للي 

كالرغ ةة ، لل   ير  لةك مةن أنةواو الع ةادات، وال يستعان وال يستغا  لال ب  وحد ، س حان 
، والخضةوو والة ل، والتألة  لة ، والخشةوو، ( واإلنابة09ص ،ه0111، )ابن حميد، والرم ة

، (. ويسةةةم  توحيةةةد األلوميةةةة61ص، ه0119، والحةةةب واالفتقةةةار)ابن أبةةةي العةةةز الحنفةةةي
وال لةب وتوحيةد القرةد ، وتوحيةد العمةل، وي ل  علي  كة لك توحيةد و تعةال  بأفعةال الع ةاد

 (.0/71، ه0116 ،ابن عثيمين)
هةةةة (" وهةةة ا التوحيةةةد هةةةو الفةةةارق بةةةين الموحةةةدين 0115يقةةةول  ابةةةن تيميةةة  )  
فمةةن لةةم يةةأت بةة  كةةان مةةن ، فةةي األولةة  وا خةةرة والثةةوا والمشةةركين وعليةة  يقةةى الجةةزاء 

 (.017المشركين") ص 
فعلةة  القةةاممين علةة  التربيةةة والتعلةةيم أن يغرسةةوا هةة ا األصةةل العظةةيم فةةي قلةةو  

كةةار والتيةةارات الهدامةةة التةةي تبةة  ومواجهةةة األف، الناشةةْة وتحرةةينهم مةةن خ ةةر االنحةةراف
وأول مةا يجةب ، سمومها عبر الوسةامل المختلفةة  عنةا فةي عقيةدة اإلسةالم وتشةوي  صةورت 

ألنةةة  حةةين ينشةةأ علةةة  هةة ا المعتقةةد السةةةليم ، األلوميةةةعلةةيهم أن يعرفةةوا الناشةةةْة بتوحيةةد 
 ستنعك  آرار  عل  فكر  وشعور  وعمل  وسلوك  .
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 :بأسمام  وصفات الرابى: اإليمان األمر 
مةن األسةماء  وه ا يعن  لر ات ما أربت  و لنفس  في كتابة  أو سةنة رسةول  

(وال  3( وال  تكييةةص)2وال  تع يةةل)، (1والرةةفات علةة  الوجةة  الالمةة  بةة  مةةن  يةةر تحريةةص)
 (. 9هة ص0111( ) ابن عثيمين 4تمثيل)

ِميُى الْ  :قال تعال  ْيٌء ووُهوو السَّ ِمْثِلِ  شو . وقةال تعةال   ٥٥الشةورى:   وِريُر()لوْي و كو
ةةاُنوا  ةةا كو ْونو مو ةةُيْجزو اِمِ  سو ةةا وو وُروا الَّةةِ ينو ُيْلِحةةُدونو ِفةةي أوْسةةمو ِ اأْلوْسةةمواُء اْلُحْسةةنو َٰ فوةةاْدُعوُ  ِبهو )ووهللَّ

( األعراف:  ال ، . فاهلل تعال  مترف برفات الكمال منز  عن كل عيب ونقةص٥٨٣يوْعموُلونو
 خلق  .تش   صفات  صفات 

وكل اسم من أسمام  يةدل علة  الة ات المسةماة وعلة  :“يقول  ابن تيمي  )د.ت( 
والقةةدير يةةدل علةة  الةة ات ، كةةالعليم يةةدل علةة  الةة ات والعلةةم، الرةةفة التةةي تضةةمنها االسةةم

 (.01/111” )والرحيم يدل عل  ال ات والرحمة ، والقدرة
سة  مةن جةاء بهةا فقةد فنن اإليمان باألسماء والرفات يقوم علة  رالرةة أ، وبه ا

 وهي :ة، واف   الروا  ومن أخل بواحد من تلك األس  فقد ضل
 : تنزي  و عن مشابهة الخل  .األسا  األول
 : اإليمان بالرفات الثابتة بالكتا  والسنة وعدم التعرض لنفيها .األسا  الثاني
 ( .  95هة ص0100، ) الشنمي ي:  ق ى ال مى عن لدراك الكيفية  األسا  الثال 

ومةا يجةب علية  نحوهةا مةن ، فعل  العبد أن يعرف أسماء  وصفات  ت ةارك وتعةال 
ألن اإليمةةان بأسةةماء و وصةةفات  يةةارر تةةأريرا ليجابيةةا فةةي سةةلوك الفةةرد ، اإلر ةةات والتنزيةة 

وعةرف مةدلوالتها علة  الوجة  الرةحي  ، فن ا عرف اإلنسان أسماء و وصةفات ، والمجتمى
فةي حةين يتضةرو للية  ويةدعو  ، يعظمة  ويخافة  ويخشةا ، ويرب ة  بة ، فنن  لك يعرفة  بربة 

                                                           

التحريص : في األصل مةأخو  مةن قةولهم : حرفة  الشةي عةن وجهة  حرفةا مةن بةا  ضةر ، ل ا  )1(
عنة  أملت  و يرت  والتشديد للم الغة وتحريةص الكةالم : لمالتة  عةن المعنة  المت ةادر منة  للة  م

 آخر ال يدل علي  اللفد لال باحتمال مرجوح فالبد من قرين  تبين أن  المراد
التع يةةل : فهةةو مةةأخو  مةةن الع ةةل، الةة ى هةةو الخلةةو والفةةرا  والتةةرك والمةةراد هنةةا نفةةي الرةةفات  )2(

 اإللهية، وإنكار ايامها ب ات  تعال 
 نها بكيصالتكيص : أن يعتقد أن صفات  تعال  عل  كيفية ك ا أو يسأل ع )3(
التمثيل : هو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين ) شرح العقيدة الواس ية: محمةد خليةل هةرا   )4(

 ( 69، 62، 66)ص
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ويمةةيم العةةدل ويحةةار  ، كمةةا يقةةوم باإلحسةةان للةة  ا خةةرين، ويتوسةةل لليةة  بأسةةمام  وصةةفات 
 الظلم والفساد .

ومةةن خةةالل مةةا تقةةدم يتضةة  معنةة  اإليمةةان بةةاهلل تعةةال  : أأل اإليمةةان بألوهيتةة  
وأحةد أحةد فةرد ، نازو ل  هي  وال لل   يةر  وال ر  سةوا وربوبيت  ال شريك ل  في الملك وال م

وال ضدل  والند ولم يكن لة  كفةوا ، وال يشرك في حكم  أحدا، صمد لم يتخ  صاح ة وال ولدا
ويشكر فال ، وي كر فال ينس ، ال أل هو أهل أن يجل فال يعر ،  و العظمة والكبرياء، أحد

واإليمان بمةا وصةف بة  نفسة  ووصةف ،  هوويوحد فال يشرك مع   ير  وال يوال  لال، يكفر
 7الحكمي د . ت جةةمن األسماء الحسن  والرفات العل .)ب  رسول  صل  و علي  وسلم 

 ( .26ص
وه ا اإليمان بة  ال لل  لال و  هو الةركن المهةم األساسةي مةن تعلةيم النبةي صةل  

دا  مةةن معتقةةدات وكةةل مةةا عةة، وهةةو مركةةز اإلسةةالم وأصةةل  ومرةةدر قوتةة ، و عليةة  وسةةلم
اإلسةالم وأحكامةة  وقوانينة  لنمةةا تقةوم علةة  هةة ا األسةا  نفسةة  وال تسةتمد قوتهةةا لال منةة  . 

(  99د.ت ص، واإلسالم ال ي قي منة  شةيء لةو زال هة ا األسةا  مةن مكانة  .) المةودودأل
وهيما مض  يتض  أن مجال اإليمةان بةاهلل تعةال  مةن أخةص أبةوا  العقيةدة . ويةزداد األمةر 

حينمةةا نجةةد أن أهةةم العهةةود والمواريةة  مةةا أخةة   و علةة  آدم و ريتةة  عنةةد لخةةرال وضةةوحا 
ُهْم ، ال ريةةة و اإليمةةان بةة  سةة حان  دو ةةتوُهْم ووأوْشةةهو يَّ مو ِمةةن ُاُهةةوِرِهْم ُ رِه ِنةةي آدو بُّةةكو ِمةةن بو ةة و رو )ووِإْ  أوخو

ةةةةِهْدنوا ( األعةةةة لوةةةة َٰ شو ُكْم قوةةةةاُلوا بو بِه لوةةةة َٰ أونُفِسةةةةِهْم أولوْسةةةةُ  ِبةةةةرو . يقةةةةول  الشةةةةوكاني: ٥٧٥: رافعو
(" لن و سةة حان  لمةةا خلةة  آدم مسةة  اهةةر  فاسةةتخرل منةة   ريتةة  وأخةة  علةةيهم هةةة0111)

وهاالء هم عةالم الة ر وهة ا هةو الحة  الة أل ال ين غةي العةدول عنة  وال المرةير للة  ، العهد
 (.761ص 7 ير ")جة

جةةةل هةةة   فةةةاهلل تعةةةال  هةةةو الخةةةال  المسةةةتح  للعبوديةةةة وحةةةد  دون سةةةوا  ومةةةن أ
الحميقة الواضحة أخ  العهد والميثاق من ال شرية وهم فةي عةالم الة ر بةأن يعبةدو  وحةد  ال 

 شريك ل  وأن يامنوا بجميى رسل .
ومةن أراد الوقةوف علة  كثيةر مةن ، وكالم األممة في هة ا كثيةر جةدا ال يمكةن نقلة 

  لك فليرجى لل  ما كت   علماء السنة. 
 ل يمان باهلل جل وعال: ا رار التربوية لألصل األول:

اإليمان باهلل هي  تربيةة لحيةاة القلةو  و مأنينةة النفةو  بة  ترقة  للة  درجةات الكمةال  – 0
وينظم الحياة و لك حينما يستشةعر المةامن ارت ا ة  بالخةال  ، كما أن   يه   السلوك

ةا لوة ُ ، جل وعال عوْلنو جو ةاُ  وو ْينو ْيت ةا فوأوْحيو انو مو مون كو ُنةور ا يوْمِشةي ِبةِ  ِفةي النَّةاِ   قال تعال  )أووو
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 ) ُلةةونو ةةاُنوا يوْعمو ةةا كو ةةنو ِلْلكوةةاِفِرينو مو ِلكو ُزيِه ةة وَٰ ةةا كو ْنهو ةةاِرل  مِه ةةاِت لوةةْي و ِبخو ثوُلةةُ  ِفةةي الظُُّلمو ةةن مَّ كومو
 .٥٥٥األنعام: 

فةةال يعتةةرأل المةةامن خةةوف وال ، فاإليمةةان بةةاهلل مرةةدر السةةعادة والراحةةة وال مأنينةةة
ِ أوالو  :قال تعال  ،اليأ  والقنوق قل  وال يتسر  للي  ةِْنُّ ُقُلةوُبُهم ِبةِ ْكِر ّللاَّ توْ مو ُنةوا وو )الَّةِ ينو آمو

ِْنُّ اْلُقُلوُ (الرعد:  ِ توْ مو  .٥٨ِبِ ْكِر ّللاَّ
هةةةة(: "لن اإليمةةةان بةةةاهلل تعةةةال  يحمةةةي المةةةامن مةةةن أن 0199يقةةةول الشةةةربجي: )

وإن أوصةدت فةي وجهة  كةل أبةوا  ، اليتسر  للي  اليأ  أو القنوق في أأل حةال مةن األحةو 
، ألن ل  مةن الثقةة بربة  وحسةن االعتمةاد علية ، أو ضاق  علي  كل مسالك العيا، الحياة

 (.70ما يجعل  م مْن القلب ناعم ال ال")ص
وقةةد بةةين القةةرآن أن ، وبهةة ا يرةة   اإلنسةةان أبعةةد مةةا يكةةون عةةن اليةةأ  والقنةةوق

ةةا بو  ،اليةةأ  مةةن صةةفات الكةةافرين ُسةةوا ِمةةن ُيوُسةةفو ووأوِخيةةِ  ووالو قةةال تعةةال  )يو سَّ ِنةةيَّ اْ هوُبةةوا فوتوحو
( يوسف:  ْوُم اْلكواِفُرونو ِ ِلالَّ اْلقو ْوِح ّللاَّ ِ ِلنَُّ  الو يوْيأوُ  ِمن رَّ ْوِح ّللاَّ  . ٨٧توْيأوُسوا ِمن رَّ

ومةةن هنةةا يتبةةين للمةةامن بربةة  أنةة  ل ا ضةةاق  عليةة  الحيةةل وتق عةة  بةة  األسةة ا  
ال  يمد  بالعون فاهلل تع، بكليت  يدعو  ويستغفر  ويلجأ للي  في جميى حوامج اتج  لل  و 

 .  والنرر والتوفي 
ة لن اإليمان باهلل يربي عقل اإلنسان عل  صحة االعتقاد وسعة ال ح  واال الو والتأمل  7

ةةمواوواِت وواأْلو  ْلةةِ  السَّ ْرِض فةةي أسةةرار الكةةون العلويةةة والسةةفلية . قةةال تعةةال  )ِلنَّ ِفةةي خو
ةةاِ   ُوِلةةي اأْلوْل و ةةات  ألِه يو ةةاِر  و ِف اللَّْيةةِل ووالنَّهو لوةة َٰ  وواْخةةِتالو ا ووعو ُقُعةةود  ةةا وو و ِايوام  ةةْ ُكُرونو ّللاَّ الَّةةِ ينو يو

ةا انوكو فوِقنو ة وا بوةاِ ال  ُسةْ حو لوْق و هوَٰ بَّنوا موا خو مواوواِت وواأْلوْرِض رو ْلِ  السَّ كَُّرونو ِفي خو يوتوفو  ُجُنوِبِهْم وو
 .٥٣0 – ٥٣٣عو وا و النَّاِر( آل عمران: 
وهةي الفكةرة ، ال جرم أن العقيدة أسةا  التفكيةر“م(: 0929، يقول ) ابن عاشور

فةن ا ربةي العقةل علة  صةحة االعتقةاد تنةز  عةن ، األول  ل نسان هيما هو خارل عن حاجت 
عةن ال ا ةل فن ةا ، والمةدركات الرةحيحة، فشب علة  سةيد الحقةام ، مخامرة األوهام الضالة

 (. 50)ص” وتهيأ بقبول التعاليم الرالحة والعمل الح  
فعقيدة التوحيد واإليمان باهلل ترب  العقل اإلنساني عل  سعة النظر وحب اال الو 

فكل مةا فةي الكةون ممةا تةرى ومةا ال ، عل  أسرار الكون وال موح لل  معرفة ما وراء الح 
كةل  لةك مةن ملةك  و وكةل كةامن صةغير أو ترى من السموات والكرسةي والعةرش والمالمكةة 

ةن شةةْيء  لالَّ يسة ِهُ  بحمةةدِ  ولِكةةن الَّ  كبيةر يسةة   بحمةد  ويشةةهد بعظمتة  قةةال تعةةال : )وِإن مِه
ُهْم( سورة اإلسراء:  . 11تفقهونو تسبيحو
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ونتأمةل خلة  السةموات واألرض ، وقد أمر و في كتاب  الكةريم أن نتأمةل  لةك كلة 
وبةين أنة  مةا مةن شةيء لال يعلمة  مةن أصةغر  رة ، إلبةل والةدوا  والنحةلوال حار واألنهار وا

( سةةةورة األنعةةةام ةةةا لالَّ ُهةةةوو  59للةةة  أكبةةةر جةةةرم قةةةال تعةةةال : )وعنةةةدُ  مفةةةاِتُ  الغيةةةِب الو يعلمهو
 (.26هة )ص0111، )النحالوأل 

ة اإليمان باهلل يربي اإلنسان علة  العمةل الرةال  والسةلوك الحسةن: اإليمةان بةاهلل مةرت ط  1
ول لك فاإلسالم يبتد  بتربيةة الةنف  اإلنسةانية علة  صةحة االعتقةاد ، بالعمل الرال 
ة مواضةى فةي القةرآن الكةريم ، وحسن العمل وقةد قةرن اإليمةان بالعمةل الرةال  فةي عةده

وما  لك لال ألهمية العمةل الرةال  فةي تربيةة الةنف  وصةقلها مةن مهةاوأل الةردى ألن 
 الحياة الدنيا مزرعة لآلخرة.

ةةروُ ( قةةال ت  ةةر ا يو ةةالو  ورَّة  شو ةةْل ِمْثقو ةةن يوْعمو مو ةةروُ  َّ وو ْيةةر ا يو ةةالو  ورَّة  خو ةةْل ِمْثقو ةةن يوْعمو عةةال  )فومو
اُموا ( فرةل :     .٨ – ٧الزلزلة:  ُ ُرةمَّ اْسةتوقو بُّنوةا ّللاَّ وفةي ، ٩٣وقةال تعةال )ِلنَّ الَّةِ ينو قوةاُلوا رو

فةةي رضةةي و عنةة  قةةال : قلةة  : يةةا الحةةدي  النبةةوأل الشةةريص "عةةن سةةفيان بةةن عبةةدو الثق
 قال : قل آمنة  بةاهلل رةم اسةتقم" رسول و قل لي في اإلسالم قوال ال أسأل عن  أحدا   يرك

 (.  67، حدي  رقم، صحي  مسلم النيسابورأل )
وه ا يدل عل  أن اإليمان باهلل تعال  مرت ط باإلعمال الرةالحة فمةا االسةتقامة لال 

 وال تأتي االستقامة مى شيء من االعوجال . ، دليل عل  العمل الرال 
الشك أن اإليمان باهلل تعال  ل  األرر عل  تربية اإلنسان عل  مواالة و ومةواالة رسةول -1

ةةا ، و ومةةواالة المةةامنين كمةةا ياكةةد أن المةةامنين هةةم حةةز  و وهةةو ولةةيهم. قةةال تعةةال  )ِلنَّمو
ُسوُلُ  ووالَِّ ينو  رو ُ وو ِليُُّكُم ّللاَّ (المامةدة:  وو ُيْاُتةونو الزَّكوةاةو ووُهةْم رواِكُعونو ةو وو ةالو ُنةوا الَّةِ ينو ُيِميُمةونو الرَّ آمو

١١. 
وفي حر  مى دعاة ، وه ا الوالء يربي النف  دامما  أن تكون وقافة عند حدود و

الشر ومى الشي ان وأت اع  الة ين يزينةون للنةا  المعرةية وات ةاو الشةهوات وقةد جعةل و 
ةا الَّةِ ينو ه ا ا ةا أويُّهو لوالء   ورسول  والمامنين فوق والء األبوة والقرابة والرحم. قةال تعال )يو

لَّهُ  موةن يوتوةوو ةاِن وو يمو لوة  اإلِْ بُّوا اْلُكْفةرو عو ُكْم ووِإْخووانوُكْم أوْوِليوةاءو ِلِن اْسةتوحو ُنوا الو توتَِّخُ وا آبواءو ةنُكْم آمو م مِه
ِْةكو ُهةُم الظَّةالِ  ( التوبةة: فوُأولوَٰ كمةا أن االنتمةاء للة  و واالعتةزاز بة  يةنعك  علة    .٥٩ُمونو

علة  أسةا  مةن الخيةر واإليمةان مةن  يةر تعرةب ، األمة حي  تترب  عنةدها وحةدة الكلمةة
عنررأل أو تحيز مرلحي  ايت  استغالل الشعو  وامترةاص خيراتهةا فكةل مةن آمةن بةاهلل 

وكة لك فكةل مةن ، نسة  أو عرقة  أو لونة عل  بريرة فهو من حز  و بغي النظةر عةن ج
كفةةر بةةاهلل وحةةار  دينةة  وقةةاوم دعوتةة  فهةةو مةةن حةةز  الشةةي ان أيةةا كةةان لونةة  أو عرقةة . 
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قةةال تعةةال  واصةةفا  ي ةةاد  الةة ين مةةن أوليامةة  بقولةة : )أوالو ِلنَّ ، (17هةةة صةةة0101)المرصةةفي 
َّ لوْيِهْم ووالو ُهْم يوْحزوُنونو ْوٌف عو (يون :  أوْوِليواءو ّللاَِّ الو خو اُنوا يوتَُّقونو كو ُنوا وو  .    61 ٢7الَِّ ينو آمو

وبهةة ا يتضةة  أن مفهةةوم الةةوالء   ولرسةةول  وللمةةامنين مةةن أهةةم دعةةامم وركةةامز 
التربية اإلسالمية التي يجب أن تبني أهدافها في جميى مراحل حياتها علة  هة ا الةوالء ألن 

 ر مما ينافي  لك. ومواالة الكفا، الوالء   من تمام عقيدة التوحيد
وحةةز  و  صللى  هللا يى للع م للى وبهةة ا يتحقةة  تربيةةة الةةوالء   تعةةال  ورسةةول  

 المامنين ال أل هو من عقيدة التوحيد. 
اإليمةةان بةةاهلل تعةةال  يربةةي اإلنسةةان علةة  التواضةةى ولةةين الجانةةب والعفةةو والرةةف  

و واجتنا  الكبر والزور والعجب قال تعال )فوا، واإلحسان والتسام  ْ  ِلنَّ ّللاَّ ْنُهْم وواْصةفو ْيُص عو
(المامدة:   .٥٩ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينو

و الو ُيِحبُّ ُكلَّ  :وقال أيضا   ا ِلنَّ ّللاَّ ح  كو ِللنَّاِ  ووالو توْمِا ِفي اأْلوْرِض مورو دَّ عِهْر خو )ووالو ُترو
( لقمان:   . ٥٨ُمْختوال  فوُخور 

مل اإلنسةةةانية وينهةةةا  عةةةن الرةةةفات فاإليمةةةان بةةةاهلل يربةةةي اإلنسةةةان علةةة  الفضةةةا
اإلنسةةةانية السةةةيْة؟ فةةةن ا ا تةةةر اإلنسةةةان بقوتةةة  وبمةةةا وم ةةة  و مةةةن الجسةةةم وأخةةة  يةةة  ا 

ت كر قدرة و تعال  علي  وبما وم   من العلم ونسب العلم لل  و ت ةارك وتعةال . ، بنخوان 
بة  العلمةاء فة لك يربةي فةي فال يمارأل السفهاء وال يجادل ، وأن  ما أوت  من العلم لال القليل

 وي لب من و المزيد من العلوم والمعارف. ، نفس  التواضى
ك لك ما أع ا  و من األموال فال ي غ  وال يحرم السةامل بةل يع ية  ألن عقيدتة  
تملي علي   لك فال لسراف وال مخيلة بةل بة ل وع ةاء فةي سةبيل مسةدأل الةنعم وهةو و ر  

 العالمين. 
 يربي اإلنسان عل  تحرير النفو  من ال ل والخوف والسةي رة مةن  يةر اإليمان باهلل  -5

 و س حان . 
لن اإليمةةان بةةاهلل تعةةال  يربةةي الةةنف  اإلنسةةانية علةة  الخةةوف والمهابةةة مةةن و 

ألن الخوف والخشية من  ير  س حان  صرف نوو من أنواو الع ةادة لغيةر و يةادأل ، تعال 
ألن أولْةك الة ين يخةافونهم ويخشةونهم ال يملكةون ألحةد ، شةركبراح   والعيةا  بةاهلل للة  ال

( آل عمران:  ْاِمِنينو اُفوِن ِلن ُكنُتم مُّ خو اُفوُهْم وو  ٥٧١ضرا  وال نفعا قال تعال  )فوالو توخو
( التوبة: : قال تعال  ْاِمِنينو ْوُ  ِلن ُكنُتم مُّ ُ أوحو ُّ أون توْخشو ْونوُهْم فواهللَّ  ٥٩)أوتوْخشو
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فننهةةا ، وإ ا تحةةررت الةةنف  مةةن الخةةوف مةةن الغيةةر“ هةةة( 0101) يقةةول عثمةةان
لن اإلنسةان قةد ية ل لغيةر  خوفةا  علة  حياتة  ، تتحرر من ال ل والعبودية والخضوو لغيةر و

وقد بين القرآن أن المنفعةة والمضةرة بيةد و كمةا ، أو رزق  أو جل ا  للمنفعة أو دفعا  للمضرة
لوْو ُكنةُتْم ِفةي ُبةُرول   أن الحياة والموت والرزق بأمر . ُم اْلموْوُت وو قال تعال  )أوْينوموا توُكوُنوا ُيْدِرككُّ

ة ( النسةةاء:  ةةيَّدو . والةةرزق كةةالموت والحيةةاة بيةةد و ال يجةةوز أن يخةةاف اإلنسةةان عليةة  ٧٨مُّشو
 (.   19من أحد سوا  )ص 
ْقةةة: قةةةال تعةةةال  يو ةةةاُء وو ةةةن يوشو ْزقو ِلمو ْ ُسةةةُط الةةةرِه ةةةكو يو بَّ ِبيةةةر ا )ِلنَّ رو ةةةاِدِ  خو ةةةانو ِبِع و ةةةُ  كو ِدُر ِلنَّ

.هةة   بعةةي ا رةةار التربويةةة فضةةال  عمةةا يكةةون ل يمةةان بةةاهلل مةةن آرةةار  ٩٣بوِرير ا(اإلسةةراء: 
وتربيةةة الةةنف  ، تربويةةة جمةةة كال اعةة  علةة  التحلةةي بمكةةارم األخةةالق والتنةةز  عةةن سفاسةةفها

والوقةةوف عنةةد حةةدود و  علةة  العةةزة والكرامةةة والشةةجاعة والث ةةات واإلقةةدام وضةة ط الةةنف 
وك لك مال  من تأرير عل  تربية النف  عل  التقوى والورو ومح ةة و ورسةول  ، ومحارم 

فةن ا نشةئ اإلنسةان علة  العقيةدة ، والمامنين وتوري  الةروابط والرةالت بةين أفةراد المجتمةى
يأسةف علة  مةا تارر في حيات  فةال يحةزن وال ، الرحيحة واإليمان باهلل فنن ل  ردودا  فعلية

فات  من ح ام الدنيا الزامل. وعلة  المربةي الة أل يريةد تحقية  هة   ا رةار التربويةة أن يةربط 
مةةن دراسةةة الكةةون ومةةا هيةة  ويجةةب أن يكةةون ، جوانةةب التربيةةة بتوحيةةد و وأسةةمام  وصةةفات 

 هدف  ربط الخال  بالمخلوق واستحضار عظمة الخال  س حان .
وأنة  ، ة ل ا علم أن و م لى عل  حركاتة  وسةكنات وه ا يرب  اإلنسان تربية  اتي

ةُدورُ ، ال تخف  علي  خاهيةة ةا ُتْخِفةي الرُّ مو اِمنوةةو اأْلوْعةُيِن وو ْعلوةُم خو (  ةافر:  كمةا قةال سة حان  )يو
٥٣. 

 األصل الثاني: اإليمان بالمالمكة وآرار  التربوية.
ربيةة وال يرة  ليمةان االيمان بالمالمكة هو األصل الثاني مةن األصةول العقديةة للت

وبمةةا ورد فةي القةةرآن والسةةنة  ،فيةةامن بوجةودهم وبخلةة  و تعةالي لهةةم ،العبةد حتةةي يقةر بةة 
ةا ُأنةِزلو ِللوْيةِ   ،وأفعالهم ،النبوية من صفاتهم ُسةوُل ِبمو فاإليمان بهم واجب قال تعالي )آمونو الرَّ

موالو  ِ  وواْلُمْاِمُنونو ُكل  آمونو ِباهللَِّ وو بِه قوةاُلوا ِمن رَّ ُسةِلِ  وو د  مِهن رُّ ُق بوْينو أوحو رِه ُرُسِلِ  الو ُنفو ُكُتِ ِ  وو ِمكوِتِ  وو
بَّنوا ووِإلوْيكو اْلموِريرُ  ِمْعنوا ووأو وْعنوا ُ ْفروانوكو رو   .795( ال قرة: سو

: هي أجسةام علويةة ل يفةة أع ية  قةدرة علة  التشةكل بأشةكال مختلفةة ومسةكنها والمالمكة 
، كما نقل  لك الحةافد بةن حجةر رحمة  و)ابةن حجةر، ه ا جمهور العلماءالسماوات  وعل  

 (.0/07 ،ه0117
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ابةةن قتي ةةة رحمةة  و" ل نهةةا أرواح ل يفةةة تجةةرأل مجةةرى الةةدم وترةةل للةة   وعرفهةةا
تأويةةل مختلةةف  ،عبةةد و بةةن مسةةلم، القلةةو  وتةةدخل فةةي الثةةرى وتوةةرى وال ُتةةرى )ابةةن قتي ةةة

 (.729ص ،،الحدي 
قةةادرة بالقةةدرة ، ه(: "هةةم أجسةةام علويةةة قاممةةة بأنفسةةها0171ي)ويقةةول الشةةنمي 

وال ، وال يشةةةربون ، ال يةةةأكلون ،  وو قةةةدرات خارقةةةة ال حرةةةر لهةةةا، اإللهيةةةة علةةة  التشةةةكل
ولةي  لهةم مةن ، ال يعرون و ما أمرهم ويفعلةون مةا يةامرون ، مقربون  امعون ، ينكحون 

 (.015خرامص الربوبية واأللومية شيء" )ص
ان بالمالمكة: االعتقاد الجازم بأن   مالمكة موجودون مخلوقون من ومعن  اإليم

، و ي ةاد مكرمةون ال يعرةون و مةا أمةرهم ويفعلةون مةا يةامرون  وصةفهموهةم كمةا ، نور
وأنهةةم قةةاممون بواةةامفهم التةةي أمةةرهم و بهةةا كمةةا ، ويسةة حون و الليةةل والنهةةار ال يفتةةرون 

فكةل حركةة فةي السةموات واألرض فهةي ناشةْة  ،السةنةتواترت ب لك النرةوص مةن الكتةا  و 
عةةن المالمكةةة المةةوكلين بالسةةموات واألرض امتثةةاال ألمةةر و عزوجةةل هيجةةب اإليمةةان بمةةن 

ومةن لةم يسةم هيجةب اإليمةان بة  علة  وجة  االجمةال ) ، سم  و منهم عل  وج  التفريل
 (.151ص، ه0119، ابن أبي العز الحنفي

 أربعة أمور: ويشمل اإليمان بالمالمكة
 األمر األول: اإليمان بوجودهم. 
 ومن لم نعلم .، مثل: جبريل، األمر الثاني: اإليمان بمن نعلم اسم  

مثل: اإليمان بأنه لجبريل ستمامة جنةاح تسةده ، األمر الثال : اإليمان بما علمنا من صفاتهم
 .صى  هللا يى ع م ى وف  ما وصف رسول و ، األف 

وي ادتةة  لةةيال  ، مثةةل:  ةةاعتهم   سةة حان ، يمةةان بمةةا علمنةةا مةةن أعمةةالهماألمةةر الرابةةى: اإل
 (.72ص ،0101وتسبيح .)ابن عثيمين ، ونهارا  

ولةم تةأت النرةوص لال بالداللةة  ،لقد بل  عدد المالمكة مقدارا كبيرا   :عدد المالمكة
وحد  كمةا  و كرت أن ال أل يعلم عددهم هو و ،ولم تحدد عددهم بالض ط ،عل  ه   الكثرة

(المدرر: بِهكو ِلالَّ ُهوو موا يوْعلوُم ُجُنودو رو  .10جاء في النص الكريم قةال ر  العزة : ") وو
وقةةال ع ةةاء رحمةة  و ": مةةن المالمكةةة الةة ين خلقهةةم لتعةة يب أهةةل النةةار ال يعلةةم 

ود فلهم مةن األعةوان والجنة ،وإن كانوا تسعة عشر ،والمعن : لن خزنة النار ،عةدتهم لال و
 (. 07/107، د.ت، من المالمكة مةا ال يعلم  لال و س حان  )ال برأل 
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" قةةةال ابةةةن تيميةةةة رحمةةة  و)د.ت( : "ومالمكةةةة و ال يحرةةةي عةةةددهم لال و .." 
-1/009وقال: " لن الة أل فةي الكتا  والسنة من  كر المالمكةة وكثةرتهم أمةر ال يحرةر") 

071.) 
ت عظيمةةة كمةةا صةةورها ر  العةةزة فةةي القةةر آن المالمكةةة مخلوقةةا :المالمكةةةخلةة  

ةةاُ   ُقوُدهوةةا النَّ ةةار ا وو ةةُكْم ووأوْهِلةةيُكْم نو ُنةةوا ُقةةوا أونُفسو ةةا الَّةةِ ينو آمو ةةا أويُّهو الكةةريم قةةال عةةز وجةةل : ") يو
ةةة يوْفعوُلةةةونو مو ةةةروُهْم وو ةةةا أومو و مو اٌد الَّ يوْعُرةةةونو ّللاَّ ٌف ِشةةةدو ِمكوةةةٌة ِ ةةةالو ةةةا موالو لوْيهو ةةةاروُة عو ( وواْلِحجو ا ُيةةةْاموُرونو

 .6التحريم:
:"عل  ه   النار مالمكة من مالمكة و  ةالف علةة  )د.ت( قال ال برأل رحم  و 

أأل   ةاعهم  ":هةة(0112وقال ابةن كثيةر رحمة  و:)، (07/056) "أهةل النةار شةداد عليهم
الشةةدة  ليظةة قةد نزعة  مةةن قلةوبهم الرحمةة بالكةةةافرين بةاهلل )شةداد( أأل تةةركيبهم فةي  ايةة 

وقال أيضا  : يعني المالمكةة الزبانية  الف القلو  ال يرحمةون ل ا  ،والكثافة والمنظر المزع 
وحبب لليهم ع ا  الخلة  كما حبب ال  بني آدم أكل ال عام  ،خلقوا من الغضب ،استرحموا
وقيةةل:  ةةالف األقةةةوال شةةةداد األفعةةال وقيةةل :  ةةالف فةةي  ،)شةةداد( أأل شةةداد األبةةدان والشةةرا 

خةة هم أهةةل النةةار شةةداد علةةيهم يقةةال فةةالن شةةديد علةة  فةةالن أأل قةةوأل عليةة  يع بةة  بةةأنواو أ
 (.9/069وقيل: أراد بالغالف ضخامة أجسامهم وبالشدة القوة")  ،الع ا 

ةا  ،قةال و تعةال  ،: جعةل و تعةال  للمالمكةة واةامف ومهامةا  واامفهم مو حكايةة )وو
ْعُلوٌم( اٌم مَّ :  م(0992، هةة0112قةال ابةن كثيةر رحمة  و) ..061الرةافات  ،ِمنَّا ِلالَّ لوُ  موقو

ومقامةةات الع ةةادات ال يتجةةاوز  وال ، فةةي تفسةةير  "أأل لةة  موضةةى مخرةةوص فةةي السةةماوات
و  ت ةارك وتعةال  ، كةل  لةك يجةرأل بقةدر مةن و تعةال  وعلةةم ،يتعدا  أأل ملك من المالمكة

 (.2/11)  . "...األمر من قبل ومن بعد
 يمان بالمالمكة:حميقة اإل

ومنة  مةا هةو مفرةل. وقةد أشةار للة  ، اإليمان بالمالمكة الكرام من  ما هو مجمةل
، والحليمةةي،  لةةك جمةةى مةةن أهةةل العلةةم مةةنهم: اإلمةةام البيهقةةي رحمةة  و فةةي شةةعب اإليمةةان

الح امةةك فةةي أخ ةةار ، والسةةيو ي رحمةة  و فةةي، فةةي المنهةةال فةةي شةةعب اإليمةةان، رحمةة  و
 المالمك.

موضةةةحا حميقةةةة اإليمةةةان بالمالمكةةةة: أن اإليمةةةان ، ابةةةن عثيمةةةين رحمةةة  و وقةةةال
ويشةةمل اإليمةةان بةة واتهم وصةةفاتهم ، يكةةون لجمةةاال ويكةةون تفرةةيال السةةالمبالمالمكةةة علةةيهم 

، وتفريال هيما علمنا  تفريال" )تفسير القرآن الكريم، لجماال هيما علمنا  لجماال، وأعمالهم
7/791. ) 
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 ل يمان بالمالمكة. ا رار التربوية 
فاإليمةان ، والمالمكةة عةالم  يبةي ،عةن أرةر اإليمةان بالغيةب يغفل المربون  ماكثيرا 

 ومن أهم ا رار التربوية ل يمان بالمالمكة: ، بالغيبيات هو الدافى األكبر لتقويم السلوك
    فالمالمكةة داممةو التسةبي، أن اإليمان بالمالمكة يربي اإلنسان عل  مالزمة ال اعة .0

ويستغفرون للمامنين ومى قوتهم وشدتهم ال ينشغلون عن  كةر و و اعتة . ومةن رةم 
 تربية المسلم عل  ال اعة.

 تربية اإلنسان عل  الشكر   وتحميد  وتمجيد .  .7
ك لك مةن األرةار التربويةة ل يمةان بالمالمكةة نأن يعظةم فةي قلةب الناشةئ مقةام ربة  عةز  .1

بقوتهم العظيمة ن وقدرتهم الكبيرة ن هم جند من جند و  وجل وتوقير  ن ل  لن المالمكة
س حان ن يس حون لة  ويسةجدون بةين يدية  قةال سة حان  ") فوةِنِن اْسةتوْكبوُروا فوالَّةِ ينو ِعنةدو 

( فرل : اِر ووُهْم الو يوْسأوُمونو بِهكو ُيسو ِهُحونو لوُ  ِباللَّْيِل ووالنَّهو  .19رو
اإلنسةةان علةة  التسةةليم بالحقةةام  الشةةريية مادامةة  قةةد واإليمةةان بالمالمكةةة أيضةةا يربةةي  .1

ربت  بدليل صةحي  وأن يكةون التسةليم هةو مبةدأ عملة  مةى الةدليل الشةرعي الرةحي  ن 
فعلةة  الةةر م مةةن عةةدم رميةةة المالمكةةة أو مالمسةةتهم فاإلنسةةان المسةةلم يةةامن بوجةةودهم 

  .ويتيقن قل   بأنهم يعملون بأمر و عز وجل في كون 
مالمكة  ينشئ في قلب اإلنسان الشعور بالمراا ة والمتابعة ن قةال تعةال : " واإليمان بال .5

ِتيةةٌد( ق ِقيةةٌب عو ْيةةِ  رو ْلِفةةُد ِمةةن قوةةْول  ِلالَّ لودو ةةا يو : " ن فهةةو مراقةةب ن متةةابى ن تسةةجل 09، )مَّ
م سلوك  ن ويستميم بناء قل  .    عل  مراا ة و س حان  وتعالأقوال  ن وأعمال  ن هيقوه

بالمالمكة  يربي اإلنسان  علة  الشةجاعة واألنة ن ل  ال يخشة  مةن شةيا ين  واإليمان .6
اإلنةة  أو الجةةن ألنةةة  يعلةةم أن مالمكةةة و عةةةز وجةةل تنةةاف  عنةةة  وتةةدافى ن وتحفظةةة  
ةُ  ِمةْن أوْمةِر  ُظونو ْلِفةِ  يوْحفو ِمةْن خو ْيةِ  وو ةْيِن يودو ةن بو وتحمي  بأمر و سة حان  : )لوةُ  ُمعومِه وةاٌت مِه

 .00الرعدّللاَِّ( 
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األصل الثالة  مةن األصةول العقديةة للتربيةة: اإليمةان بالكتةب السةماوية وآرارهةا 
 التربوية.

 قبل الحدي  عن اإليمان بالكتب البد من الوقوف عل  تعريص الكتب. 
 معان عديدة عند أهل اللغة منها: وللكتا 

حرف أأل جمى الكتا  معنا  الضم والجمى ومن  كتب الكتا  ألن  يجمى حرفا لل  
الفيةروز  ،(.0/699، هةة0101، حروف  وي ل  عل  الدواة التي يكتب منها .) ابن منظور

(.وي ل  أيضةا علة  الرةحيفة التةي يكتةب فيهةا .وي لة  علة   065ص ،هة0105، آبادأل
 (. 699/ 0 ،هة0101، الحكم ) ابن منظور

الكتةةب يشةةمل ، هةةة(: "الكتةةا : وهةةو اسةةم جةةن 0112وقةةال ابةةن كثيةةر رحمةة  و)
المنزلة من السماء عل  األنبياء حت  ختم  بأشرفهان وهو القةرآن المهةيمن علة  مةا قبلة  

 (.719-0/719من الكتب") 
وجميةةى أنةةواو ، وي لةة  اسةةم الكتةةا  شةةرعا :" علةة  مةةا يشةةمل الرةةحف واأللةةواح

، الةوحي اللفظةةي أو الكتةةابي التةةي ينزلهةةا و علةة  أأل رسةةول مةةن رسةةل  ليبلغهةةا للةة  النةةا 
مدونةةة  فيهةةا صةةفة اإلعجةةاز اللفظةةي ، صةةغيرة كانةة  أو كبيةةرة، أيةةة لغةةة مةةن اللغةةات نزلةة وب

 (. 166هة ص0107، للنا  . أو لي  فيها  لك" ) الميداني
أن أرسةةل الةةيهم الرسةةل وأنةةزل للةةيهم الكتةةب ، وإن مةةن فضةةل و تعةةال  علةة  خلقةة 

علةيهم بةالنفى فةي العاجةل  فيها هدايتهم ومنه  حياتهم مبينة فيها ما يرل  أحوالهم ويعود
 وا جل .

وهةةي ، ومعنةة  اإليمةةان بالكتةةب: الترةةدي  الجةةازم بةةأن   كت ةةا أنزلهةةا علةة  أنبيامةة  ورسةةل 
ويجةةب ، وال يعلةةم عةةددها لال و، وأن مةةا تضةةمنت  حةة ، وأنهةةا نةةور وهةةدى ،كالمةة  حميقةةة

رةةيل وهةةي : اإليمةةان بهةةا جملةةة لال مةةا سةةم  و منهةةا هيجةةب اإليمةةان بةة  علةة  وجةة  التف
ويجةب مةى اإليمةان بةالقرآن وأنة  مةن عنةد و اإليمةان ، والقةرآن، والزبةور، واإلنجيل، التوراة

كمةا يجةب مةى هة ا كلة  ات ةاو مةا هية  مةن أوامةر ، بأن و تكلم ب  كما تكلم بالكتةب المنزلةة
وأنة  مخرةوص مةن و ، وأنة  مهةيمن علة  الكتةب السةابقة، واجتنا  ما هية  مةن الزواجةر

فهةةةو كةةةالم و منةةةزل  يةةةر مخلةةةوق منةةة  بةةةدأ وإليةةة  يعةةةود) ، الحفد مةةةن التبةةةديل والتغييةةةربةةة
 (.76ص، ه0199، السلمان

فاإليمةةان بالكتةةب المنزلةةة األصةةل الثالةة  مةةن األصةةول العقديةةة للتربيةةة اإلسةةالمية  
ول لك أوجب و س حان  علة  ي ةاد  بةأن يامنةوا بهةا ويعتقةدوا  لةك اعتقةادا جازمةا بةأن   
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م ليبلغوهةا للة  مةن ت ا أنزلها علة  رسةل  وأنة  تكلةم بهةا حميقةة وحيةا منة  للة  رسةل  الكةراك
 ويتضمن أربعة أمور: ، أرسلوا لليهم

 األول: اإليمان بأن نزولها من عند و حٌ . 
والتةوراة ، كالقرآن ال أل نزل علة  محمةد ، الثاني: اإليمان بما علمنا اسم  منها باسم 

 ،واإلنجيةةل الةة أل أنةةزل علةة  ييسةة  السةةالم ،وسةة  عليةة  السةةالمالتةةي أنزلةة  علةة  م
 وأما ما لم نعلم اسم  فنامن ب  لجماال .  ،والزبور ال أل أوتي  داود السالم

وأخ ةةار مةةا لةةم يبةةدل أو يحةةرف مةةن ، كأخ ةةار القةةرآن، الثالةة : ترةةدي  مةةا صةة  مةةن أخ ارهةةا
 الكتب السابقة. 

الرضةةا والتسةةليم بةة  سةةواء فهمنةةا حكمتةة  أم لةةم و ، الرابةةى: العمةةل بأحكةةام مةةا لةةم ينسةةخ منهةةا
، هةةة0101، وجميةةى الكتةب السةةابقة منسةةوخة بةالقرآن العظةةيم" )ابةن عثيمةةين، نفهمهةا

6 /90.) 
قةةال ال بةةرأل رحمةة  و)د.ت(: "صةةدقنا بالكتةةا  الةة أل أنةةزل و للةة  نبينةةا محمةةد 

وإسةماعيل وإسةحاق  وآمنا بمةا أنةزل للة  لبةراميم، .. وما أنزل لل  لبراميم صدقنا أيضا
ويعقةةو  واألسةة اق.. آمنةةا أيضةةا بةةالتوراة التةةي آتاهةةا و موسةة  وباإلنجيةةل الةة أل آتةةا  و 
ييس .. والكتب التي آت  النبيين كلهم وأقررنا وصدقنا أن  لةك كلة  حة  وهةدى ونةور مةن 

 (. 0/562عند و") 
والكتةب التةي ، كما يجب اإليمان بالكتب  لجماال هيمةا أجمةل  وتفرةيال هيمةا فرةل

 ورد  كرها في القرآن الكريم هي:
ُنةةوٌر(  ( التةةوراة التةةي نزلةة  علةة  موسةةي 0 ى وو ةةا ُهةةد  ةةا التَّةةْورواةو ِفيهو ْلنو ةةا أونزو قةةال تعال )ِلنَّ

 ن٤٤المامدة: 
ة  اْبةِن ، حي ، ( اإلنجيل ال أل نزل عل  ييسي 7 لوة َٰ آروةاِرِهم ِبِعيسو ْينوةا عو قوفَّ قال تعال )وو

ْريومو مُ  ْيِ  ِمنو التَّْورواِة(المامدة: مو ق ا لِهموا بوْينو يودو دِه  ٤٢رو
اُوودو زوُبور ا( اإلسراء: ، (الزبور ال أل نزل عل  داود1  ١١قال تعل )ووآتوْينوا دو
( الرحف التي انزلها و عل  لبراميم وموس  والتي أخبر عنها بقول  س حان :)ُصُحِف  1

( األعل : ُموسو َٰ  ٥٣ِلْبرواِميمو وو
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ولةةةم يخبرنةةا و تعةةةال  عةةةن ، أمةةا الكتةةةب األخةةرى التةةةي نزلةة  علةةة  سةةةامر الرسةةل
وال يجةةوز لنةا أن ننسةةب كتابةا للةة  و تعةةال  ، أسةمامها هيجةةب علينةا أن نةةامن بهة   الكتةةب

 سوى ما نس   لل  نفس  مما أخبرنا عن  في القرآن الكريم . 
والتةي ورد ، قبةل القةرآن الكةريم فه   الكتب التي أنزلها و عل  األنبياء السةابقين

 كرها في القرآن الكريم كان  جميعها هداية لل شرية ونورا يضيء للسالك ال ري  فةي حلةك 
مى اعتقادنةا ، وما ين غي لهم األخ  ب  في جميى شاون الحياة، فيها حل مشاكلهم، الظلمة

 الجازم بأن ه   الكتب قد حرف  ألن حفظها أو كل لل شر.
ِ ُرةمَّ : قال تعال   مو ّللاَّ ةالو ْنُهْم يوْسةموُعونو كو انو فوِريٌ  مِه قوْد كو )أوفوتوْ موُعونو أون ُيْاِمُنوا لوُكْم وو

( ال قرة:  ُلوُ  ووُهْم يوْعلوُمونو ُفونوُ  ِمن بوْعِد موا عوقو رِه  ٧١ُيحو
لم يب  لرحف لبةراميم منهةا وجةود ، والحميقة أن الكتب التي أخبرنا و بأسمامها

، فننهةةا وإن كانةة  ال تةةزال عنةةد اليهةةود والنرةةارى ، نيا أمةةا التةةوراة والزبةةور واإلنجيةةلفةةي الةةد
ولكنهم قد حرفوهةا كثيةرا وبةدلوا كلمهةا عةن مواضةعها وحة فوا منهةا وأضةافوا لليهةا كثيةرا  مةن 

 (. 011د.ت ص، ا راء من عند أنفسهم  )المودودأل
إليمةان بمةا أنةزل للةيهم ولقد تكةررت ا يةات التةي بينة  لليهةود والنرةارى وجةو  ا

نِجيةلو  ،من كتب تَّة َٰ ُتِميُمةوا التَّةْورواةو وواإلِْ ةْيء  حو لوة َٰ شو ةا أوْهةلو اْلِكتوةاِ  لوْسةُتْم عو فقال تعال :) ُقْل يو
ُكْم(:المامدة:  بِه موا ُأنِزلو ِللوْيُكم مِهن رَّ  ٢٨وو

  علة  فه   ا ية تدل داللةة واضةحة علة  وجةو  اإليمةان بكةل مةا أنةزل و تعةال
، وتوحيةةد و فةةةي ربوبيتةةة  والوهيتةةة ، األنبيةةاء والرسةةةل وأنهةةةا نزلةة  بةةةالح  والنةةةور والهةةةدى

وأن مةةةا نسةةةب لليهةةةا ممةةةا يخةةةالف  لةةةك لنمةةةا هةةةو مةةةن تحريةةةص ال شةةةر ، وأسةةةمام  وصةةةفات 
 (90: ص29هة ص0111، وصنعهم. ) ياسين

لوْيةكو اْلُقةْرآنو تونةِزيال  )ِلنَّا نوْحُن نوزَّ : قال تعال  ( القرآن الكريم المنزل عل  محمد  5 (  ْلنوةا عو
 .٥٩اإلنسان: 

ق ا لِهموا  :وقال تعال  دِه لوْيكو اْلِكتوا و ِباْلحو ِه ُمرو لو عو يُّوُمَّ نوزَّ يُّ اْلقو ُ الو ِللوَٰ و ِلالَّ ُهوو اْلحو )ّللاَّ
نِجيةةلو  لو التَّةةْورواةو وواإلِْ ْيةةِ  ووأونةةزو ةةْينو يودو ةة * بو ى لِهلنَّ ةةُروا ِمةةن قوْبةةُل ُهةةد  فو لو اْلُفْرقوةةانو ِلنَّ الَّةةِ ينو كو اِ  ووأونةةزو

ةةام (آل عمةةران:  ِزيةةٌز ُ و انِتقو ُ عو ّللاَّ ةةِديٌد وو ةة واٌ  شو ِ لوُهةةْم عو ةةاِت ّللاَّ يعنةة  نةةزل عليةةك ، ٤ – ٥ِبُيو
القةةرآن يةةا  محمةةد بةةالح  أأل ال شةةك هيةة  وال ريةةب بةةل هةةو منةةزل مةةن عنةةد و أنزلةة  بعلمةة  

ق ا لماو بةينو يديةِ { أأل مةن الكتةب المنزلةة والمالمكة يشهدون وكفي ب اهلل شهيدا وقول  }مردِه
، من السماء عل  ي اد و واألنبياء فهي ترةدق  بمةا أخبةرت بة  وبشةرت فةي قةديم الزمةان

وهو يردقها ألن   اب  ما أخبةرت بة  وبشةرت مةن الوعةد مةن و بنرسةال محمةد صةل  و 
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، والحة  وال ا ةل، وهو الفةارق بةين الهةدى والضةالل ،علي  وسلم وإنزال القرآن العظيم علي 
والبةةراهين ، والبينةةات والةةدالمل الواضةةحات، والغةةي والرشةةاد بمةةا يةة كر  و تعةةال  مةةن الحجةة 

 (.157-0/150، هة0112، القا عات ) ابن كثير
لهة ا جةاء ، والقرآن الكريم آخر الكتب السماوية نزوال  ناسخا لما سة ق  مةن الكتةب

لن هةةم ات عةةوا تعاليمةة  ، كةةل مةةا يسةةعد ال شةةرية فةةي الحيةةاة الةةدنيا وفةةي ا خةةرةمشةةتمال علةة  
محفةةوف مةةن ، وقةةد تكفةةل و بحفظةة  ولةةم يوكلةة  لل شةةر، وسةةاروا علةة  منهجةة  وتمسةةكوا بةة 

 ) ةةاِفُظونو ةةا لوةةُ  لوحو ْكرو ووِإنَّ ةةا الةة ِه ةةا نوْحةةُن نوزَّْلنو الزيةةادة والنقرةةان والتغيةةر والتبةةديل قةةال تعةةال  )ِلنَّ
   .٣ر: الحج

 لر ات نسخ القرآن للكتب السماوية السابقة :
صللى  هللا القةرآن الكةةريم المنةزل علةة  خةةاتم األنبيةاء والمرسةةلين محمةةد بةن عبةةدو 

ةا  ،وهو ناسخ لما س ق  من الكتةب، هو آخر الكتب السماوية نزوال يى ع م ى  قةال تعال )مو
ْيةر  مهِ  ةْأِت ِبخو ا نو ْخ ِمْن آيوةة  أوْو ُننِسةهو ةْيء  قوةِديٌر( نونسو لوة َٰ ُكةلِه شو و عو ةا أولوةْم توْعلوةْم أونَّ ّللاَّ ةا أوْو ِمْثِلهو ْنهو

. " ال أل يحمةل اليهةود علة  ال حة  فةي مسةألة النسةخ لنمةا هةو الكفةر والعنةاد ٥٣٢ال قرة: 
فنن  لي  في العقل ما يةدل علة  امتنةاو النسةخ فةي أحكةام و تعةال  ألنة  يحكةم مةا يشةاء 

كمةا أحةل ، يريد مى أن  قد وقى  لةك فةي كت ة  المتقدمةة وشةرامع  الماضةيةكما أن  يفعل ما 
كما أباح لنوح بعد خروج  من السةفينة أكةل جميةى ،  دم تزوي  بنات  من بني  رم حرم  لك

وكان نكاح األختين م احا إلسراميل وبني  وقد حرم  لةك فةي ، الحيوانات رم نسخ حل بعضها
وأمةر ، لبراميم علي  السةالم بة ب  ولةد  رةم نسةخ  قبةل الفعةلشريعة التوراة وما بعدها وأمر 

، جمهور بني لسراميل بقتل من عبد العجل منهم رم رفى عةنهم القتةل كةيال يستأصةلهم القتةل
ومةةا يجةةا  بةة  عةةن هةة   ، وهةةم يعترفةةون بةة لك ويرةةدفون عنةة ، وأشةةياء كثيةةرة ي ةةول  كرهةةا

  هةةو المقرةةود . وكمةةا فةةي كتةةبهم األدلةةة بأجوبةةة لفظيةةة فةةال يرةةرف الداللةةة فةةي المعنةة  ل
فننة  يفيةد وجةو  متابعتة  ، واألمر بات اع  صى  هللا يى ع م ى مشهور من ال شارة بمحمد 

وسواء قيةل لن الشةرامى المتقدمةة ، علي  الرالة والسالم وأن  ال يقبل عمل لال عل  شريعت 
ةيامو للة و الليةِل ( مغياة لل  بعثت  علي  السةالم فةال يسةم   لةك نسةخا لقولة  ) رةمَّ أتمُّة وْا الرِه

نسةختها فعلة  كةل تقةدير فوجةو   صى  هللا يى لع م لى وقيل لنها م لق  وإن شريعة محمد 
، متابعتةة  متعةةين ألنةة  جةةاء بكتةةا  هةةو آخةةر الكتةةب عهةةدا بةةاهلل ت ةةارك وتعةةال  )ابةةن كثيةةر

(  وكةان الضةحاك بةن مةزاحم يقةول فةي قولة  تعةال  ) لكةلِه أجةل  كتةا ٌ  ،(0/056، هة0112
يعني لكل كتا  أنزل  مةن السةماء مةدة مضةروبة عنةد ، أأل لكل كتا  أجل، 19سورة الرعد 

ةةا يشةةاُء ( منهةةا )ويثبةةُ  ( يعنةة  حتةة  نسةةخ  كلهةةا  و ومقةةدار معةةين فلهةة ا ) يمُحةةوْا ُو مو
، هةةة0112 ،بةةالقرآن الةة أل أنزلةة  علةة  رسةةول  صةةلوات ربةة  وسةةالم  عليةة  . ) ابةةن كثيةةر

7/519. ) 
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 بالقرآن الكريم تفريال:اإليمان 
القرآن الكريم : اختلف أهل العلم في لفد القرآن و هبوا في اخةتالفهم للة  مة اهب 

 مت اينة منها :
 ( قال الهروأل : كل شيء جمعت  فقد قرأت  .0
ألنةة  جمةةى السةةور بعضةةا للةة  بعةةي وقيةةل ألنةة  ، ( وقةةال أبةةو عبيةةد : سةةمي القةةرآن قرآنةةا 7

{ جمى أنواو العلوم كلهةا بمعةا ةا فرَّ نوةا فةي الكتةاِ  ِمةن شةْيء  ن كمةا فةي قولة  تعال }مَّ
  19سورة األنعام : 

بل هو اسم خاص بكالم و . وقيل سةمي قرآنةا : ألن ، ( وقيل هو اسم مشت  من شيء1
 0هةةة جةةة0111الزركشةي ها عةةن بعةةي.  )القةراءة عنةة  والةةتالوة منة  وقةةد قرمةة  بعضة

 (. 722ص
وجمع  رمر  ، لكون  جمى رمرات الكتب المقدسة، مي قرآنا( وقال )األصفهاني د . ت (:س1

 (.669جميى العلوم )ص
( وقال آخرون :لن  مشت  من قرن  الشيء بالشيء أو ضممت  للي  فسةمي بة لك لقةران 5

 السور وا يات والحروف من  .
ألن ا يةةات منةة  يرةةدق ، ( وقةةال القر بةةي)د.ت( :القةةرآن بغيةةر همةةز مةةأخو  مةةن القةةرامن6

ويشةةةاب  بعضةةةها بعضةةةا فهةةةي حينْةةة  قةةةرامن  ) نقةةةال  عةةةن الزركشةةةي ، بعضةةةا بعضةةةها
 (.0/729، هة مرجى ساب 0111

هيقةول : "هةو ، تعريص للعلماء يقةر  معنةا  ويميةز  عةن  يةر ، )د.ت( ،( وقد أورد الق ان2
 (.. 06المتعبد بتالوت ") ص ،صى  هللا يى ع م ى  كالم و المنزل عل  محمد 

وإضةافت  للة  و تعةال  يخةرل كةالم  يةر  مةن ، يشمل كل كالم، التعريصجن  في  :فالكالم
 اإلن  والجن والمالمكة.

والمنزل: يخرل كالم و ال أل استأرر ب  س حان  قال تعال )ُقل لَّْو كانو ال حُر مدادا  لكلمةاِت 
 . 019الكهف :  ربِهي لنفدو ال حُر قبلو أون تنفدو كلماُت ربِه  ولْو جْناو بمثلِ  مددا ( سورة

يخةرل مةا أنةزل علة  األنبيةاء قبلة  كةالتوراة  صى  هللا يى ع م ى  وقول  :المنزل عل  محمد 
 واإلنجيل و يرها .
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لن قلنةا لنهةا منزلةة مةن عنةد ، واألحادية  القدسةية، والمتعبد بتالوت  : يخرل قراءات ا حةاد
، الرالة و يرها عل  وجة  الع ةادة ألن التعبد بتالوت  معنا  األمر بقراءت  في، و بألفااها

 وليس  قراءة ا حاد واألحادي  القدسية ك لك. 
أن أنةزل لليهةا أفضةل كت ة   صلى  هللا يى لع م لى  ومن فضةل و تعةال  علة  أمةة 

وأرسل لليها أفضل رسةل  هةو محمةد بةن عبةدو صةلوات ربة  وسةالم  علية  يحمةل مةن و 
 و وحد .كتابا يدعو النا  جميعا لل  ي ادة 

فالقرآن الكريم هو رسالة المول  جل وعال لل  اإلنسانية كافة حامال بين  يات  أسم  أنواو 
ولة ا يجةب علة  كةل مسةلم أن يةامن بةالقرآن ، التربية واهيا بجميةى م الةب الحيةاة اإلنسةانية

 -الكريم جملة وتفريال  و لك أن القرآن احتوى عل  ما هي  سعادة ال شرية من :
 واليوم ا خر.، وكت   ورسل ، ومالمكت ، في و، مد التي يجب اإليمان بهاالعقا  .0
وتحة ر مةن ، وترل  مةن شةأن الفةرد والجماعةة، األخالق الفاضلة التي ته   النفو   .7

 األخالق السيْة .
، اإلرشةةاد للةة  النظةةر والتةةدبر فةةي ملكةةوت السةةموات واألرض ومةةا خلةة  و مةةن شةةيء  .1

فتمتلئ القلو  ليمانةا بعظمتة  عةن نظةر ، وإبداع  في خلق ،  لتعرف أسرار و في كون
 واستدالل ال عن تقليد ومجاراة.

قرةةص األولةةين أفةةرادا وأممةةا فلةةم تةة كر هةة   القرةةص علةة  أنهةةا تةةأريخ يحةةدد الزمةةان  .1
والمكةةان واألشةةخاص وإنمةةا ألخةة  العظةةة والعبةةرة ممةةن سةةب  وإرشةةاد  للةة  سةةنن و فةةي 

 والمفسدين .معاملة خلق  الرالحين منهم 
أو وضى أصولها وكلفنا أت اعها في تنظةيم عالقاتنةا بةاهلل ، األحكام العملية التي وضعها .5

 س حان  وعالقتنا بعضنا ب عي .
أو الوعد والوعيد : وللقرآن في  لك  ريقان أحةدهما: الوعةد والوعيةد ، اإلن ار والتخويص .6

ض أو بتقلص العةز و الملةك بعموم السل ان والتمكين في األر ، عن  ري  الحياة الدنيا
ورانيهما: . والتر يب والترهيب بنعيم ا خرة وعة ابها  ) شةلتوت د . ، وتسليط الظالمين

 (. 190 - 129ص ، ت
أن نامن بأن القرآن العظيم هو آخر كتا  أنزل من عند و تعال  وأن و  هيجب

 من أهمها:، منزلةعز وجل قد خر  بمزايا تميز بها عن جميى ما تقدم  من الكتب ال
 وجاء مايدا ومردقا لمةا جةاء فةي الكتةب السةابقة ، أن  تضمن خالصة التعاليم اإللهية

. وجمى كةل مةا كةان متفرقةا فةي تلةك الكتةب مةن توحيد و وي ادت  ووجو   اعت  من
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ويبةين مةا دخةل ، يقر ما فيها من ح ، . وجاء مهيمنا ورقي ا عليهاالحسنات والفضامل
ةةْينو : وتغييةةر. قةةال تعةةال  عليهةةا مةةن تحريةةص ةةا بو ق ا لِهمو ةةدِه ةةا ِللوْيةةكو اْلِكتوةةا و ِبةةاْلحو ِه ُمرو ْلنو )ووأونزو

لوْيِ (المامدة:  ْيِمن ا عو ُمهو ْيِ  ِمنو اْلِكتواِ  وو . وأن  جاء بشريعة عامة لل شر أرب  فيها ٤٨يودو
 األحكام النهامية الخالدة الرالحة لكل زمان ومكان.

  الرباني الوحيد ال أل تعهةد و بحفظة  قةال تعةال  )ِلنَّةا نوْحةُن نوزَّْلنوةا  أن القرآن هو الكتا
( الحجر:  اِفُظونو ْكرو ووِإنَّا لوُ  لوحو    .٣ال ِه

  ولةي  خاصةا ، للنا  كاف  صى  هللا يى ع م ى  أن القرآن أنزل  و عل  رسول  محمد
 (.  97ص، 90ص ،ه0111، بقوم معينين كما كان  تنزل الكتب السابقة ) ياسين

مةةن عقيةةدتها أن تةةامن  صللى  هللا يى للع م للى  فةةنن أمةةة محمةةد ، وخالصةةة القةةول          
بةةالقرآن الكةةريم وجميةةى الكتةةب المنزلةةة علةة  األنبيةةاء السةةابقين . فوجةةو  اإليمةةان بةةالقرآن 

 وت بي  أحكام . ، والعمل بمحكم ، يقتضي اإليمان بمتشابه 
 ن الكريم والكتب السماوية :ا رار التربوية ل يمان بالقرآ

ألنة  المرةدر األول الة أل ، للقرآن الكريم آرار تربوية عظيمة في النفو  ال شرية
 تستمد من  التربية اإلسالمية قوتها ومن ه   ا رار مايلي. 

 تربية اإلنسان عل  الحياة المستميمة واألخالق القويمة. -0
علةة  االلتةةزام بةةاألخالق الحميةةدة  الشةةك أن القةةرآن الكةةريم يربةةي الةةنف  اإلنسةةانية

ُم (اإلسراء:   .٣والرفات النبيلة قال تعال )ِلنَّ هوَٰ وا اْلُقْرآنو يوْهِدأل ِللَِّتي ِهيو أوْقوو
هةةة( فةةالقرآن يربةةي اإلنسةةان علةة  الحيةةاة المسةةتميمة..  0111هيقةةول الةةنحالوأل )

 . (90لما هي  من العبر والحكم والتشريى العظيم)ص ، األخالق القويمة
فةةالقرآن يربةةي الةةنف  علةة  االلتةةزام بةةالمنه  الةة أل رسةةم  و لحيةةاة اإلنسةةان فةةي 

واالعتزاز والثقة بأن ه ا المةنه  لةي  هنةاك مةا هةو ، خاصة نفس  وفي المجتمى اإلنساني
ة وا ِصةرواِ ي ُمْسةتوِميم ا فوةاتَِّ ُعوُ   ووالو توتَّ ِ  ُعةوا أقوم وأهةدى منة  وأشةمل وأكمةل. قةال تعةال )ووأونَّ هوَٰ

ِبيِلِ   قو ِبُكْم عون سو رَّ ُبلو فوتوفو  ن٥١٩األنعام:  )السُّ
ويتةةدبر ويتأمةةل فةةي ملكةةوت ، القةةرآن الكةةريم يربةةي اإلنسةةان علةة  لعمةةال عقلةة  وفكةةر  -7

ا( الح : ، السموات واألرض ْعِقُلونو ِبهو  .٤٢)أوفولوْم يوِسيُروا ِفي اأْلوْرِض فوتوُكونو لوُهْم ُقُلوٌ  يو
فةةن ا لةةم يسةةتخدم ، مى وال رةةر والعقةةل مةةن وسةةامل نقةةل المعلومةةات والمعةةارفو لةةك ألن السةة

وأص ح  ، ال يست يى أن يرل لل  الحميقة، اإلنسان ه   الحوا  بتأمل وتدبر وتفكير
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ةنو اْلِجةنِه  ِثيةر ا مِه ةنَّمو كو هو ةا ِلجو ةْد  وروْأنو لوقو ب لك حيات  شبيهة بحياة األنعام بل أضل. قال تعال )وو
نِ   لوُهةْم آ واٌن الَّ يوْسةموُعونو وواإلِْ ةا وو لوُهةْم أوْعةُيٌن الَّ ُيْ ِرةُرونو ِبهو ةا وو ُهةونو ِبهو لوُهْم ُقُلوٌ  الَّ يوْفقو

( األعراف: ِْكو ُهُم اْلغواِفُلونو لُّ  ُأولوَٰ ْل ُهْم أوضو اأْلوْنعواِم بو ِْكو كو ا ُأولوَٰ فه   صةفة مةن ال ٥٧٣ ،ِبهو
 يتأمل ويتفكر في آيات و. 

كمةا ، والتةأني فةي لصةدار األحكةام، ي القرآن الكريم اإلنسةان علة  التةدرل فةي الفهةميرب -1
ُقْرآن ةا  يربي في تنزالتة  تعلةيم الفةرد التةدرل فةي الفهةم والتةأني وعةدم العجلةة. قةال تعال )وو

( اإلسراء:  نوزَّْلنواُ  تونِزيال  لو َٰ ُمْك   وو لو  النَّاِ  عو ْقنواُ  ِلتوْقروأوُ  عو  ٥٣٢فورو
يربي القةرآن الكةريم المسةلم علة  فرةاحة اللسةان وقةوة البيةان وهة ا يدركة  كةل مشةتغل  -1

ةةاٌت ِفةةي ، هيرةة   واضةة  المقرةةد والمةةراد، بةةالقرآن الكةةريم نو ةةاٌت بويِه ةةْل ُهةةوو آيو قةةال تعال )بو
( العنكبةةةةوت: ةةةةا ِلالَّ الظَّةةةةاِلُمونو ةةةةُد ِبُيواِتنو ةةةةا يوْجحو مو قةةةةال ، ٤٣ُصةةةةُدوِر الَّةةةةِ ينو ُأوُتةةةةوا اْلِعْلةةةةمو وو

ِبيٌن( النحل:  ِبي  مُّ اٌن عورو ِمي  ووهوَٰ وا ِلسو اُن الَِّ أل ُيْلِحُدونو ِللوْيِ  أوْعجو  ٥٣٩تعال )لِهسو
والرغ ةةة ، القةةرآن الكةةريم يربةةي العوا ةةف اإلنسةةانية علةة  التةةوازن بةةين الخشةةية والخةةوف -5

لو  ويحةي القلةو  الميتةة. قةال، والرم ة. فالقرآن ما يزال دامما  يةوقد الحة  ُ نوةزَّ تعةال )ّللاَّ
ُهةةْم ُرةةمَّ توِلةةينُ  بَّ ةةْونو رو ةةِعرُّ ِمْنةةُ  ُجُلةةوُد الَّةةِ ينو يوْخشو ثوةةاِنيو توْقشو ا مَّ ةةاِبه  ةةا مُّتوشو ةةِديِ  ِكتواب  ةةنو اْلحو  أوْحسو

ُقُلوُبُهْم ِللو َٰ ِ ْكِر ّللاَِّ ( الزمر:   ٥٩ُجُلوُدُهْم وو
حيةة  أنةةزل ، و تعةال  علةة  خلقة  يربةي القةةرآن الكةريم اإلنسةةان علة  االعتةةراف بفضةةل -6

متضةمنة الهةدى والنةور داييةة جميعهةا للة  لفةراد ، كت ا تشريعية لل  كل أمة من األمم
قةةةةال ، و سةةةة حان  وحةةةةد  بالع ةةةةادة فهةةةةي متفقةةةةة فةةةةي أصةةةةولها وإن اختلفةةةة  الشةةةةرامى

و وو  ُسوال  أوِن اْعُبُدوا ّللاَّ ْد بوعوْثنوا ِفي ُكلِه ُأمَّة  رَّ لوقو ( النحل: تعال )وو  .٩٢اْجتوِنُبوا ال َّاُ وتو
 ( جملة من األرار التربوية:0111ويضيص رشيد)

أن  يربي الناشئ عل  حسن الن   وتقويم اللسان عل  الفراحة والبيان مى مراعاتهةا  -0
 وي عد  عن اللحن والخ أ. ، ألحكام التجويد أرناء التالوة

بُية تستوجب الخشوو أو الغضةب فةي و لك بالخشوو عندما يمر ، يربي عوا ف الناشئ 7
 و والحنين لل  الجنة. 

و لك من خالل أسْلة ي رحهةا فةي ، أن  يربي عقل الناشئ. عل  االستدالل واالستنتال -1
 ( .096- 095، كل در  تساعد عل  نمو التفكير. )ص

وبالجملة فةنن اإليمةان بةالقرآن الكةريم والكتةب المنزلةة علة  الرسةل علةيهم الرةالة 
 السالم يقوأل اإليمان باهلل تعال . ويزيد  رسوخا  في النفو . و 
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فالواجب عل  كةل مسةلم أن يقبةل علة  القةرآن الكةريم حفظةا  وتةالوة وفهمةا  وتةدبيرا  
وي  قةة  فةةي الحيةةاة اليوميةةة ليكةةون هةةو المةةنه  فةةي هةة   ، ويزيةةد بةة  علمةةا  وعمةةال،  ياتةة 

 األرض. 
   التربوية:رار آألصل الرابى من األصول العقدية و ا

هو التردي  الجازم بأن و أرسل رسال  إلخرال النا  من الظلمةات للة  اإليمان بالرسل: 
هيجةب اإليمةان بهةم ، واقتض  حكمت  تعال  أن يرسلهم للة  خلقة  م شةرين ومنة رين، النور

ويجةةب اإليمةةان بمةةن سةةم  و مةةنهم علةة  وجةة  التفرةةيل وهةةم ، جميعةةا  علةة  وجةة  اإلجمةةال
ويجب اإليمان بأن   رسةال   يةرهم وأنبيةاء ال ، ون  كرهم و في القرآن الكريمخمسة وعشر 

وال يعلةةم أسةماءهم لال هةةو جةل وعةال كمةةا يجةب اإليمةةان بةأن محمةةدا  ، يحرةي عةددهم لال و
 (.76ص، ه0199، وأن رسالت  عامة للثقلين وال نبي بعد  )السلمان، أفضلهم وخاتمهم

ه( 0119ين النبةةي والرسةةول. قةةال شةةارح ال حاويةةة )وتةةأتي هنةةا مْسةةألة الفةةرق بةة
لْن أومةر  ، وأحسةنها: أن مةن ن هةأ  و بخبةر السةماء، :"وقد  كروا فروقا  بةين النبةي والرسةول

، فهةةو نبةةي ولةةي  برسةةول، وإن لةةم يةةأمر  أن يبلةة   يةةر ، فهةةو نبةةي رسةةول، أن يبلةة   يةةر 
ولكةن الرسةالة أعةمه مةن ، وال  ولي  كةل نبةي رسة ،فكل رسول نبي، فالرسول أخص من النبي

فةةالنبوة جةةزء مةةن الرسةةالة لْ  الرسةةالة تتنةةاول النبةةوة و يرهةةا") ابةةن أبةةي العةةز ، جهةةة نفسةةها
 (.006ص، الحنفي

ولكةن هنةاك مةن ، وه ا الفرق بين النبي والرسول هو الفةرق الشةامى عنةد العلمةاء
  أرسل األنبيةاء كمةا أرسةل مستدال  بأن و تعال  نصه عل  أن، ال يقبل ه ا الرأأل ويست عد 

ُسول  ووال نوِبيه   الح :، الرسل ْلنوا ِمْن قوْبِلكو ِمْن رو موا أوْرسو . فن ا كةان الفةارق 57قال تعال : موو
ويةرى أصةحا  هة ا الةرأأل أن ، فاإلرسال يقتضي من النبةي الةبال ، بينهما هو األمر بالبال 

أمةا النهبةي فهةو ، للية  بشةرو جديةدهةو: أن الرسةول مةن أوحةي ، الفرق بين النبةي والرسةول
الم عو  لتقرير شرو من قبل . ومما يدل عل   لك أن بني لسراميل كان  تسوسهم األنبياء 

وأنبيةةةاء بنةةةي لسةةةراميل كلهةةةم م عورةةةون بشةةةريعة موسةةة  عليةةة  ، كلمةةةا مةةةات نبةةةيه قةةةام نبةةةيه 
ةا النَِّبيُّةونو وقال تعال  في شةأنهم: ميوْحُكةُم بِ ، (0917، حدي  رقم ،السالم)صحي  ال خارأل  هو
 .756، 755ص، هة0115، )ابن تيمية 11الَِّ ينو أوْسلوُموا المامدة:

كة لك ، فواجب األمة اإليمان بهم عل  وج  العموم من علمنةا مةنهم ومةن لةم نعلةم
يجب اإليمان عل  التفريل بكل من سم  و ت ارك وتعال  منهم قةال تعةال : )فوةُِمُنوا ِبةاهللَِّ 

ُرُسِلِ ( ا  .020لنساء:وو
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وقةةد ورد فةةي القةةرآن الكةةريم  كةةر خمسةةة وعشةةرون نبيةةا  ورسةةوال وعةةدد لةةم يةة كر 
ةْلنوا ُرُسةال  ِمةْن قوْبِلةكو  ةْد أوْرسو لوقو صلوات و وسالم  عليهم أجمعين اليعلمهم لال و قةال تعال )وو

ِمْنُهْم موْن لوةْم نوْقُرةْص(  ةافر: لوْيكو وو ْرنوا عو صلى  هللا   خةتمهم بمحمةد . وأنة29ِمْنُهْم موْن قورو

ُسةولو ّللاَِّ ، فال نبةيه بعةد  يى ع م ى  لوِكةْن رو ةاِلُكْم وو ةد  ِمةْن ِرجو ةا أوحو ةٌد أوبو مَّ ةانو ُمحو ةا كو قةال تعال :"مو
"األحزا : اتومو النَِّبيِهينو خو ، )وأنا خاتم النبيين()صحي  ال خةارأل  :صى  هللا يى ع م ى .وقال 11وو

قد بع  لل  اإلن  والجن  صى  هللا يى ع م ى ن محمدا  ( ..وأ 1117، حدي  رقم الحدي 
افَّة  ِللنَّاِ  س أ: ْلنواكو ِلالَّ كو موا أوْرسو  79عامة. قال تعال :م وو

، وكان  المهمة األساسية لجميى رسل و هي لبال  رساالت و كاملة للة  خلقة 
لِهُغُكةةةة، ودعةةةةوتهم للةةةة  و تعةةةةال  ةةةةي  قةةةةال تعةةةةال  علةةةة  لسةةةةان رسةةةةل :م ُأبو بِه ةةةةاالِت رو  ْم ِرسو

ِهْم الجن:، 67األعراف: بِه االِت رو  .79وقال تعال :مِليوْعلومو أوْن قوْد أوْبلوُغوا ِرسو
 عرمة الرسل:

وحفد نوامي  س حان  مةن الوقةوو فيهةا" ، العرمة هي: " حفد أوامر و تعال  من مخالفتها
 (.116هة ص0107، )الميداني

فال ينسةون شةْيْا  ، معرومون في تحمهل الرسالة وقد "اتفق  األمة عل  أن الرسل
 )ُ ةةاءو ّللاَّ ةةا شو ةة  َّ ِلالَّ مو ةةُنْقِرُمكو فوةةال توْنسو ممةةا أوحةةا  و للةةيهم لال شةةْيْا  قةةد ُنسةةخ قةةال تعال )سو

فالرسةل ال يكتمةون شةْيْا  ممةا أوحةا  و للةْيهم قةال ، وهم معرومون في التبلية ، 6األعل :
ا ا ةةةهو ةةا أويُّ ةةالوتوُ ( تعةةةال  :)يو لَّْغةة و ِرسو ةةا بو ةةةكو ووِإْن لوةةةْم توْفعوةةْل فومو بِه ةةا ُأْنةةِزلو ِللوْيةةةكو ِمةةْن رو ةةةْ  مو لِه ُسةةةوُل بو لرَّ

 (.92ص ،ه0107، )األشقر 62المامدة:
وقةال ،  هب أكثر علماء اإلسةالم للة  أن األنبيةاء ليسةوا معرةومين مةن الرةغامر

من الك امر دون الرةغامر هةو قةول أكثةر )د.ت(: "القول بأن األنبياء معرومون  ابن تيمية
كمةةا  كةةر أبةةو الحسةةن ، حتةة  لنةة  قةةول أكثةةر أهةةل الكةةالم، وجميةةى ال وامةةف، علمةةاء اإلسةةالم

، وهو أيضا  قةول أكثةر أهةل التفسةير والحةدي  والفقهةاء، ا مدأل أنه ه ا قول أكثر األشعرية
مةةةةا يوافةةةة  هةةةة ا بةةةةل لةةةةم ينقةةةةل عةةةةن السةةةةلف واألممةةةةة والرةةةةحابة والتةةةةابعين وتةةةةابعيهم لاله 

 ( 1/109، د.ت، القول"...)ابن تيمية
فمعجزات األنبياء هي: " ا يات التةي أعجةزوا ال شةر أن ، أما ما يتعل  بالمعجزات

وهةةةي ، .(. والشةةةرو يسةةةميها "آيةةةات"، (11-5ص، هةةةة0115، يةةةأتوا بمثلهةةةا") ابةةةن تيميةةةة
 الرسالة. هيما جاموا ب  من  -صلوات و عليهم -عالمات دالة عل  صدق الرسل

ومةةةن " خرةةةامص معجةةةزات األنبيةةةاء أنةةة  ال يمكةةةن معارضةةةتها. فةةةن ا عجةةةز النةةةوو 
ال شرأل  ير األنبياء عن معارضتها كان  لك أعظم دليل عل  اختراصها باألنبياء بخالف 
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(.فةال بةد 15ص، هةة0115، ما كان موجودا  لغيرها. فهة ا ال يكةون آيةة البتةة " )ابةن تيميةة
أن تكةةون مةةى كونهةةا خارقةةة للعةةادة أمةةرا   يةةر معتةةاد لغيةةر األنبيةةاء فةةي " آيةةات األنبيةةاء مةةن 

لي  مما يقدر علي   ير األنبياء ال بحيل  ، بحي  ال يقدر علي  لال و ال أل أرسل األنبياء
 وال عزيمة وال استعانة بشيا ين وال  ير  لك") المردر الساب  نفس (..

ةةْد  قولةة  و تعةةال :، تهم(ومةةن األدلةةة الشةةريية علةة  آيةةات األنبيةةاء )معجةةزا ملوقو
ةةا موعوُهةةُم اْلِكتوةةا و وواْلِميةةزوانو   ْلنو ةةاِت ووأوْنزو نو ةةْلنوا ُرُسةةلونوا ِباْلبويِه قةةال ابةةن كثيةةر رحمةة  ، 75الحديةةد: أوْرسو

ةةةةاِت 0992، هةةةةة0112و) نو ةةةةْلنوا ُرُسةةةةلونوا ِباْلبويِه ةةةةْد أوْرسو والحجةةةة  ، أأل: "بةةةةالمعجزات، م(: ملوقو
:"ما من األنبيةاء لال صى  هللا يى ع م ى (.وقول النبي 1/117ل القا عات")ال اهرات والدالم

أع ي مةن ا يةات مةا مثلة  آمةن علية  ال شةر وإنمةا كةان الة أل ُأوتيتة  وْحيةا  أوحةا  و للةيه 
 (.6916 ،حدي  رقم، فأرجو أني أكثرهم تابعا  يوم الميامة" )صحي  ال خارأل 

مةةن نبةةي لال أع ةةي( "هةة ا داله علةة  أن  )مةةا: قةةال ابةةن حجةةر رحمةة  و عةةن قولةة 
وال يضةةر  مةةن أصةةره علةة  ، النبةةي ال بةةد لةة  مةةن معجةةزة تقتضةةي ليمةةان مةةن شةةاهد صةةدق 

 ( 01/2، وقول  )من ا يات(:أأل المعجزات الخوارق)فت  ال ارأل ، المعاندة
(: وعن قول  قةال ابةن حجةر: أأل أن ، )وإنهما كان ال أل أوِتيت  وحيةا أوحةا  و للةيه

وهةةو القةةرآن لمةةا اشةةتمل عليةة  مةةن ، التةةي تحةةدي  بهةةا: الةةوحي الةة أل أنةةزل علةةي معجزتةةي
( فةالقرآن 01/9 ،ه0117، ولي  المراد حرر معجزات  هي . )ابن حجر، اإلعجاز الواض 

آخةر "أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها الشتمال  عل  الدعوة والحجة ودوام االنتفاو ب  لل  
 (.05/021، المردر الساب ) الدهر"

 :ياء والرسل عليهم الرالة والسالموجو  اإليمان باألنب 
اإليمةةان باألنبيةةاء والرسةةل أصةةل مةةن األصةةول العقديةةة للتربيةةة وقاعةةدة مةةن قواعةةد 

قةةال ، و لةةك فةةي عةةدة آيةةات مةةن كتةةا  و، الةدين وقةةد أوجةةب و تعةةال  اإليمةةان بهةةم جميعةةا
ُ ِميثواقو النَِّبيِهينو  ةا  تعال )ووِإْ  أوخو و ّللاَّ ٌق لِهمو ةدِه ُسةوٌل مُّرو ُكْم رو ةاءو ِحْكموة  ُرةمَّ جو لوموا آتوْيُتُكم مِهن ِكتوا   وو

لوتونُرُرنَُّ ( آل عمران:    ٨٥موعوُكْم لوُتْاِمُننَّ ِبِ  وو
كةة لك يجةةب ، فواجةةب األمةةة اإليمةةان بهةةم علةة  وجةة  العمةةوم مةةن علمنةةا مةةنهم ومةةن لةةم نعلةةم

  ارك وتعال  منهم .اإليمان عل  التفريل بكل من سم  و ت
وال شك أن هناك عةددا  كثيةرا  مةن األنبيةاء والرسةل لةم يةرد  كةرهم فةي القةرآن وإنمةا 

ُرُسةال  لَّةْم ، صرح القرآن بأن   رسال سواهم لوْيكو ِمن قوْبُل وو ْرنواُهْم عو ُرُسال  قوْد قورو قال تعال )وو
ُ ُموسو َٰ توْكِلي لَّمو ّللاَّ كو لوْيكو وو  ٥٢٤م ا( النساء: نوْقُرْرُهْم عو
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ولةةةب القةةةول فةةةي  لةةةك اإليمةةةان بهةةةم جميعةةةا و ةةةاعتهم بنت ةةةاو أوامةةةرهم واجتنةةةا  
، والسير عل  نهجهم وترسم خ اهم فهم الرفوة المختارة المبلغون عن و تعال ، نواهيهم

وهم القدوة واألسوة الحسنة ألممهم ال نفرق بينهم فمن فةرق بةين رسةل و فةُمن ب عضةهم 
ُقةوا بوةْينو ، ين فقد كفروكفر با خر  رِه ُيِريةُدونو أون ُيفو ُرُسةِلِ  وو ْكُفةُرونو ِبةاهللَِّ وو قال تعال )لنَّ الَِّ ينو يو

ةِبيال َّ أُ  ِلكو سو ُيِريُدونو أون يوتَِّخُ وا بوْينو  وَٰ ْكُفُر ِب وْعي  وو نو يوُقوُلونو ُنْاِمُن ِب وْعي  وو ُرُسِلِ  وو ِْةكو ّللاَِّ وو ولوَٰ
ِهين ا( النساء: ُهُم اْلكواِفرُ  ا ووأوْعتوْدنوا ِلْلكواِفِرينو عو واب ا مُّ ق   ٥١٥ - ٥١٣ونو حو

قةةال ، حملةةوا ميةةزان العةةدل والقسةةط بةةين أممهةةم-كمةةا أنهةةم علةةيهم الرةةالة والسةةالم
نواِت ووأونزوْلنوا موعوُهُم اْلِكتوا و وواْلِميزوانو ِليوُقومو  ْلنوا ُرُسلونوا ِباْلبويِه ْد أوْرسو الحديةد:  النَّاُ  ِباْلِقْسِط(تعال )لوقو

٥١. 
فالواجب علة  األمةة الترةدي  الجةازم بةأن و عةز وجةل بعة  فةي كةل أمةة رسةوال 
يدعوهم للة  ي ادتة  وحةد  وأنهةم صةادقون بلغةوا جميةى مةا أرسةلهم و بة  ولةم يكتمةوا ولةم 

ين صةلوات أدوا األمانة ونرحوا األمم وجاهةدوا فةي و حة  جهةاد  حتة  أتةاهم اليقة، يغيروا
أكمةةل  ،ربةي وسةةالم  علةةيهم أجمعةةين فهةةم بشةةر مةةن ال شةةر خلقهةةم و واصةة فاهم واختةةارهم

ال ، الخل  خلقا وأصدقهم كالما مترفين برفات ال شرية اختارهم و وأعدهم لحمل رسالت 
 يملكون ألنفسهم نفعا وال ضرا .

للةة  و عةةز  وبهةة ا فقةةد القةة  رسةةل و علةةيهم الرةةالة والسةةالم فةةي سةةبيل الةةدعوة
ولقةد ، وجل أ ى  كثيرا  فلةم يقلةل  لةك عةزاممهم بةل كةان مةنهم الرةبر والتحمةل فةي سةبيل و

قةال ، قةص القةرآن الكةريم حةال األنبيةاء والرسةل مةى أممهةم ومةا لحقهةم مةن المشةاق واأل ى
ُسِل ووالو توْستوْعِجل لَّهُ  بورو ُأوُلو اْلعوْزِم ِمنو الرُّ موا صو ةُدونو تعال )فواْصِبْر كو ْونو موا ُيوعو أونَُّهْم يوْومو يورو ْم كو

(األحقاف:  ار  اعوة  مِهن نَّهو ْلبوُثوا ِلالَّ سو  . ٩١لوْم يو
ةْد  لوقو ومما ين غي اإلشارة للي  أن و فضل بعي النبيةين علة  بعةي قةال تعال :)وو

اُوودو زوُبور ا لو َٰ بوْعي  ووآتوْينوا دو ْلنوا بوْعيو النَِّبيِهينو عو  .١١(اإلسراء: فوضَّ
ةةُهْم : قةةال تعةةال ، كمةا أن بعةةي الرسةةل أفضةةل مةن بعةةي ةةْلنوا بوْعضو ُسةةُل فوضَّ )ِتْلةكو الرُّ

لَّمو ّللاَُّ  ْنُهم مَّن كو لو َٰ بوْعي  مِه ات   عو جو رو ُهْم دو فوىو بوْعضو رو  .٥١٩ال قرة:  (وو
و في أكثر من موضةى  وأولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل جميعا وقد  كرهم

ة َٰ : قةال تعةال ، ي القةرآنف ُموسو ِإْبةرواِميمو وو ِمةن نُّةوح  وو ِمنةكو وو ةينو ِميثوةاقوُهْم وو ِبيِه ةْ نوا ِمةنو النَّ )ووِإْ  أوخو
ِليظ ةةا(األحزا :  يثواق ةةا  و ةةْ نوا ِمةةْنُهم مِه ةةْريومو ووأوخو ةة  اْبةةِن مو . وهةةاالء هةةم أولةةوا العةةزم مةةن ٧ووِييسو

 الرسل.
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 فضل من فضل منهم بنع ام  خيرا لم يع   :" أن و(هة 0107قول  األشقر  )ي
وايامةة  ، أو يرفةةى درجتةة  فةةوق درجةةة  يةةر  أو باجتهةةاد  فةةي ي ةةادة و والةةدعوة لليةة ،  يةةر 

 (. 709صباألمر ال أل وكل للي ")
فكانوا جميعةا صةلوات و وسةالم  علةيهم يشةكلون مجتمعةين بنةاء  ضةخما  ومبنة   

اء لبنةة قويةة رةم كمةل واسةتوى وشةيد بةُخر اللبنةات ويعتبر كةل رسةول فةي هة ا البنة، عظيما  
، .) مرةةةرأل صلللى  هللا يى لللع م لللى وأعظمهةةةا وأشةةةرفها وهةةةي التةةةي تتمثةةةل فةةةي نبينةةةا محمةةةد 

 (. 010هة ص0112
: ) مثلةة  ومثةةل قةةال فعةةن جةةابر رضةةي و عنةة  عةةن النبةةي صةةل  و عليةة  وسةةلم

فجعةةةل النةةةا  يةةةدخلونها ، األنبيةةةاء كمثةةةل رجةةةل بنةةة  دارا فأتمهةةةا وأكملهةةةا لال موضةةةى لبنةةة 
قةةال رسةةول و صةةل  و عليةة  وسةةلم  فأنةةا ، ويقولةةون لةةوال موضةةى اللبنةةة، ويتعجبةةون منهةةا

 (.7792حدي  رقم ، جْ  فختم  األنبياء (.) صحي  مسلم، موضى اللبنة
 :علي  وسلم خاتم األنبياء والرسل اإليمان بمحمد صل  و

وجعةل ، نةا النعمةة ورضةي لنةا اإلسةالم دينةالقد أكمل و تعةال  لنةا الةدين وأتةم علي
أمتنةةا و  الحمةةد خيةةر األمةةم بعةة  فينةةا رسةةوال  منةةا يتلةةو علينةةا آياتةة  ويزكينةةا ويعلمنةةا الكتةةا  

 والحكمة. وختم و ب  األنبياء والمرسلين.  
فهو رسول و لل  جميى الثقلين اإلن  والجن بشيرا  ون يرا  وداييا  لل  و بن نة  

)اْليوةْومو : قةال تعةال ، ترك أمت  عل  المحجةة البيضةاء ال يزية  عنهةا لال هالةك، منيرا وسراجا
مو ِدين ا(المامةدة:  ْسةالو ِضةيُ  لوُكةُم اإلِْ رو لوْيُكْم ِنْعموِتي وو ْمُ  عو ْلُ  لوُكْم ِدينوُكْم ووأوْتمو . هيجةب علة  ٩أوْكمو

سول  اصة فا  واختةار  مةن بةين عبد و ور  صى  هللا يى ع م ى األمة أن تامن بأن محمدا  
فهةةةو خةةةاتم األنبيةةةاء والمرسةةةلين ، هةةة   األمةةة  لحمةةةل رسةةةالت  والةةةدعوة لليةةة  ت ةةةارك وتعةةةال 

ةانو ، وأفضلهم كو ةينو وو ِبيِه اتومو النَّ خو ُسولو ّللاَِّ وو ِكن رَّ لوَٰ اِلُكْم وو جو د  مِهن رِه ٌد أوبوا أوحو مَّ انو ُمحو قال تعال )مَّا كو
ْيء   ُ ِبُكلِه شو ِليم ا(األحزا : ّللاَّ  .٤٣عو

وأنةةا المةةاحي ، "لن لةةي أسةةماء أنةةا محمةةد وأنةةا أحمةةد صللى  هللا يى للع م للى :وقولةة  
وأنا العاقب".)صةحي  ، ال أل يمحو و بي الكفر وأنا الحاشر ال أل يحشر النا  عل  قدمي

صللى  هللا يى للع (. وقولةة  7151حةةدي  رقةةم ، صةةحي  مسةةلم، 1996حةةدي  رقةةم  ،ال خةةارأل 

وأحلةة  لةةي ، ونرةةرت بالرعةةب، أع يةة  جوامةةى الكلةةم، علةة  األنبيةةاء بسةة  "فضةةل  م للى :
وخةةةةتم بةةةةي ، وجعلةةةة  لةةةةي األرض  هةةةةورا ومسةةةةجدا وأرسةةةةل  للةةةة  الخلةةةة  كافةةةةة، الغنةةةةامم

 (.571حدي  رقم ، النبيون")صحي  مسلم
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ففةي هةة   ا يةةات الكريمةةة واألحاديةة  النبويةة الشةةريفة داللةةة واضةةحة علةة  أن و 
بةأن أتةم عليهةا النعمةة وهةداها للة  أقةوم  رية   ى  هللا يى لع م لى صلأنعم عل  أمة محمةد 

 وأوض  سبيل وأكمل لها الدين فال تحتال لل  سوا  وال لل  نبي  ير  . 
فالشةهادة   سة حان  بالوحدانيةة ولنبية  ، فاإليمان ب  صل  و علي  وسلم واجب

رضةي و عنهمةا قةال : قةال  فعةن ابةن عمةر، هما الركن األول من أركان اإلسةالم، بالرسالة
وأن ، "بنةي اإلسةالم علة  خمة  : شةهادة أن ال للة  لال و صى  هللا يى ع م لى رسول و 

وصةوم رمضةان "صةحي  ، وحة  البية ، وإيتةاء الزكةاة، وإقةام الرةالة، محمدا عبةد  ورسةول 
نةا  بعة  للة  ال صلى  هللا يى لع م لى (. فالرسةول  06حةدي  رقةم  ،9ال خارأل حدي  رقم 

نوِ ير ا (، كاف  افَّة  لِهلنَّاِ  بوِشير ا وو ْلنواكو ِلالَّ كو موا أوْرسو  .٥٨س أ:  قال تعال )وو
اإليمةةان بةة  وترةةديق  وإت اعةة  والسةةير  صللى  هللا يى للع م للى فالواجةةب علةة  أمتةة  

عل   ريق  ومحبت  وعدم رفع  فوق منزلت  التي جعلها و ل  فهو عبةد مةن ال شةر أختةار  
 وأمر  ت ارك وتعال  بنبال  أمت  ودعوتهم لل  ي ادت  جل رنام  . واص فا 

بيد  ال يسمى بي أحةد مةن هة    -محمد-"وال أل نف   صى  هللا يى ع م ى :يقول 
ل  بة  لال كةان مةن أصةحا  النةار" األمة يهودأل وال نرراني رم يموت ولم يامن بال أل أرسة

 (. 051حدي  رقم  ،صحي  مسلم)
:"ال يةامن أحةةدكم صللى  هللا يى لع م للى نة   قةةال رسةول و عةن أنة  رضةةي و ع

، 05حةدي  رقةم ، حت  أكون أحب للي  من والد  وولد  والنةا  أجمعةين" )صةحي  ال خةارأل 
(. وكمةةا  لةةب الةةدين اإلسةةالمي اإليمةةان بجميةةى األنبيةةاء 11حةةدي  رقةةم ، وصةةحي  مسةةلم

، خاتم األنبياء والمرسلين  لب أيضا اإليمان بأن محمد صلوات ربي وسالم  علي ، والرسل
وفتحة  لهةا جميةى النوافة  التةي ، "وأن رسالت  تضةمن  اإلرشةاد للة  مةا بة  كمةال اإلنسةانية

 (.16. ت صةةد ، تست يى أن ترل منها لل  كل ما ينفعها ويرقهيها روحا وماد " . )شلتوت
ْلةِ  ُخُلقةا  وأصةدقهم حةديثا   ا  علة  كةان حريرة، فهو صل  و علي  وسةلم أكمةل الخو

صلى  هللا هداية األمةة وتعليمهةا بمةا يعةود عليهةا بةالنفى فةي العاجةل وا جةل حتة  لقةي ربة  

 .يى ع م ى 
وخيةةةر ، وخالصةةة القةةةول : فقةةد كةةةانوا صةةلوات و وسةةةالم  علةةيهم عنةةةد التةةزامهم

لقةةةد عةةةاداهم األقربةةةون مةةةن أهلهةةةم وفكةةةر المشةةةركون فةةةي قتةةةل بعضةةةهم ، الةةةوافين بعهةةةودهم
هم فمةا زادهةةم  لةك لال ر اتةا  علة  الحة  ووفةةاء للعهةد وصةدقا فةي الوعةةد وأخرجةوهم مةن ديةار 

هةة 0112، مرةرأل خير الجةزاء . ) فجزاهم و تعال  عما أرسلوا لليهم وعن ال شرية جمعاء
 (. 99ص 92ص
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 :ل  الرسل في النقاق التاليةوتتلخص حاجة النا  ل
لضالالت يتيهون و لةك بسةبب . لو ترك النا  ألنفسهم من  ير تنبي  وإرشاد لظلوا في ا0

ولظلةةوا يتخ  ةةون بالظلمةةات فةةي أوحةةال ، انةةدفاعهم وراء  رامةةزهم وشةةهواتهم وأنةةانيتهم
لةة لك كةةان النةةا  بحاجةةة للةة  رسةةل ينبهةةونهم ، واألخةةالق الفاسةةدة، المفةةاميم ال ا لةةة

 ويرشدونهم .
دتهةم وليبلةوهم . لن النا  بحسب التقويم ال أل ف ةرهم و علية  قةد خلقهةم و ليختبةر لرا7

أيهم أحسن عمةال ولةوال أن أرسةل و للةيهم الرسةل م شةرين ومنة رين لكةان لهةم عة ر 
وحجة عند ربهةم يةوم الميامةة لةدى محاسةبتهم علة  كفةرهم ومخةالفتهم بأنة  لةم يرسةل 

ةةا : قةةال تعةةال ، علةة  و . لةة لك أرسةةل و الرسةةللهةةم مةةن ينةةبههم ويةةدلهم  ةةا ُكنَّ مو )وو
تَّ  ِبينو حو (اإلسراء: ُمعو ِه ُسوال   ن٥١ َٰ نوْ عو و رو

وتقةويم سةلوكهم فةي ، . لن كثيرا  من الحقام  العلمية التةي ال  نة  عنهةا إلصةالح النةا 1
الحيةاة والتةةي يبلغهةا للنةةا  الرسةةل المايةدون مةةن عنةةد و بةالمعجزات ال يمكةةن للعقةةل 

، دار ا خةةرةومنهةةا الةة، ال شةةرأل أن يتعةةرف عليهةةا بنفسةة  بالوسةةامل اإلنسةةانية العاديةةة
لةة لك كةةان البةةد مةةن أن يتعةةرف النةةا  عليهةةا عةةن  ريةة  ، ومةةا فيهةةا، والجنةةة والنةةار

المترةةةةلين بةةةةالوحي وهةةةةاالء المترةةةةلون بةةةةالوحي هةةةةم الرسةةةةل الةةةة ين اصةةةة فاهم و 
  .برساالت 

. النةا  بحاجةةة فةةي لصةالح أفةةرادهم ومجتمعةةاتهم للة  مرةةل  مثةةالي يكةون أسةةوة حسةةنة 1
ثةةةالي يجةةةب أن تتةةةوافر فيهةةةا : صةةةفة القةةةدوة الحسةةةنة وشخرةةةية المرةةةل  الم، لهةةةم

 والعرمة عن الخ أ في األعمال واألخالق التي يرشد لليها ويأمر بها.
ولةةة لك كةةةان النةةةا  بحاجةةةة للةةة  قةةةاد  مةةةن رسةةةل و يتحلةةةون بجميةةةى الكمةةةاالت 

لةة لك أرسةةل و لهةةم الرسةةل بحكمتةة  ، اإلنسةةانية ويكونةةون األسةةوة الحسةةنة لجميةةى النةةا 
 (.722-725هة ص 0107، اني)الميد

 :تربوية ل يمان باألنبياء والرسلا رار ال
مةةن السةةير علةة  ، اإليمةةان بالرسةةل يربةةي اإلنسةةان علةة  االقتةةداء بهةةم فةةي كةةل أحةةوالهم .0

ومةن الةدعوة للة  ديةن و ، الرراق المستميم ومن تحمل األ ى في سبيل و عز وجل
ةانو : . قال تعال صى  هللا يى ع م ى . وقد أرشدنا و لل  متابعة رسولنا محمد  ةْد كو )لَّقو

ِثيةةر ا(  و كو ةةْومو اْ ِخةةرو وو وكوةةرو ّللاَّ و وواْليو ةةانو يوْرُجةةو ّللاَّ ةةن كو ةةنوٌة لِهمو سو ِ ُأْسةةووٌة حو ُسةةوِل ّللاَّ لوُكةةْم ِفةةي رو
الم .فهةة   ا يةةة و يرهةةةا ترشةةد للةة   اعةةة الرسةةةل علةةيهم الرةةالة والسةةة٥٥األحةةزا : 

مةن حةدي  أبةي هريةرة " كةل  صلى  هللا يى لع م لى . وقال كل األحوالواالقتداء بهم في 
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: يةا رسةول و ومةن يةأب  ؟ قةال : مةن ا ةاعني ي يدخلون الجنة لال مةن أبة  قةالواأمت
( فهة   مةن 2791حةدي  رقةم ، دخل الجنة ومن عرةاني فقةد أبة  " )صةحي  ال خةارأل 

يعتبرون    هللا يى ع م ى صىأجل وأعظم ا رار التربوية . فالرسل وعل  رأسهم محمد 
ِْةكو الَّةِ ينو : قال تعال ، القدوة الحسنة والمربون األوامل ال ين يهتدأل بهديهم ال شر )ُأولوَٰ

اُهُم اْقتوِدْ ( ُ فوِبُهدو ، .فعل  المةربيين أن يحسةنوا التعامةل مةى ال ل ةة ٣٣األنعام:  هودوى ّللاَّ
الةة أل يراعةةي ، التربةةوأل الكامةةليشةةكل النمةةو ل   صللى  هللا يى للع م للى فكةةان المرةة في 

ومخا    النا  عل  قدر عقولهم كما يجةب علية   أن يترسةم خ ة  ، حاجات ال فولة
فيراعي ه   األمور حت  تثمر دروسة  الثمةرة  صى  هللا يى ع م ى المرب  األول محمد 

 المرجوة منها .
إلسةالمية تربيةة فالتربيةة ا، اإليمان بالرسل يربي النف  عل  التدريب والعمل والت بي   .7

فالواجب علة  ، عالمية صالحة لكل زمان ومكان عامة وشاملة لجميى   قات المجتمى
وت بيةة  أحكامهةةا وفةة  المةةنه  النبةةوأل الةة أل رسةةم  الرسةةول ، ال شةةرية لت ةةاو تعاليمهةةا

فةال  صلى  هللا يى لع م لى قةوال  وفعةال  وقةد خةتم و النبةوة بمحمةد  صى  هللا يى ع م لى 
 امتازت بالوضوح والشمول والكمال. نبي بعد  ل لك

، اإليمةةةان بالرسةةةل يربةةة  فةةةي الةةةنف  اإلنسةةةانية الشةةةعور بالوحةةةدة اإلنسةةةانية وباأللفةةةة .1
ة  ووأونوةا : قةال تعةال  ،واالنضمام تح  لةواء الخةال  جةل وعةال ةة  وواِحةدو ةُتُكْم ُأمَّ ةِ ِ  ُأمَّ )ووِإنَّ هوَٰ

بُُّكْم فواتَُّقوِن(   ١٥المامنون:  رو
وبالرسةةل يهتةةدأل ، ن علةة  سةةلوك  ريةة  العلةةم الرةةحي   واالهتةةداء لليةة يربةةي اإلنسةةا .1

 اإلنسان لل  العلم الرحي  والفهم الدقي  ويأخ  العظة والعبرة من قرص األولين. 
وآرةةار  ، األصةةل الخةةام : مةةن األصةةول العقديةةة للتربيةةة اإليمةةان بةةاليوم األخةةر

 التربوية:
ال ترة  ، ألصةول العقديةة للتربيةةاإليمان باليوم ا خر هةو األصةل الخةام  مةن ا

مقترنةا باألصةل األول ، وقد ورد  كر  فةي القةرآن الكةريم والسةنة النبويةة كثيةرا، العقيدة لال ب 
 اإليمان باهلل( مما يدل عل  أهميت  وعظم مكانت . ) من األصول العقدية للتربية

اتة  وسيكون الحدي  عن ه ا الموضوو بأسلو  مخترر دون االستغراق في جزمي
مى بيةان ا رةار التربويةة ل يمةان ، ودون ل فال العناصر األساسية المتعلقة ب ، وتفريالت 

 باليوم األخر.
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 معن  اإليمان باليوم ا خر لغة واص الحا:
 صلى  هللا يى لع م لى هو اإليمان بكل مةا أخبةر بة  النبةي قال ابن تيمية)د.ت(: " 

 (.1/015مما يكون بعد الموت")
وأخبةةر بةة  ، بأنةة " اإليمةةان بكةةل مةةا أخبةةر بةة  و عةةز وجةةل فةةي كتابةة وُعةةرف أيضةةا  

ال عة  ، مما يكون بعد الموتن مةن فتنةة القبةر وع ابة  ونعيمة  صى  هللا يى ع م ى رسول  
ومةا أعةده و تعةال  ألهلهمةا ، والجنةة والنةار، والحشر والحسا  والميزان والرراق والشةفاعة

 (. 000ص ،ه0111، جميعا " ) ياسين
فقال رحم  و: "وسمي ، وقد أشار ابن عثيمين رحم  و لل  سبب تسميت  ب لك

وأهةل النةار فةي منةازلهم")ابن ، حي  يستقر أهل الجنة فةي منةازلهم، ألن  ال يوم بعد ، ب لك
(.وقال رحم  و في موضى آخر" وسمي آخرا ن ألن  آخر مراحل 6/69، هة0101، عثيمين

، وفةي البةرز ، وفةي الةدنيا، فةي ب ةن أمة ، فاإلنسةان لة  أربةى دور، بني آدم و يةرهم أيضةا  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (.                                                                                                                           59ص، ه0175ويوم الميامة وهو آخرها")ابن عثيمين

 األدلة عل  وجو  اإليمان باليوم ا خر:
 ا خر في مواضى كثيرة منها: لقد ورد في القرآن الكريم  كر اليوم

( ال قةةرة: ةةا ُهةةم ِبُمةةْاِمِنينو مو ِبةةاْليوْوِم اْ ِخةةِر وو ةةا ِبةةاهللَِّ وو نَّ ُقةةوُل آمو ةةن يو ةةاِ  مو ِمنو النَّ . 9قولةة  تعةةال )وو
ةو  ةالو اِجدو ّللاَِّ موْن آمونو ِباهللَِّ وواْليوْوِم اْ ِخِر ووأوقوامو الرَّ ووآتوة  الزَّكوةاةو وقول  س حان  )ِلنَّموا يوْعُمُر موسو

( التوبة: لوْم يوْخاو ِلالَّ ّللاَّ  .09وو
لمعا  بةن جبةل"  صى  هللا يى ع م ى في السنة النبوية الرحيحة قول   وردوأيضا 

 ،لال مةا ن وقةْ  بة  ألسةنُتهم جهةنَّم وهةل يوُكةبُّ النةا و علة  منةاخِرهم فةي ،يا معاُ  روِكلوْتكو أمُّةك
و  ،قولةوا خيةر ا توغنومةوا ،أو يسةكْ  عةن شةره   ،ا خةِر فْليُقةْل خيةر افمن كان يامُن باهلل و اليوِم 

 (.109/ 1 ،ه0100 ،اسكُتوا عن شره  توسلوموا") الحاكم
ة أحةدا  يلحدوكما  حية  بةين  ،فنن اإليمان باليوم ا خةر مفهةوم جةامى يضةم عةده

إليمةان بةةاليوم فقةال رحمة  و: ا، ابةن عثيمةين رحمة  و مةا يتضةمن  اإليمةةان بةاليوم ا خةر
 ا خر يتضمهن: 

 وأن و ي ع  من في القبور. ، أوال : اإليمان بوقوع  
ممةا  ،صلى  هللا يى لع م لى وما صة  عةن النبةي ، رانيا : اإليمان بكل ما  كر  و في كتاب  

 يكون في  لك اليوم ا خر. 
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ق والجنةةة والنةةار رالثةةا : اإليمةةان بمةةا  كةةر فةةي اليةةوم ا خةةر مةةن الحةةوض والشةةفاعة والرةةرا 
 .( 61ص، ه0175، والنار دار الع ا  الشديد )ابن عثيمين، فالجنة دار النعيم

والشك أن اإليمان باليوم ا خر يتضمن أحدا  مرت  ة بالعقيةدة يسةتلزم ليضةاحها 
 بشكل مخترر دون االستغراق في تفاصيلها وهي كتالي:  

اعة وأشرا ها:  أوال : السه
اعة" لغة وشا-أ  رعا :معن  "السه

ةاعة فةي اللغةة: جةزء مةةن أجةزاء الوقة  والحةين وإن قةله  وهةةي جةزء مةن أربعةة وعشةةرين ، السه
وت ل  في االص الح العةام علة  آلةة ُيعةرف بهةا الوقة  بالسةاعات ، جزءا  من الليل والنهار

 (. 0/161، المعجم الوسيط، والدقام  والثواني)مجمى اللغة العربية
اعة شرعا : هي الوق  الة أل  وسةمهي  بة لك لقلةة الوقة  الة أل تقةوم ، تقةوم هية  الميامةةوالسه

 ( . 7/177، د.ت، فهي ساعة مخفية يحد  فيها أمر عظيم)ابن األرير ،هي 
اهوا  األدلةومن  ِة أويَّانو ُمْرسو اعو الجامعة في الساعة قول  تعال :م يوْسأولونوكو عوِن السَّ

لهِ  بِهي ال ُيجو ا ِعْندو رو ةمواوواِت وواأْلوْرِض ال توةْأِتيُكْم لال ُقْل ِلنَّموا ِعْلُمهو ا ِلال ُهةوو روُقلوةْ  ِفةي السَّ ْقِتهو ا ِلوو يهو
ْعلوُمةة ةةاِ  ال يو لوِكةةنَّ أوْكثوةةرو النَّ ةةا ِعْنةةدو ّللاَِّ وو ةةا ِعْلُمهو ةةا ُقةةْل ِلنَّمو ْنهو ِفةةي  عو أونَّةةكو حو ونو   بوْغتوةةة  يوْسةةأولونوكو كو

 .092األعراف:
: )يْسةألونك(أأل: صى  هللا يى ع م لى لرسول  محمد قال ابن سعدأل: "يقول تعال  

المك بون لك المتعنهتون )عن الساعة أيان مرساها( أأل: مت  وقتها ال أل تجةيء بة  ومتة  
ْل ؟ )قل لنما علمها عند ربهي( أأل: لنة  تعةال  المخةتص بعلمهةا)ال يجليهةا لوقتهةا  تحله بالخو

هية  لال هو)رقلة  فةي السةموات واألرض( لال هو( أأل: ال يظهرها لوقتها ال أل قدر أن تقةوم 
أأل: خفي علمهةا علة  أوهةل السةموات واألرض واشةتد أمرهةا أيضةا  علةيهم فهةم مةن السةاعة 

لةم يسةتعدوا لهةا ولةم يتهيْةوا  ،مشفقون )ال تأتيكم لال بغتة( أأل: فجأة من حي  ال يشةعرون 
 -معليةة  السةةال –(. وفةةي حةةدي  جبريةةل 170-171ص، هةةة0171، لهةةا " )ابةةن سةةعدأل

اعة. قال: ما المساول عنها بةأعلم  ،(06حدي  رقم: ،صحي  مسلم "قال: فأخبرني عن السه
امل".  من السه

 أشراق الساعة: - 
 معن  "أشراق الساعة" وأقسامها:

قُ  ةرو والةةجمى أوْشةراٌق. وأوْشةراُق السةاعِة: ، بالتةةحريك: العالمةة، قال ابةن منظةور: "الشَّ
 (.2/179 ،هة0101، أوْعالوُمها")ابن منظور
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فةةي  ،وهةةي مرةة ل  شةةرعي ورد فةةي كتةةا  و تعةةال ، عالماتهةةا السةةاعةفأشةةراق 
ةةاعوةو أوْن توةةْأِتيوُهْم بوغْ  ْنُظةةُرونو ِلاله السَّ ةةْل يو ةةاءو آيةةات عةةدة منهةةا فةةي قولةة  تعةةال : م فوهو ةةْد جو توةةة  فوقو

ا (.وجةةةاءت 9/059، د.ت، أ أْل: "أوماراتهةةةا وعالماتهةةةا") القر بةةةي ،  قةةةال "القر بةةةي"أوْشةةةرواُ هو
)قال: مت  السةاعة؟ قةال: مةا المسةاول  أيضا  ب  السنة كما في حدي  جبريل علي  السالم:

(. أأل 51حةدي  رقةم: ،عنها بأعلم من السةامل. وسةأخبرك عةن أشةرا ها( )صةحي  ال خةارأل 
 عالماتها أو لماراتها. 

، ايامهةةا أو، مةةا أخبةةر الشةةارو أنةة  يسةةتدل بهةةا علةة  قةةر  ايةةام السةةاعةوأشةةراق السةةاعة: "
اعة )وأماراتها( وتسمه  ك لك با يات. لكن ، تنبيها  للنا  وهداية  لهم. وتسمه  عالمات السه

 (. 716، 779ص ،ه0177، ا يات فيها خوارق للعادات")حميد
ومن عقيدة المسلمين اإِليمان بكل أشراق السةاعة الةواردة فةي القةرآن والثابتةة فةي 

 (.192ص، ه0119، يالسنة الرحيحة)ابن أبي العز الحنف
 تقسيم أشراق الساعة لل  قسمين:، والتقسيم األكثر شيوعا عند علماء العقيدة

م السةةاعة الكبةةرى بأزمةةان بعيةةدة  -القسةةم األول أشةةراق السةةاعة الرةةغرى: "وهةةي التةةي تتقةةده
، واهةور الجهةل، مثةل: اة ي العلةم، وتكةون فةي أصةلها معتةادة الوقةوو، مت اولة

   آخةةر مةةا هنالةةك مةةن عالمةةات صةةغرى"ي البنيةةان للةةوالت ةةاول فةة، وشةةر  الخمةةر
 (.77ص، صحي  أشراق الساعة، مر ف ، الشلبي)

أشةةراق السةةاعة الكبةةرى: " وهةةي التةةي تقةةار  ايةةام السةةاعة مقاربةةة وشةةيكة  -القْسةةم الثةةاني
ال ونةزول ييسة  علية  ، وتكون فةي  اتهةا  يةر معتةادة، سريعة جه مثةل اهةور الةده
و ير  لك من العالمات الكبرى") المرجى الساب  ، ولوخرول يْأجول ومْأج، السالم

 نف  المكان(.
، ه(: أشراق الساعة لل  رالرةة أقسةام0175وقسم الشيخ ابن عثيمين رحم  و)

ةةمها العلمةةاء للةة  رالرةةة أقسةةام: أشةةراق مضةة   فقةةال الشةةيخ رحمةة  و: "وأشةةراق السةةاعة قسه
ق كبرى تكون عند قر  ايام الساعة". وانته . وأشراق لم تزل تتجدد وهي الوس  .  وأشرا

 (. 66)ص
يمكةةن الرجةةوو لليهةةا فةةي مظانههةةا كةةا ، واألحاديةة  الةةواردة فةةي أشةةراق السةةاعة كثيةةرة

ويكتفةةي فةةي هةة ا الجةةزء مةةن الدراسةةة بةة كر  ،فةةي الرةةحيحْين( السةةاعة)كتةةب الفةةتن وأشةةراق 
 واألشراق الكبرى:  ،بعي األحادي  عن األشراق الرغرى 
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صللى  هللا يى للع : ويةةدل علةة   لةةك قولةة  النبةةي  ن م عةة  المرةة ف  الحةةدي  األول: عةة

، )صحي  مسةلم قال: وضم الس ابة والوس  ، : "ُبعثُ  أنا والساعة كهاتين"م ى 
 (.962حدي  رقم 

صللى  هللا قةةال: سةةمع  رسةةول و  -رضةةي و عنةة –الحةدي  الثةةاني: عةةن عةةوف بةةن مالةك 

رةم ، رم فت  بية  المقةد ، ساعة موْوتييقول: " اعدد ستا  بين يدأل ال يى ع م ى 
رم استفاضة المال حت  ُيع   الرجل مامة دينةار ، ُموتوان يأخ  هيكم كُقعواص الغنم

رةم هدنةٌة تكةون بيةنكم ، رم فتنٌة ال ي قة  بية  مةن العةر  لال دخلتة ، هيظله ساخ ا  
 تحةة  كةةل  ايةةة  ارنةةا، هيغةةِدرون هيةةأتوكم تحةة  رمةةانين  ايةةة  ، وبةةين بنةةي األصةةفر

 (1026 ،حدي  رقم، عشر ألفا")صحي  ال خارأل 
صللى  هللا الحةةدي  الثالةة : عةةن ح يفةةة بةةن أسةةيد الغفةةارأل رضةةي و عنةة  قةةال: ا لةةى النبةةي 

فقال: لنها لن تقوم حت  ترون قبلها عشةر آيةات ، علينا ونحن نت اكر يى ع م ى 
بةن ونةزول ييسة  ، و لةوو الشةم  مةن مغربهةا، والدابةة، والةدجال، ف كر الدخان

وخسةف ، ورالرةة خسةوف: خسةف بالمشةرق ، مريم علي  السةالم ويةأجول ومةأجول
لة  وآخر  لك نار تخرل من اليمن ت ةرد النةا  ل، وخسف بجزيرة العر ، بالمغر 

 (.  7910حدي  رقم، صحي  مسلم) محشرهم.
 رانيا : الموت وعالم البرز :

 وهو من األحدا  التي تدخل في مفهوم اإليمان باليوم ا خر.
الموت: معن  الموت: الميم والواو والتاء أصل صحي  يدل علة   هةا  القةوة مةن  -أ

(. وي لةة  969ص، ه0199، الشةةيء منةة . المةةوت: خةةالف الحيةةاة )ابةةن فةةار 
وللمةةوت ، (1/169، د.ت، )ابةةن األريةةر المةةوت فةةي كةةالم العةةر  علةة  السةةكون.

ة بحسةب االسةتعمال قرةود بقولة  هةو الم، والمةراد بة  فةي هة   الدراسةة، معان  عده
ُة اْلموْوِت   آل عمران: اِمقو وهو ي ارة عن : " زوال القوة ، 095تعال :مُكلُّ نوْف    و

(. و"عدم الحياة 290ص ،د.ت، الحيوانية وإبانة الروح عن الجسد ") األصفهاني
 (.011ص، د.ت، عما شأن  أن يكون حيا" )اإليجي

ومفارقتة  وحلولة  ، لةروح البةدنويعرف علماء العقيدة الموت بأن  " انق او تعلهة  ا
ل حةال، بينهما  01ص، الميامةة الرةغرى ، عمةر، وانتقةال مةن دار للة  دار " )األشةقر، وتبده

 نقال عن القر بي(.
أنة  حةتم الزم علة  كةل حةيه مةن ، صفة االعتقاد ب  : من األصول العقدية في الموت -ب

ةا  ،المخلوقات ال مناص ل  من  لوْيهو ةْن عو ةكو ُ و قال تعال :مُكةلُّ مو بِه ْجةُ  رو ة  وو يوْ قو فوةان  َّ وو
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ْكةةةةرواِم   الةةةةرحمن: ةةةةالِل وواأْلِ ةةةةْوِت  ، 72-76اْلجو ةةةةُة اْلمو اِمقو ْفةةةة    و وقةةةةال تعةةةةال :م ُكةةةةلُّ نو
 .52العنكبوت:

وأنة  يجةرأل ، أنه  قةدٌر محتةوم علة  كةل " ات"، ومن األصول االعتقادية في الموت
ي حة  و تعةال  أمةر ال مةن الممكنةات وأن الموت فة، عل  المالمكة والرسل واإلن  والجنه 

وما "الموت" لال مخلوق من مخلوقات و تعال . بل من عجيةب قةدرة و ، بل من المحاالت
ةةْيء  هواِلةةٌك ِلالَّ ، تعةةال  أنةة  يجةةرأل المةةوت علةة  المةةوت نفسةة  يةةوم الميامةةة قةةال تعال :مُكةةلُّ شو

ُ   القرص: ْجهو ُنِفخو ِفي الرُّ ، 99وو ةْن ِفةي وقال تعال :م وو مو ةمواوواِت وو ِع و موْن ِفةي السَّ وِر فورو
 ، 69اأْلوْرِض   الزمر:

مةن المفيةد ، وقد  كر صاحب ال حاوية كالما  حسنا في العالقة بين البةدن والةروح
 متغايرة األحكام: ، حي  بيهن بأن الروح لها بالبدن خمسة أنواو من التعل ، لر ات  هنا

 األم جنينا  . أحدها: تعل  الروح بالبدن في ب ن
 الثاني: تعلقها بالبدن بعد خروج  لل  وج  األرض.

 ومفارقة من وج . ،فلها ب  تعل  من وج ، الثال : تعلقها بالبدن في حال النوم
لكنه  لي  فراقا  كليةا بحية  ال ي قة  لهةا ، فننها وإن فارقت ، الرابى: تعلقها بالبدن في البرز 

هةةا ،لليةة  أأل التفةةات رد رده ْفةة  ، لليةة  وقةة  سةةالم المسةةلِهم فننةة  وو د أنةة  يسةةمى خو رو ووو
وهةةة ا الةةةرده لعةةةادة ، (1/566 ه0117، نعةةةالهم حةةةين ُيولهةةةون عنةةة .)ابن حجةةةر

 ال يوجب حياة البدن قبل يوم الميامة. ، خاصة
فهو تعل  ، وهو أكمل أنواو تعلقهةةا بالبدن، الخام : تعل  الروح بالبدن يوم بع  األجساد

، ه0119، موتةةا  وال نومةةا  وال فسةةادا  )ابةةن أبةةي العةةز الحنفةةيال يقبةةل البةةدن معةة  
 (.199ص

ةةْرز : معنةة  البةةرز  فةةي اللغةةة: الحةةاجز بةةين الشةةيْين -  ةةْرزوُ : ، البو قةةال ابةةن منظةةور: "البو
الحاجز بين الشيْين وهو أيضا ما بين الدنيا وا خرة من وق  الموت لل  ال ع  فمةن مةات 

 (.1/9، هة0101 ،فقد دخل البرز " )ابن منظور
 :في الشرو: ي ل  عل معن  البرز  

قةةال ابةةن اةةيم)د.ت(: "فةةالبرز : هنةةا مةةا بةةين الةةدنيا وا خةةرة وأصةةل  الحةةاجز بةةين 
 (. 0/019الشيْين") 
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ه(: "البةةرز : الةة أل يكةةون بةةين مةةوت اإلنسةةان وايةةام 0101وقةةال ابةةن عثيمةةين)
 (. 7/76الساعة") 

 (.16ل ع " )صه(:"ما بين الموت لل  ا0171وقال الحازمي)
وكلها معان  متفقة. فالبرز  المرحلة التي تعقب الموت وتمتد لل  ال ع .  والدليل 
ةةُل  ةةْوُت قوةةالو رو ِه اْرِجُعةةوِن َّ لوعولِهةةي أوْعمو ُهُم اْلمو ةةدو ةةاءو أوحو تَّةة  ِل وا جو علةة  البةةرز  قولةة  تعةةال :م حو

ةةةةةٌة ُهةةةةةوو قوامِ  ِلمو ةةةةةا كو ةةةةةالَّ ِلنَّهو ْكةةةةةُ  كو ةةةةةا تورو ةةةةةاِلحا  ِهيمو ةةةةةْوِم صو ةةةةةْرزوٌ  ِللوةةةةة  يو رواِمِهةةةةةْم بو ِمةةةةةْن وو ةةةةةا وو ُلهو
. قةةال "القر بةةي": البةةرز : "مةةا بةةين الةةدنيا وا خةةرة مةةن وقةة  011-99ُيْ عوُثونو المامنةةون:

فمن مات فقد دخل في البْرز  ..فال هو من أهل الدنيا  وال هو من أهةل ، الموت لل  ال ع 
 (. 6/011، د.ت، ا خرة " )القر بي

، وأنهةا حة ، اإليمان بالحياة البْرزخيةة، األصول العقدية لدى المامنفمن ، وعلي 
( . ويترةل بالحةدي  عةن 19ص، هةة0171، عبةد و، دله عليها الكتا  والسةنة )الحةازمي

ْبةةُر: مةةدفن اإلنسةةان"، وهةةو مةةدفن الميةة ، البةةرز  الحةةدي  عةةن القبةةر             قةةال ابةةن منظةةور: "القو
(5/69.) 

،  " حفةرة فةي األرض تحفةر لكةي يةدفن فيهةا المية " )الحةازميوعرف  الحةازمي بأنة
 (.11ص، هة0171، عبد و

وأقبرت : جعلة  لة  مكانةا  ، مردر قبرت : جعلت  في القبر، والقبر هو " مقره الميه 
ةاتو أوبوةدا  650ص، د.ت، يقبر هي " )األصفهاني ةد  ِمةْنُهْم مو لوة  أوحو ةلِه عو (.قةال تعةال :م ووال ُترو

لو  قوْبرِِ  التوبة:ووال توقُ  و يوْ عو ُ  91ْم عو  .2الح :  موْن ِفي اْلُقُبورِ  وقال تعال :م ووأونَّ ّللاَّ
اإليمةان بكةةل مةا أخبةر بة  الةوحي ممةا يكةون بعةةد ، ومةن عقيةدة المةامن فةي القبةر

" وبعةة ا  القبةةر  ،(7/572، ه0116، فيةةامن بنعةةيم القبةةر وبفتنتةة  )ابةةن عثيمةةين، المةةوت
وسةاال منكةر ونكيةر فةي قبةر  عةن ربة  ودينة  ونبية  علة  مةا جةاءت بة  ، لمن كان لة  أهةال  

وعةةن الرةةحابة رضةةوان و علةةيهم. والقبةةر  ،صللى  هللا يى للع م للى األخ ةةار عةةن رسةةول و 
، ه0119، أو حفةةرة مةةن حفةةر النيةةران" )ابةةن أبةةي العةةز الحنفةةي، روضةةة مةةن ريةةاض الجنةةة

 (.  196ص
 رالثا: ال ع  والحسا : 

ال عة  ، ن المر لحات األساسية التةي تةدخل فةي مفهةوم اإليمةان بةاليوم ا خةرم          
وعلةة  السةةير المنهجةةي السةةالفن فةةي ، وسةةيكون البةةدء بال عةة  أوال  رةةم الحسةةا ، والحسةةا 

 دراستهما دراسة عقدية تربوية  مركزة.
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 وحميقة اإليمان ب :، ال ع ا-أ
ر  علة  وجهةين: أحةدهما قال ابن منظور: "ال عةُ  فةي كةالم العة، ال ع  في اللغة

ةة ( )األعةةراف: ، اإلرسةةال ْعةةِدِهْم ُموسو ةةا ِمةةْن بو (ن معنةةا  أرسةةلنا. 011كقولةة  تعةةال : )ُرةةمَّ بوعوْثنو
، تقةةول: بعْثةةُ  ال عيةةر فاْن وعوةة و أأل أروْرُتةة  فوثةةار((.)ابن منظةةور، وال عةة : لرةةارُة بةةارك أو قاعةةد  

 (.017ص، رآنمفردات ألفاف الق، وأيضا: األصفهاني، 7/002، هة0101
وقيةةل: بةةل أصةةل  لرةةارة ، )د.ت(: "وأصةةل ال عةة  اإلرسةةال قةةال القر بةةي رحمةة  و

 (.0/111الشيء من محل  يقال بعث  الناقة أرريتها أأل حركتها")
وقةد بةين ال بةرأل رحمةة  و )د.ت( عالقةة المعنة  اللغةةوأل بالشةرعي فقةال: "وأصةةل 

ل ا أرارهةا مةن مركبهةا للسةير ، راحلتة ومنة  قيةل بعة  فةالن ، ال ع  لرارة الشةيء مةن محلة 
قيةةةةل ليةةةةوم الميامةةةةة يةةةةوم ال عةةةة ن ألنةةةة  يةةةةوم يثةةةةار النةةةةا  هيةةةة  مةةةةن قبةةةةورهم لمواةةةةص …

 (.0/791الحسا ".)
وال ع  في الشرو: قال ابن حجر: "لحياء األمةوات وخةروجهم مةن قبةورهم ونحوهةا 

 (.00/191، ه0117، لل  حكم يوم الميامة")ابن حجر
 تعال  للموت  وإخراجهم من قبورهم أرواحا  وأجسادا  كما كانوا وقيل هو: لْحياء و
(.و لةةك بعةةد أن يةةأمر و تعةةال  0/60، هةةة0170، )عةةواجي فةةي الةةدنيا  للحسةةا  والجةةزاء.

(.قةةال تعةةال :م 5()050ص، ه0111، لْسةةرافيل بةةالنفخ فةةي الرةةور نفخةةة ال ع )ياسةةين
وِر فوِن وا ُهْم ِمنو األْجدو  ُنِفخو ِفي الرُّ ْنِسةُلونو وو ِهةْم يو بِه قةال ابةن كثيةر رحمة   .50ية : اِ  ِللو  رو

وهي نفخةة ال عة  والنشةور للميةام مةن ، م(: " ه   هي النفخة الثالثة0992، هة0112و)
ْنِسةُلونو  والنْسةالن  وله ا قال تعةالي:، األجدا  والقبور ِهةْم يو بِه اِ  ِللوة  رو مفوةِن وا ُهةْم ِمةنو اأْلوْجةدو

 (.1/617ى)هو المشي السري
لفةةد " النهشةةور" ن قةةال السةةفارينيُّ ، ومةةن األلفةةاف القري ةةة لل عةة  أو المرادفةةة لهةةا

ْعنوةة 0105رحمةة  و ) ْعةة و ِفةةي اْلمو ةةا النُُّشةةوُر فوُهةةوو ُيةةرواِدُف اْل و ةةُ  ، ه(: "ووأومَّ يِه ةةاُل: ُنِشةةرو اْلمو ُيقو
ةةْوتِ  ْعةةةدو اْلمو ةةاشو بو ةةُر ُنُشةةور ا: ِل وا عو ةةرو ُ ، ُيْنشو ةةا ُ ، ّللاَُّ  ووأوْنشو ْعةةةِ  ، أوأْل: أوْحيو ةةْوُم اْل و ِمْنةةةُ  قوةةْوُلُهْم: يو وو

وهةو: انتشةار النةا  مةن قبةورهم للة  ، (. "وي ل  ويراد ب  معنة  ال عة 7/059) "ووالنُُّشورِ 
هة 0170، )عواجي 77المواص للحسا  والجزاء قال تعال :  )رم ل ا شاء أنشر (  ي  : 

ورجةوو ، يةراد بة : الرجةوو للة  و تعةال  فةي يةوم الميامةة"وي ل  و  ،(. ولفد "المعاد"0/61
وحلةةةول الةةةروح هيةةة . قةةةال ، أجةةةزاء البةةةدن المتفرقةةةة للةةة  االجتمةةةاو كمةةةا كانةةة  فةةةي الةةةدنيا

أوُكْم توُعوُدونو    (. 0/66، )المرجى الساب  79األعراف: تعال :مكوموا بودو
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وأن النةةا  ، وقةةد أجمةةى المسةةلمون علةة  عقيةةدة ال عةة  والنشةةور لجماعةةا  ق عيةةا  
 (.192-196ص، ه0119، سي عثون يوم الميامة)وابن أبي العز الحنفي

ةةْن ِفةةي اْلُقُبةةوِر    و يوْ عوةةُ  مو ةةا ووأونَّ ّللاَّ ْيةةبو ِفيهو ةةٌة ال رو ةةاعوةو آِتيو  قةةال تعةةال :م ووأونَّ السَّ
ُعونو ، 2الح : ُ ُرمَّ ِللوْيِ  ُيْرجو ْوتو  يوْ عوُثُهُم ّللاَّ  .16 األنعام:وقال تعال :م وواْلمو

ويْست عدون وقوعة  ، وقد أنكر القرآن أشد اإلنكار عل  أولْك ال ين ينكرون ال ع 
فقةةال  ،ويحيلونةة  لمةةا يشةةاهدون حرةةول  مةةى األمةةوات مةةن تفتهةة  أبةةدانهم و هةةا  أجسةةادهم

بِهي لوُتْ عوُثنَّ  رو لو  وو ُروا أوْن لوْن ُيْ عوُثوا ُقْل بو فو  .2لتغابن:ا تعال : م زوعومو الَِّ ينو كو
ةاعوةو  والشواهد القرآنية كثيرة تدل عل  حميقةة ال عة  ومنهةا قولة  تعةال : )ووأونَّ السَّ

و يوْ عوُ  موْن ِفي اْلُقُبوِر( )الح : ا ووأونَّ ّللاَّ ْيبو ِفيهو (.  وكة لك ورد فةي السةنة النبويةة 2آِتيوٌة ال رو
عةن اإليمةان فقةال:  ع م لى صلى  هللا يى لما يدل عل  ه   الحميقة حينمةا سةْل رسةول و 

، ه0101، "أن تةةةامن بةةةاهلل ومالمكتةةة  وكت ةةة  ورسةةةل  وال عةةة  بعةةةد المةةةوت ")ابةةةن حنبةةةل
1/001 .) 

)د.ت(: "ل ا كان يوم الميامة الكبرى أعيةدت األرواح  وك لك االجماو: قال ابن ايم
مين للةة  األجسةةاد وقةةاموا مةةن قبةةورهم لةةر  العةةالمين ومعةةاد األبةةدان متفةة  عليةة  بةةين المسةةل

 (.0/57واليهود والنرارى")
م( :" لن أمةةر ال عةة  تةةواتر بةة  النقةةل عةةن 0991-هةةة0101وقةةال ابةةن عثيمةةين)

فكيةص ، وتلقتة  أممهةم بةالقبول، والشةرامى السةماوية، األنبياء والمرسلين فةي الكتةب اإللهيةة
ما وإن لم يبل  ، تنكرون  وأنتم تردقون بما ينقل لليكم عن فيلسوف أو صال  مبدأ أو فكرة

 (. 7/17وال في شهادة الواقى؟  " )، بلغ  الخبر عن ال ع  ال في وسيلة النقل
والحشةر: هةو ، والفرق بين ال ع  والحشر: " أن ال ع  لرجاو الحياة للة  األمةوات

 (. 0/69 ،هة0170، سوق هاالء الم عورين وجمعهم لل  المواص" ))عواجي
وإجمةةةاو ، لكتةةةا  والسةةةنةقةةةال ابةةةن عثيمةةةين رحمةةة  و: "والحشةةةر حةةة  رابةةة  با

ْعُلةةوم ( ، المسةةلمين ةةْوم  مو ةةاِت يو . لوموْجُموُعةةونو ِللوةة  ِميقو ِلةةينو ووا ِخةةِرينو قةةال تعةةال : )ُقةةْل ِلنَّ األووَّ
"يحشةةر النةةا  يةةوم الميامةةة علةة   صللى  هللا يى للع م للى وقةةال النبةةي ، (51-19)الواقعةةة: 

علي )صةحي  ال خةارأل حةدي   أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي لي  فيها علم ألحد" متف 
وأجمةى المسةلمون علة  ربةوت الحشةر ، (7291، حةدي  رقةم، و صحي  مسةلم، 6570رقم

(. ويحشةةةةر النةةةةا  برةةةةفات 006ص، 0995-ه0105، يةةةةوم الميامةةةةة )ابةةةةن عثيمةةةةين
وردت تفاصةيلها فةي كتةب الحةدي  ، مخروصة وأحوال مختلفةن بحسب ليمانهم وتقةواهم...

 والتفسير والعقيدة .
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 وحميقة اإليمان ب :،  الحسا ا- 
ويقرةد بالحسةا  فةي الشةرو: " ، ومن األصول االعتقادية ك لك اإليمان بالحسةا 

د علةة  الخلةة  أعمةةالهم مةةن لحسةةان وإسةةاءة. أو: تعريةةص الخالمةة   أن ال ةةار  سةة حان  يعةةده
ُم قةال تعةال : ميوةْومو يوْ عوةُثهُ ، مقادير الجزاء عل  أعمالهم وت كير  لياهم ما قد نسةو  مةن  لةك

نوُسةةةوُ   ُ وو ةةةاُ  ّللاَّ ِمُلةةةوا أوْحرو ةةةا عو ُهْم ِبمو ةةةُْ بِه ِميعةةةا  فوُينو ُ جو  ،هةةةة0170، " )عةةةواجي 6المجادلةةةة: ّللاَّ
اِسةِبينو  األنعةام:7/919 . والحسةا  رابة  67(. وقال تعال :مأوال لوُ  اْلُحْكةُم ووُهةوو أوْسةروُو اْلحو

 (.002ص، ه0105، وإجماو المسلمين)ابن عثيمين، بالكتا  والسنة
ةابوُهْم( الغاشةية:  لوْينوةا ِحسو -75اوال : داللة الكتا : قال و تعال : )ِلنَّ ِللوْينوا ِليوابوُهْم. ُرةمَّ ِلنَّ عو

ةةابا  يوِسةةةيرا ( 76 ةةةُب ِحسو اسو ةةْوفو ُيحو ِميِنةةةِ . فوسو ةةُ  ِبيو ةةْن ُأوِتةةةيو ِكتوابو ةةةا مو . وقةةال تعةةال : )فوأومَّ
 (.9-2)االنشقاق:

قةال:   صلى  هللا يى لع م لى أن النبةي ، : عن ابن عمر رضةي و عنهمةارانيا : داللة السنة
هيقةول: أتعةرف  نةب كة ا؟ أتعةرف ، ويسةتر ، هيضةى علية  كنفة ، "لن و يدني المامن

ورأى أنةة  قةةد هلةةك قةةال: قةةد ، حتةة  ل ا قةةرر  ب نوبةة ، هيقةةول: نعةةم أأل ر ،  نةةب كةة ا؟
وأمةةا الكفةةار ، يع ة  كتةةا  حسةةنات ه، وأنةا أ فرهةةا لةةك اليةةوم، سةترتها عليةةك فةةي الةةدنيا

والمنافقون فينادى بهم عل  رمو  الخالم : هاالء ال ين ك بوا عل  ربهةمن أال لعنةة 
حةةدي  رقةةم  ،وصةةحي  مسةةلم، 7110حةةدي  رقةةم، و علةة  الظالمين")صةةحي  ال خةةارأل 

7269.) 
حسةا  هةة(: "أجمةى المسةلمون علة  لر ةات ال0101رالثا : داللة االجماو: قال ابن عثيمةين)

 (. 5/079والجزاء عل  األعمال") 
ومن األصول العقديةة لكةل مةامن فةي اليةوم ا خةر وفةي مراحةل الحسةا  الحةوض 

 ،فمةةنهم مةةأ ون لةة  ومةةنهم ممنةةوو عنةة ، أمتةة  حيةة  يةةرد الحةةوض علةة  النبةةي، والرةةراق
فةي األاهةر مةن أقةوال  –وهةو المةراد ، وهةو جسةر علة  جهةنم، ويوُجوز النا  كلهم الرةراق

، )ابةةةن أبةةةي العةةةز الحنفةةةي 20بقولةةة  تعةةةال : مووِإْن ِمةةةْنُكْم ِلالَّ وواِرُدهوةةةا  مةةةريم: -رينالمفسةةة
، (.وقةةةد  كةةةر بعةةةي علمةةةاء العقيةةةدة: أن الحةةةوض قبةةةل الميةةةزان107-116ص ،ه0119

 (.107ص  ،والرراق بعد الميزان)المردر الساب 
 : رابعا : الجنة والنار

ي تدخل في أصل اإليمان بةاليوم التالجنة والنار وك لك الشفاعة من المر لحات 
 خر.ا 



 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة تحليلية لألصول العقدية للتربية اإلسالمية
 حسن محمد علي الزهرانيد/  

 

 -681- 

ها و تعةال  الجنهة والنهار:  الجنهة : في العقيدة اإلسالمية هي دار النعيم المميم التي أعةده
انو توِمي ا  مريم: نَُّة الَِّتي ُنوِرُ  ِمْن ِي واِدنوا مون كو  .61لع ادِ  المتقين. قال تعال :م ِتْلكو اْلجو

ها و تعةال  للعرةاة مةن خلقة والنهةار: هةي دار ال  والكةافرين. قةال ، عة ا  الممةيم التةي أعةده
اُر اْلُخْلةِد  ةا دو ةاُر لوُهةْم ِفيهو ِ النَّ اِء ّللاَّ زواُء أوْعةدو وهمةا مةن مقتضة  ، 79فرةل : تعال : م  وِلكو جو

 ويعامل خلق  بهما. ، لقامة العْدل والرحمة التي يتهرف بها المول  جل وعال
أنهمةةا ، عتقاديةةة عنةةد أهةةل السةةنة والجماعةةة  فةةي الجنةةة و النةةارومةةن األصةةول اال

(ن فةةال فنةةاء 101ص ،ه0119، ال تفنيةةان  وال تبيةةدان)ابن أبةةي العةةز الحنفةةي ،مخلوقتةةان
، 0جةةةة، الفرةةةل فةةةي الملةةةل والنحةةةل، وال النةةةار وال لعةةة ابها )ابةةةن حةةةزم، للجنةةةة وال لنعيمهةةةا

ةا أوبوةدا   التوبةة:(.ومما يدل عل   لك من القرآن الكريم قول  ت195 اِلِدينو ِفيهو ، 77عال :م خو
ويخلةد وال ، "من يدخل الجنهة يْنعم وال ي ةأ  صى  هللا يى ع م ى قول   ، ومن السنة النبوية

(.  وقال الحكمي )د.ت( في بيان أركةان المعتقةد 7916، حدي  رقم، يموت" )صحي  مسلم
وال حة  هية  ينحرةر ، مان بالجنة والنةارفي الجنة والنار: " ومن اإليمان باليوم ا خر: اإلي

 في رالرة أمور: 
والجنةةة دار ، وأن النةةار دار أعةةداء و، كونهمةةا حقةةا  ال ريةةب فيهمةةا وال شةةك :األمةةر األول

 أوليام .
( آل ، األمةةةةر الثةةةةاني: اعتقةةةةاد وجودهمةةةةا ا ن ْت ِلْلُمتَِّقةةةةينو قةةةةال تعةةةةال  فةةةةي الجنةةةةة )ُأِعةةةةدَّ

 .71ْت ِلْلكواِفِرينو ( ال قرة:وفي النار: )ُأِعدَّ ، 011عمران:
ال يفنةة  مةةن ، وأنهمةةا ال تفنيةةان أبةةدا، األمةةر الثالةة : فةةي دوامهمةةا وبقامهمةةا بنبقةةاء و لهةةم

 وما بعدها(.، 7/952فيهما" )
، وال نق ةةى ألحةةد مةةن أهةةل القبلةةة بجنةةة وال نةةار  لال أن يشةةهد لةة  بةة لك  الرسةةول)الالهلكامي

 (.  025-0/020 ،ه0106
فاعة: خامسا : ا  لشه

فهةو شةافى  -بفةت  العةين  -وهي من شةفى يشةفى شةفاعة ، الشفاعة لغة: الوسيلة وال لب
 (.9/019، هة0101، والشفاعة من الشفى ضد الوتر) ابن منظور، وشفيى

ةافى" ، ه0101، الميسةي )تعرف شرعا  بأنها: " رفى حاجات المشةفوو لة  للة  و بةدعاء الشه
ب الرسةةول محمةةد أو  يةةر  مةةن و فةةي الةةدار ا خةةرة .وتعةةرف كةة لك بأنهةةا: "  لةة(011ص

د علة  الخلة  " حرول منفعة ألحةد مةن الخلة  )أو دفةى مضةره  عنة ( أن ال ةار  سة حان  يعةده
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أعمةةالهم مةةن لحسةةان وإسةةاءة. أو: تعريةةص الخالمةة  مقةةادير الجةةزاء علةة  أعمةةالهم وتةة كير  
 (.0/791 ،هة0170، )عواجي

ةةفاعة"  ةةافى ومةةن أصةةول االعتقةةاد فةةي الشه أن و تعةةال  وحةةد  هةةو الةة أل يةةأ ن للشه
ةةفاعة وهةةو وحةةد  الةة أل يقبةةل شةةفاعت  فةةي المشةةفوو لةة  وهكةة ا فقةةد جعةةل و تعةةال  ، بالشه

ورضةةا  عةةن المشةةفوو لةة "  ،الشةةفاعة كلهةةا لةة  وعلةة  وجودهةةا بشةةر ين: وجةةود ل ن للشةةافى
ُعونو ِلالَّ ِلموِن ا010ص، ه0101، )الميسي  .79ْرتوضو    األنبياء:(.قال تعال : مووال يوْشفو

 (.711-711ص ،ه0119، ابن أبي العز الحنفي) أنواو الشفاعة:
ةةة بنبينةةا محمةةد ، النةةوو األول: الشةةفاعة العظمةة  مةةن بةةين  صللى  هللا يى للع م للى وهةةي خاصه

وتكون في أن يأتي الةر  تعةال  ليفرةل بةين ، سامر األنبياء والمرسلين عليهم السالم
 قامهم وانتظارهم .ويستريحوا من  ول م، النا 

فةةي أقةةوام قةةد تسةةاوت حسةةناتهم  صللى  هللا يى للع م للى : شةةفاعت  والنوعةةان الثةةاني والثالةة 
وفةي أقةوام آخةرين قةد أمةر بهةم للة  النةار أن ، هيشفى فيهم ليةدخلوا الجنةة، وسيْاتهم
 يدخلوها.

 في رفى درجات من يدخل الجنة هيما فوق مةا كةان : شفاعت  والنوعان الرابى والخام 
 وفي أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حسا .، يقتضي  روا  أعمالهم

 في أن يا ن لجميى المامنين في دخول الجنة. شفاعت   :والنوو الساد 
فاعة في تخفيص الع ا  عمهن يستحق  من أهةل النةار فةي  كشةفاعت  ، والنوو السابى: الشه

 عمه  أبي  الب.
منها  ،هيخرجون ، ممهن دخل النار ،مر من أمهت في أهل الك ا والنوو الثامن :  شفاعت  

دين فال يخلةد فيهةا لال  فنن  من عقيدة اإلسالم خرول من يدخل النهار من عراة الموحه
كمةةا تتكةةرر ، وهةة   الشةةفاعة تشةةارك  فيهةةا المالمكةةة والنهبيةةون والمامنةةون أيضةةا، كةةافر
 أربى مرات. من  

  :خرالتربوية ألصل اإليمان باليوم ا ا رار 
يربة ه المةةامن علةة  االسةةتعداد الكامةل مةةن فجةةاءة السةةاعة وقربهةا ومةةا يرةةحبها مةةن  -

اعوةو أوْن توْأِتيوُهْم بوْغتوة   محمد:، أهوال ْل يوْنُظُرونو ِلالَّ السَّ . وحينمةا 09قال تعال : م فوهو
يكةةون موقفةة  موافقةةا  لمواةةص تلةةك الفْةةة التةةي مةةدحها و ، يتربهةة  المةةامن علةة   لةةك

 :حينمةا قةال و تعةال  فةيهم، كتاب ن ِلما تحله  ب  مةن تربيةة ليمانيةة حيهةة تعال  في
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ا اْلحو ُّ   يوْعلوُمونو أونَّهو ا وو ُنوا ُمْشِفُقونو ِمْنهو قال ال برأل رحم   .09الشورى: )ووالَِّ ينو آمو
قوا بمجيْها ووعةد و ليةاهم الحشةر فيهةا  ،)مشةفقون منهةا(، و)د.ت(:" وال ين صده

ألنهةم ال يةْدرون مةا و فاعةل بهةم ، خامفون مةن ايامهةا، وِجلون من مجيْها يقول:
) ال يمتةرون فةي ، يقول: ويوقنون أن مجيْها الح  اليقين، فيها)ويعلمون أنها الح ه

ةةوأل الةة أل 00/011مجيْهةةا" ) ( وهةة ا كلةة  يقةةود اإلنسةةان المسةةلم للةة  السةةلوك السه
 ُيرضي و تعال .

وي عد  عن ، بي العقل تربية علمية واقعية يعتمد عل  الوحياإليمان باليوم ا خر ير  -
 ويقدم المعرفة الكاملة لدحي ش   المنكرين والجاحدين في أمر ا خرة.  ، التخرصات

، يربهي فةي الةنف  اإلنسةانية تعظةيم و واستشةعار رهبتة  واالستْسةالم ألمةر  وحكمتة  -
ز رقةةة المةةامن وإيمانةة  بربوبيةةة و لهةة ا  وأن لةة  خالقةةا مةةدبرا قةةادرا  ، الكةةون كمةةا يعةةزه

 يتررف هي  كما يشاء.
الموت يربي العبد عل  االتهزان في التعامةل مةى الةدنيا ومةى النةا .. وعلة  التنةاف   -

 في التعامل مى أمور ا خرة والتساب  لليها .
يةةِة علةة   - اإليمةةان بمةةا يكةةون فةةي اليةةوم ا خةةر يربةةي المةةامن للةة  لحسةةان العمةةل وُتربِه

 مستميم. السلوك ال
اإليمان باليوم ا خر ُيربي اإلنسان عل  تعظةيم و تعةال  لمةا يترةف بة  مةن كمةال  -

 العلم وإحا ة القدرة وتنوو دالملها . 
و لةك لمزيةد معرفةة بكمةال ، يربي اإليمان بال ع  العبد المامن عل  تعظيم و تعال  -

 ومنها صفة القدرة وصفة العلم. ، صفات  س حان 
يكون في اليوم ا خر ل  أرر  القوأل فةي تربيةة الةنف  علة  الخةوف مةن اإليمان بما  -

وه ا يدفع  لل  تزكية نفس  وإصالح أحوال  بما يرضي و ، ومن عاا ة األمور، و
ْحموِن ، هيكون محشر مى  المتقين، عن  قةال تعةال :  م يوةْومو نوْحُشةُر اْلُمتَِّقةينو ِللوة  الةرَّ

ْفدا   هةة(: " يخبةر تعةال  عةن أوليامة  0112ن كثيةر رحمة  و)يقةول ابة، 95مريم: وو
 ،وأ ةةاعوهم هيمةةا أمةةروهم بةة ، واته عةةوا رسةةل ، المتقةةين الةة ين خةةافو  فةةي الةةدار الةةدنيا

والوفةد هةم القةادمون ، أن  يحشرهم يوم الميامة وفةدا  للية ، وانتهوا عما عن  زجروهم
 .(1/057) رك انا"

فحةين يعلةم العبةد أنهة  ، والمساوليةو  ،مامن الرقابةو ُيربهي اإليماُن بالحسا  في ح هِ ال -
فةننه هة ا ، سيحاسب يوم الميامة عل  ما وقى من  في الةدار الةدنيا مةن خيةر أو شةر

ر بواجب أو انحرف لل  با ل ومساوال  عةن ترةرفات  ، سيجعل  مراا ا  لنفس  ل ا قره
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اص والةةوزن خوفةةا  مةةن القرةة، فيبتعةةد عةةن المهةةم ويةةاديهم حقةةوقهم، تجةةا  ا خةةرين
 العدل يوم الحسا .

ُتولهد الشفاعة لدى المامن ال مأنينةة وإحسةان الظةن بةأن تتداركة  شةفاعة الشةافعين  -
 في ا خرة وإن لم يبل  ب  عمل  مبل  النجاة.

وجاللةةة  ،صللى  هللا يى للع م للى يوزيةةد مفهةةوم الشةةفاعة لةةدى المةةامن موج ةةات تعظةةيم  -
 صه ب  أحدا  من خلق  أجمعين.ال أل خره  بما لم يخ، قدر  عند رب  تعال 

اإليمان باليوم ا خر يدفى المرء لل  الرالحات ويهرب  من الموبقات ن واإليمةان بمةا  -
أعد و عز وجل للمامنين يدفى المرء لل  الث ات عل  الخير والمسارعة لل  أعمال 

 البر.
 ا.اإليمان بالنار وع ابها يدفى المامن لل  الهرو  منها ومما يقر  لليه  -

 : اإليمان بالقدر:لساد  من األصول العقدية للتربيةاألصل ا
 مفهوم القدر لغة وشرعا :

ر: لغةةة :  قةةدر: القةةاف والةةدال والةةراء أصةةل صةةحي  يةةدل علةة  مبلةة  الشةةيء وكنهةة  القةةدو
ر والتقدير(.926ص، ه0199، ابن فار )ونهايت  ، األصفهاني)تبيين كمهية الشيء، .والقدو

 .(161ص ،هة0105، الفيروز آبادأل)القضاء والحكم ،. والقدر(. 659ص، د.ت
، : هةةةو علةةةم و تعةةةال  السةةةاب  باألشةةةياء قبةةةل وقوعهةةةا. )األشةةةقرتعرْيةةةص القةةةدر شةةةرعا  

 (.  72ص، ه0101
وقةال ابةن حجةر: المةراد بالقةدر :"أن و تعةال  علةم مقةادير األشةياء وأزمانهةا قبةةل 

محةةد  صةةادر عةةن علمةة  وقدرتةة  فكةةل ، رةةم أوجةةد مةةا سةةب  فةةي علمةة  أنةة  يوجةةد، ليجادهةةا
وعليةة  كةةان السةلف مةةن الرةةحابة ، هةة ا هةو المعلةةوم مةةن الةدين بةةالبراهين الق عيةة، وإرادتة 

 (.0/067 ،ه0117، ابن حجر)وخيار التابعين" 
 العالقة بين القدر والقضاء:

  والقضاء هو وقوو القدر.، فري  يرى أن القدر هو العلم الساب 
  والقضةةاء: هةةو العلةةم والحكةةم ، لةة  ووقةةوو المقضةةيوفريةة  يةةرى أن القةةدر هةةو الخ

 .(72ص ،ه0101، األشقر)الساب 



 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة تحليلية لألصول العقدية للتربية اإلسالمية
 حسن محمد علي الزهرانيد/  

 

 -612- 

 ومعن  القضةاء والقةدر: "حكةم ، وأن ال فرق بينهما، وفري  يرى أنهما بمعن  واحد
أو تكوين  أو ترتي   عل  صفة ك ا للة  وقة  ، و تعال  في شيء بحمد  أو  م 

 .(11، 11ص ،ه0109، المحمود) ك ا"
  أن القةةةدر والقضةةةاء مةةةن المرةةة لحات التةةةي ُيقةةةال فيهةةةا: ل ا اجتمعةةةا  وفريةةة  يةةةرى

فةن ا اجتمعةا يقةال فةي تعريفهمةا مةا سةب  أوال : فالقةدر: ، وإ ا افترقا اجتمعةا، افترقا
 (. 7/592، ه0116، ابن عثيمين)والقضاء وقوو المقدر... ، العلم الساب ...

: القةدر أو القضةاء: " هةو وبناء عل  ما سب  يكون حينْ  التعريص شامال  كا تي
م وعلم  س حان  أنها سةتقى فةي أوقةات معلومةة ، تقدير و تعال  األشياء في الِقدو

ووقوعهةا ، لة لك ومشةيْت  لة  -وكتابتة  سة حان ، وعل  صفات مخروصةة، عند 
. وه ا الةرأأل (11-19ص ،ه0109، المحمود) وخلق  لها"، عل  حسب ما قدرها

 أشمل وأكمل . 
دل  علي  النروص الشريية في القرآن والسنة هو لفةد "القةدر" كمةا  واللفد ال أل

 ورد في حدي  جبريل و ير .
 األدلة عل  اإليمان بالقدر:

 :ر   القمر دو لوْقنواُ  ِبقو ْيء  خو قةال ال بةرأل رحمة  و)د.ت(:" لنةا  .19قول  تعال : مِلنَّا ُكلَّ شو
وقةةةةال ابةةةةن كثيةةةةر رحمةةةة   (.00/569خلقنةةةةا كةةةةل شةةةةيء بمقةةةةدار قةةةةدرنا  وقضةةةةينا  ") 

هةةة(: " ولهةة ا يسةةتدل بهةة   ا يةةة الكريمةةة أممةةة السةةنة علةة  لر ةةات قةةدر و 0112و)
 (.1/790 )وهو علم  األشياء قبل كونها وكتابت  لها قبل برمها"، الساب  لخلق 

 :روُ  توْقةِديرا   الفرقةان ةدَّ ْيء  فوقو لو و ُكلَّ شو خو ة   وقولة  تعةال : م، 7و قول  تعال : موو فوةِن وا قوضو
يوُكوُن   افر:  .  69أوْمرا  فوِننَّموا يوُقوُل لوُ  ُكْن هو

ر األشةةياء ن أأل:  قةال القر بةةي)د.ت(:" الة أل عليةة  أهةل السةةنة أن و سة حان  قةةده
رم أوجةد منهةا مةا سةب  فةي علمة  أنة  يوجةد  ، علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل ليجادها

يحةد  حةد  فةي العةالم العلةوأل والسةفلي لال وهةو صةادر فةال ، عل  نحو ما سب  في علمة 
(. ومةةن السةةنة النبويةةة حةةدي  جبريةةل 9/96 )عةةن علمةة  تعةةال  وقدرتةة  وإرادتةة  دون خلقةة "

وتةامن بالقةدر ، واليةوم ا خةر، ورسةل ، وكت ة ، ومالمكتة ، أْن تامن باهللوهي : )، المشهور
: )وتةامن ى  هللا يى لع م لى صل.فالشةاهد قولة  (06حةدي  رقةم  ،صحي  مسةلم) خير  وشر (

 بالقدر خير  وشر ( .  
قال النووأل رحم  و)د.ت(: " واعلم أن م هب أهةل الحة  لر ةات القةدر. ومعنةا : 

ر األشةياء فةي القةدم وعلةم سة حان  أنهةا سةتقى فةي أوقةات معلومةة ، أن و ت ارك وتعال  قده
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رها سة حان   فهةي تقةى علة  حسةب، وعلة  صةفات مخروصةة، عند  س حان  وتعال  مةا قةده
 .(0/019)وتعال " 

 اإليمان بالقدر صفتة ومرات  :
وهةو أن يعتقةد أن و  ،اإليمان بالقدر من األصول االعتقادية للتربية فةي اإلسةالم

، كتبها علةيهم فةي اللةوح المحفةوف قبةل أن يخلقهةم، تعال  خال  أعمال الع اد خيرها وشرها
ةةةا ُكةةة قةةةال و سةةة حان  وتعةةةال : ر   مِلنَّ ةةةدو ةةةاُ  ِبقو لوْقنو ةةةْيء  خو ، فاإليمةةةان والكفةةةر 19القمةةةر: لَّ شو

 يةةر أنةة  يرضةة  اإليمةةان ، وإرادتةة  ومشةةيْت ، كلهةةا بقضةةاء و وقةةدر ، وال اعةةة والمعرةةية
 ) وأوعةةةد عليهمةةةا العقةةةا "، وال يرضةةة  الكفةةةر والمعرةةةية، ووعةةةد عليهمةةةا الثةةةوا  ،وال اعةةةة

 (.011-0/017، ه0191، ال غوأل 
، وقليلة  وكثيةر ، والقةدر خيةر  وشةر حمد في وجو  االعتقاد بالقةدر: "أوقال اإلمام 

وأولةة  وآخةةر  مةةن و  ،وحسةةن  وسةةيْ ، ومحبوبةة  ومكروهةة ، وحلةةو  ومةةر ، واةةاهر  وبا نةة 
وال يجاوز قضاء  بةل هةم ، ال يعدو واحد منهم مشيْة و عز وجل، قضاء  قضا  وقدرا  قدر 

وهو عدل من  عةزه ربنةا ، ن هيما قدر عليهم ال محالةكلهم صامرون لل  ما خلقهم ل  واقعو
 (.0/019، ه0107 ،األحمدأل)وجل" 

لنمةا يحةد  علة  نظةام وقةدر ، ويجب االعتقاد أن كل شيء يحد  في هة ا الكةون 
قةال ، ال تتجاوز  بحال وال يةنقص عنة  بمقةدار، قد سب  أمر  وق ى شأن  من قِبل و تعال 

انو أوْمُر ّللاَِّ  كو ْقُدورا   تعال : موو را  مو هةة(: أأل: ال بةد 0171قةال ابةن سةعدأل)، 19األحزا :  قودو
ةةا اأْلوْرضو ُعُيونةةا  فوةةاْلتوقو  الْ (210ص) مةةن وقوعةة  ْرنو فوجَّ لوةة  أوْمةةر  قوةةْد . وقةةال تعةةال :م وو ةةاُء عو مو

أأل: مةاء السةماء واألرض ، هةة( " فةالتق  المةاء(0171قال ابن سعدأل:)  ،07القمر:  ُقِدرو 
أأل: قد كت   و في األزل وقضا  عقوبةة لهاالء)قةوم ، ( من و ل  ب لك)قد قدر()عل  أمر  

 . (902ص)نوح( الظالمين ال ا ين" 
 :مراتب اإليمان بالقدر

بما أن اإليمان بالقدر هو األصل الساد  من األصول العقدية للتربيةة اإلسةالمية 
فةنن االعتقةاد بة  ال يرة ه لال ، ووحةدة واحةدة، شأن  شأن بمية األصول العقدية كل متكامةل

ل ا اكتمل مةن كةل وجة . مةن هنةا درل علمةاء العقيةدة علة  تفرةيل هة ا االعتقةاد وإيضةاح  
حية  بينةو  بمةا عةرف بمراتةب اإليمةان بالقةدر أو أركانة .  وقةد جعلةوا مراتةب ، ليكون شامال  

 هي:، أربى -اإليمان بالقدر التي ال يتحق  ليمان العبد لال بها جميعا
مرت ة العلم: وتعنةي: اإليمةان بعلةم و عةز وجةل المحةيط بكةل شةيء مةن لمرت ة األول : ا

ومةةا ، ومةةا يكةةون ، والمعةةدومات والمسةةتحيالت. فةةاهلل يعلةةم مةةا كةةان، الموجةةودات والممكنةةات
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ُ الَّةِ أل ال 1/971، د.ت ،يكون لو كان كيص يكون. )الحكمي ةا ِللوُهُكةُم ّللاَّ (.قةال تعةال :م ِلنَّمو
ةْيء  ِعْلمةا   ِللو و  ِسىو ُكةلَّ شو ةْيء  ، 99 ة : ِلالَّ ُهوو وو لوة  ُكةلِه شو و عو وقةال تعةال :م ِلتوْعلوُمةوا أونَّ ّللاَّ

ةْيء  ِعْلمةا   ةاوقو ِبُكةلِه شو و قوْد أوحو ةا 07ال ةالق: قوِديٌر ووأونَّ ّللاَّ وا لوعوةاُدوا ِلمو لوةْو ُردُّ . وقةال تعةال :م وو
ْنُ     79األنعام: ُنُهوا عو

، ال أل لم يفرق هي  بشةيء، ت ة الثانية: مرت ة الكتابة: وتعني: اإليمان بكتا  و تعال المر 
ةام  ُمِبةين   ، فكل شيء مكتو  في اللوح المحفوف ةْينواُ  ِفةي ِلمو ةْيء  أوْحرو ُكةلَّ شو قال تعةال :م وو

 (. 979-1/979 ،د.ت، )الحكمي  07ي :
ففةي صةحي  ، السةموات  واألرض وتشمل مرت ة الكتابة: الكتابة األزليةة قبةل خلة 

: " كتةب و مقةادير الخلة  قبةل أن يخلة  السةموات واألرض صى  هللا يى ع م ى مسلم قال 
 .(1292حدي  رقم   ،صحي  مسلم) بخمسين ألف سنة"

قةال رسةول و  ،ففةي الرةحيحْين، عند تخلي  الن فة في الةرحم، والكتابة الُعْمرية
، سل الملك فينفخ هي  الروح ويامر بأربى كلمات تكتب: رزقة :".. رم ير صى  هللا يى ع م ى 

.والكتابة الحوليةة أو (1116 ،حدي  رقم، صحي  ال خارأل  )وشقي أو سعيد"، وعمل ، وأجل 
            قةال تعةال :، حية  يقةدر فيهةا كةل مةا يكةون فةي السةنة للة  مثلهةا، السنوية في ليلةة القةدر

ِكةيم  َّ أوْمةرا  ِمةْن ِعْنةِدنوا م ِلنَّا أوْنزوْلنواُ  ِفي لوْيلو  ُق ُكةلُّ أوْمةر  حو ا ُيْفرو كوة  ِلنَّا ُكنَّا ُمْنِ ِرينو َّ ِفيهو ة  ُم وارو
ةةا ُمْرِسةةِلينو الدخان: ةةا ُكنَّ ةةا 0992، هةةة0112قةةال ابةةن كثيةةر رحمةة  و)، 5-1ِلنَّ م (:م ِفيهو

ِكيم   : "ُيفْ  ُق ُكلُّ أوْمر  حو ح المحفوف لل  الكت ة أمر السةنة أأل في ليلة القدر يفرل من اللهو رو
(.فالتقةدير الحةولي 1/015) وما يكون فيها من ا جال واألرزاق وما يكون فيها للة  آخرهةا"

 أو العْمرأل منفرل من التقدير األزلي وتابى ل .
المرت ة الثالثة: مرت ة المشيْة اإللهية: فةال بةد مةن اإليمةان الجةازم بمشةيْة و النافة ة فةي 

وال يْسةكن متحةرك لال بمشةيْة و النافة ة  ،شاملة لكل شيء. فما يتحرك ساكنكل شيء وال
           قةةال تعةةال : ،والمحي ةةة بكةةل شةةيء. فمةةا شةةاء و تعةةال  كونةة  فهةةو كةةامن بقدرتةة  ال محالةةة

ُكةةوُن  يو ُقةةولو لوةةُ  ُكةةْن هو ةةْيْا  أوْن يو ةةا أوْمةةُرُ  ِل وا أوروادو شو لعةةدم ، كةةنومةةا لةةم يشةةأ لةةم ي، 97يةة : ملنَّمو
ة  ، مشيْت  تعال  ليا  ةة  وواِحةدو عولوُكةْم ُأمَّ ُ لوجو ةاءو ّللاَّ لوْو شو  لي  لعةدم قدرتة  علية  قةال تعةال :موو

 (.1/911، د.ت، الحكمي) 19المامدة:
 ، ال يعني  لك أنة  سة حان  يحةبه كةل شةيء يقةى ،وكون و تعال  يشاء كل شيء

، ولةي  معنة   لةك أنة  يحةبه  لةك، وبن نة  ُيعرةي، وبن ن  ُيكفر ب ، ه ن ن و ُيقتل أوليام 
 ،ه0119، ابةةةن أبةةي العةةز الحنفةةةي)والمح ةةة والرضةةة  شةةيء آخةةر، فةةاإل ن واإلرادة شةةيء

 .  (017-010ص
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فهةو خةال  ، وتعني: اإليمان بأن و س حان  خال  كل شيء، المرت ة الرابعة: مرت ة الخْل 
فال ، كنت ... . ومن  لك أفعال الع ادوكل ساكن وس، وكل متحرك وحركت ، كل عامل وعمل 

           . قةةال تعةةال :(90-26ص، ه0109، المحمةةود) يقةةى فةةي هةة ا الكةةون شةةيء لال هةةو خالقةة 
ْيء    اِلُ  ُكلِه شو ُ خو ُلةونو  الرةافات: ، 67الزمر: م ّللاَّ ةا توْعمو مو ُكةْم وو لوقو ُ خو ّللاَّ وقةال تعةال : م وو

96. 
، الاللكةامي) مخلوقةة   عةز وجةل  اعاتهةا ومعاصةيهاه النْس ة ألفعال الع اد كلها 

وو ، ولهةم لرادة ،ولهم قدرة أعمالهم، (. والع اد فاعلون حميقة611-1/599، ه0106
وتنسةةب ، فأفعةال الع ةةاد تنسةب للةةيهم فعةال  وكْسةة ا  واختيةارا ،خةالقهم وخةةال  قةدرتهم وإرادتهةةم

ولكنهةةةا تابعةةةة لمشةةةيْة و  ،تهةةةم رابتةةةة لهةةةمومشةةةيْتهم وإراد، للةةة  و خلقةةةا  وقةةةدرا  وإيجةةةادا  
ليس  مستقلة عنها وسابقة لها. وهةو تعةال  الة أل مةنحهم هة   المشةيْة وأقةدرهم ، س حان 

قةال تعةال :م ِلْن ، وبحسةبها كلفةوا عليهةا، وجعلهةا قاممةة بهةم مضةافة للةيهم حميقةة، عليها
ةةاءو ِمةةْنُكمْ  ةةْن شو ُ رو ُّ  ُهةةوو ِلالَّ ِ ْكةةٌر ِلْلعوةةالوِمينو َّ ِلمو ةةاءو ّللاَّ ةةاُءونو ِلالَّ أوْن يوشو ةةا توشو مو أوْن يوْسةةتوِميمو َّ وو

 .(.775ص ،ه0119 ،)ابن أبي العز الحنفي 79-72التكوير: اْلعوالوِمينو 
أو خلةل ، وأأل لنكةار لمرت ةة منهةا ،به   المراتب األربى يتحق  ليمةان العبةد بالقةدر

 .في فهمها يقود لل  انحراف في السلوك والعقيدة
 ا رار التربوية ل يمان بالقدر خير  وشر :

   اإليمةةان بالقةةدر يربةةي فةةي المسةةلم القةةدرة علةة  ضةة ط مشةةاعر  والةةتحكم فةةي انفعاالتةة
 .سواء في أحوال الفرح أو الحزن 

 . اإليمان بالقدر يربي في شخرية المسلم التوكل عل  و والرضا بقضام 
 ومظهةر لتأكيةد عبوديةة اإلنسةان ، تة اإليمان بالقةدر يبةرز مفهةوم شةكر و علة  نعم

لخالقةة  ن بةةل هةةو أسةةم  مظةةاهر هةة   العبوديةةة ن ويت لةةب هةة ا تربيةةة المسةةلم علةة  
االمتثةةال وال اعةةة وتدري ةة  علةة  الرةةبر فةةي الملمةةات مةةن خةةالل اسةةتثمار موااةةص 

 .األزمات واألحدا  المفجعة التي يتعرض لها
  و س حان  وتعال  وحكمت .يربهي اإليمان بالقدر العقل عل  التفكر في قدرة 
   ممةا يجعلة   ،كما يربي اإليمان بالقدر المامن عل  معرفةة معةاني ربوبيةة و لخلقة

 ومح ة  وتعظيما.، ويزداد لجالال  ل ، يتواضى   تعال 
 للةة  التوحيةةد ، بحسةةب مةةا  كةةر مةةن مرات ةة  الجامعةةة لمضةةمون  ،يربةي اإليمةةان بالقةةدر

فةةةال يةةة هب مةةةى تلةةةك ، لنةةةاقص والشةةةرك المهلةةةكويخلرةةة  مةةةن التوحيةةةد ا، الخةةةالص



 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة تحليلية لألصول العقدية للتربية اإلسالمية
 حسن محمد علي الزهرانيد/  

 

 -619- 

أو أن ، وأن الشةر مةن صةنى آلهةة مةن دونة ، الفلسفات التي تزعم أن الخير من و
بل  ،أو أن و تعال  لم يخل  أفعال الع اد، والظلمة خالقة الشر، النور خال  الخير

-019ص ،ه0101، )األشةقر فالقدر نظام توحيد، هم الخالقون لها دون  س حان 
001.) 

   ةةةي اإليمةةةان بالقةةةدر المسةةةلم علةةة  اللجةةةوء الةةةدامم للةةة  و تعةةةال  واالسةةةتعانة بةةة ُيربه
ومةا ، أن  يدرك أن ما شةاء و كةان،  لك أن  بنيمان  بالقدر، في كل أمور ، س حان 

 لم يشأ لم يكن.
 ه القةدر يكةون " ا مْنةان اإلنسةان فةي ، مان بالقدر لدى المةامن ال مأنينةةيربي اإلي

وألن ب  ، وما أخ ا  لم يكن ليري  ، ت  حي  يعلم أن ما أصاب  لم يكن ليخ ْ حيا
وأن ، ألنةة  يعلةةم أن حرةةول  بقةةدر و، ينتفةةي اإلعجةةا  بةةالنف  عنةةد حرةةول المةةراد

وألن بة  يةزول القلة  ، عمل  ال أل حرل ب  مراد  لي  لال مجرد سةبب يسةر  و لة 
أن األمةر كلة    فيرضة  ألنة  يعلةم ، أو حرول المكةرو ، والضجر عند فوات المراد

ةا و ِمةْن 011ص ،م0997-هة0101، ابن عثيمينويسلهم") ةا أوصو ( قال تعةال : :م مو
لوة  ّللاَِّ  ُمِري وة  ِفي اأْلوْرِض ووال ِفي أوْنُفِسُكْم ِلالَّ ِفي ِكتوا   ِمْن قوْبةِل أوْن نوْبروأوهوةا ِلنَّ  وِلةكو عو

ةةْوا عو  ُ ال ُيِحةةبُّ ُكةةلَّ ُمْختوةةال  يوِسةةيٌر َِّلكوةةْيال توْأسو ّللاَّ ةةا آتوةةاُكْم وو ُحةةوا ِبمو ةةا فوةةاتوُكْم ووال توْفرو لوةة  مو
هةةة(: فةةي قولةة  تعةةال : 0112. قةةال ابةةن كثيةةر رحمةة  و) 71-77الحديةةد: فوُخةةور  

ةةا آتوةاُكْم : أأل: "أعلمنةةاكم بتقةدم علمنةة ُحةوا ِبمو ةا فوةةاتوُكْم ووال توْفرو لوةة  مو ةْوا عو ، ا:مِلكوةْيال توْأسو
ليعلمةةوا أن مةةا ، وتقةةديرنا الكامنةةات قبةةل وجودهةةا ،وسةةب  كتابتنةةا لألشةةياء قبةةل كونهةةا

فال تأسوا عل  ما فاتكم ألن   ،أصابكم لم يكن ليخ ْكم وما أخ أكم لم يكن ليري كم
ال تفخةةروا علةة  النةةا  بمةةا  ،لةةو قةةدر شةةيء لكةةان )وال تفرحةةوا بمةةا أتةةاكم(أأل أع ةةاكم

وإنمةا هةو عةن قةدر و ورزقة  ، لةي  بسةعيكم وال كةدكم فنن  لك، أنعم و ب  عليكم
 (.وه ا من شأن  أن يربي النف  عل  ض  ها وتوازنها.1/110لكم")

  ةةةي اإليمةةةان بالقةةةدر الفهةةةم اإليجةةةابي للمسةةةلمو علةةة  مواجهةةةة الموااةةةص الحاسةةةمة يربه
 ألنة  يعلةم أن ا جةال واألرزاق وجميةى األقةدار بيةد و ،والنوازل القاممة بث ات وحةزم

وقةةد فهةةم الرةةحابة رضةةوان و تعةةال  علةةيهم القةةدر ، تعةةال  الةة أل لةة  مقاليةةد األمةةور
فكان دافعا  لهم فةي مواجهةة األعةداء وجهةادهم و أن مةا يريةد  و أن ، فهما  ليجابيا  

ُى اأْلُُموُر  ِ ُتْرجو ْفُعوال  ووِإلو  ّللاَّ انو مو ُ أوْمرا  كو  .11األنفال: يكون م ِليوْقِضيو ّللاَّ
  ولةو ، ُيربهي االعتقاد السليم بالقدر في العبد المةامن الحةرص علة  لرضةاء و تعةال

ويجن ة  الحةةرص علة  لرضةةاء النةةا  ل ا كةان فةةي  لةةك ، كةان فةةي  لةك سةةخط النةةا 
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وأن النةا  لةي  ، و لك لعلم  ويقين  أن القدر أمةر و وحةد ، لسخاق لرب  س حان 
 .(67ص، ه0177، )لولو لهم من األمر شيء

 . يربي اإليمان بالقدر المجتمى عل  التخلص من مرض الحسد 
 كمةا يربية  علة  الرةبر ، يرب  اإليمةان بالقةدر العبةد علة  حمةد و عنةد حلةول الةنعم

 وأن يربر ويرض  عند وقوو المرامب. 
 فحةين يعلةم ، واالجتمةاعي، واألسةرأل ، علة  االسةتقرار النفسةي، يحافد اإليمان بالقةدر

هيسةتقر حالة  وحةال ، ن و هو ال أل يع ي ويمنى بحكمتة  وعدلة كل من الزوجْين أ
ةاُء  ةْن يوشو ةُب ِلمو ةاُء يوهو ةا يوشو ةمواوواِت وواأْلوْرِض يوْخُلةُ  مو ِ ُمْلةُك السَّ مجتمع  قةال تعةال : مهللَّ

يوْجعوةلُ  ُجُهْم ُ ْكروانةا  ووِإنوارةا  وو وِه ةاُء الة ُُّكورو َّ أوْو ُيةزو ةْن يوشو ُب ِلمو يوهو ِميمةا   ِلنوارا  وو ةاُء عو ةْن يوشو مو
ِليٌم قوِديٌر  الشورى:   .51-19ِلنَُّ  عو

   ،،الحمد   ال أل بنعمت  تتم الرالحات وبعدالخاتمة: 
 والسنة النبوية.، يتض  أن كلمة أصول لها أصل في القرآن الكريم -
وكةة لك ، يتفةة  مرةة ل  األصةةول فةةي الةةدالالت واالسةةتعمال القرآنةةي والنبةةوأل واللغةةوأل  -

 حثين التربويين.لدى ال ا
قرآنةا  وسةنة بةالمعن  المتعةارف علية  ، لةم تةرد كلمةة العقيةدة فةي النرةوص الشةريية -

ةد( ولكنهةا واضةحة فةي داللتهةا ومعناهةا فهةي تةدل ، اليوم وإنما ورد ج ر الكلمةة )عوقو
 والتوري  والقرد والنية.، عل : التأكيد واإللزام

، واالجمةاو، لمعرهيةة القةرآن والسةنةمرةادرها ا، لألصول العقديةة للتربيةة اإلسةالمية  -
 وتتعاضد بالعقل والف رة.

وتكةامال  متعاضةدا  بةين اإليمةان ، تحقه  األصول العقدية للتربية اإلسالمية توافقا  تاما   -
 فال تناقي بينهما وال تعارض.، والعلم

لألصةةول العقديةةة للتربيةةة اإلسةةالمية أرارهةةا التربويةةة علةة  الفةةرد والمجتمةةى سةةواء فةةي  -
 أو األخالق والسلوك. ،أو الع ادية ،مور االعتقاديةاأل
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 التوصيات:
 يوصي ال اح  في ضوء ما توصل للي  من نتام  بما يلي:    

تكةةوين لجنةةة علميةةة مكونةةة مةةن مخترةةين فةةي العقيةةدة والتربيةةة اإلسةةالمية يكةةون  -
بحية  تجمةى بةين أصةالة ، مهمتها مراجعة كتب التوحيد المقةررة فةي التعلةيم العةام

 والدور التربوأل.، ال رح للمحتوى العقدأل وصفام 
عقةةد نةةدوات علميةةة وملتميةةات تربويةةة تجمةةى بةةين المخترةةين فةةي العقيةةدة والتربيةةة  -

 تعن  باألصول العقدية للتربية اإلسالمية. 
تشةةجيى ال ةةاحثين وأعضةةاء هيْةةة التةةدري  علةة  الميةةام باألبحةةا  والدراسةةات التةةي  -

 لتربوية كل عل  حد .تعن  باألصول العقدية وأرارها ا
 :ويقترح ال اح  لجراء ال حو  التالية

 لجراء دراسة عن دور العقيدة في توجي  التربية اإلسالمية. -
 .أرر اإليمان ..... في البناء الميمي للشخرية اإلسالمية -
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  المراجى:المرادر و 
 القرآن الكريم

م( شةرح العقيةدة ال حاويةة 0999، هةة0119محمةد بةن عةالء الةدين )، ابن أبي العةز الحنفةي .0
 . 9ق ، المكتب اإلسالمي، بيروت، تحقي  جماعة من العلماء

دار  ،تحقيةة : محمةةود محمةةد ،النهايةةة فةةي  ريةةب الحةةدي  واألرةةر، الجةةزرأل)د.ت(، ابةةن األريةةر .7
 بيروت.، لحياء الترا  العربي

-هةة0112، 7 ةة ،بيةروت، دار الكتةب العلميةة، ايثةار الحة  علة  الخلة ، محمةد، ابن الوزير .1
 م.0992

 بالمدينةة اإلسةالمية الجامعةة مجلةة، يضةادها ومةا (الرةحيحة العقيةدة، عبةد العزيةز، ابن بةاز .1
 ) .م ٥٣٧١ يناير /هة ٥٩٣١ محرم(، العدد الثال ، السابعة السنة، المنورة

 بيروت.، دار الكتب العلمية، النبوهات، م (0995-هة0115أحمد بن عبد الحليم )، ابن تيمية .5
م( اإليمةان. خةرل أحاديثة  محمةد ناصةر 0996، هةة0116أحمةد بةن عبةد الحلةيم )، ن تيميةاب .6

 المكتب اإلسالمي. ، بيروت، الدين األل اني
أحمد بن عبد الحليم )د.ت( مجموو فتاوأل شيخ اإلسالم ابن تيميةة. مكةة المكرمةة ، ابن تيمية .2

 الرماسة العامة لشاون الحرمين الشريفين. 
درء تعةارض العقةل والنقةل أو موافقةة ، م(0992، هةة0102ن عبد الحلةيم) أحمد ب، ابن تيمية .9

، دار الكتةةب العلميةةة، صةةحي  المنقةةول لرةةري  المعقةةول تحقيةة : عبةةد الل يةةص عبةةد الةةرحمن
 بيروت.

دار لحيةاء  ،بيةروت، شةرح صةحي  ال خةارأل ، فت  ال ارأل ، ه(0117أحمد بن عل )، ابن حجر .9
 الترا  العربي.

، م( التةةةوحيد وبةةةيان العقةةةيدة السلفةةةية النقةةةية7119ه/0111بةةن محمةةد)عبةةد و ، ابةن حميةةد .01
 مركز شعاو الخير للدعوة وال ح  العلمي.، خان يون ، فلس ين

م( مسند اإلمام أحمد بن حنبةل. موسةوعة السةنة تةون . 0997، هة0101أحمد )، ابن حنبل .00
 . 7دار سحنون ق 

مقةايي  اللغةة. تحقية  عبةد السةالم  م( معجةم0929، هةة0199أحمةد بةن فةار  )، ابن زكريا .07
 دار الفكر لل  اعة والنشر. ، بيروت، محمد هارون 

، م( تيسير الكريم الرحمن فةي تفسةير كةالم المنةان7111-هة0171عبد الرحمن)، ابن سعدأل .01
 القاهرة.، دار الحدي 

هشةام ، تحقية ، م( بهجةة قلةو  األبةرار7100-ه0117عبد الرحمن بن ناصةر) ،ابن سعدأل .01
 مدار الو ن.، الرياض، أل بر ا بن محمد
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الةةدار التونسةةية ، تةةون  ،( مقاصةةد الشةةريعة اإلسةةالمية0929محمةةد ال ةةاهر) ،ابةةن عاشةةور .05
 للنشر.

للنشر ، الدار التونسية، تون ، م( تفسير التحرير والتنوير0991محمد ال اهر)، ابن عاشور .06
 والتوزيى.

مية. الريةةاض م ةابى جامعةةة هةةة( نبة ة فةي العقيةةدة اإلسةال0111محمةةد صةال  )، ابةن عثيمةين .02
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

مكت ةةةة الهةةةدى ، م( شةةةرح العقيةةةدة الواسةةة ية0996-ه0116محمةةةد صةةةال )، ابةةةن عثيمةةةين .09
 النم ة.، اإلسالمي

 دار الو ن للنشر.، الرياض، شرح أصول اإليمان ،ه(0101محمد بن صال ) ،ابن عثيمين .09
 القاهرة.، مكت ة السنة، م( تقريب التدمرية0997-هة0101)، محمد بن صال ، ابن عثيمين .71
، دار الثريةا، م( مجمةوو الفتةاوأل والرسةامل0991-هةة0101)، محمد بةن صةال  ،ابن عثيمين .70

 .7ق، الرياض
مكت ةة ، الريةاض، شةرح لمعةة االعتقةاد، م(0995-ه0105محمةد بةن صةال  )، ابن عثيمين .77

 .                       ، 1ق،  برية
دار ، الريةةاض، شةةرح األربعةةين النوويةةة، (7111-ه0175د بةةن صةةال )محمةة، ابةةن عثيمةةين .71

 .1ق، الثريا
، القةاهرة، تحقي  عبد السةالم محمةد هةارون ، ( معجم مقايي  اللغة0199أحمد)  ،ابن فار  .71

 مكت ة مر ف  ال ابي الحلبي.
 ،تحقية  : محمةد زهةرأل النجةار، ( تأويل مختلةف الحةدي 0191عبد و بن مسلم)، ابن قتي ة .75

 بيروت. – ار الجيلد
م( مةدارل السةالكين بةين منةازل ليةاك 0921، هة0191محمد بن أبي بكر )، ابن ايم الجوزية .76

 7ق، دار الكتا  العربي، بيروت، نعبد وإياك نستعين.تحقي  محمد حامد الفقي
دار الكتةب ، حققة  محمةد اسةكندر يلةدا ،،الةروح، محمةد بةن أبةي بكةر )د.ت(، ابن ايم الجوزية .72

 بيروت لبنان. ،العلمية
م( البداية والنهاية. دق  أصةول  0995، هة0115عماد الدين لسماعيل بن عمر )، ابن كثير .79

 . 5دار الكتب العلمية ق، بيروت، وحقق  أحمد أبو ملحم وآخرون 
، م( تفسير القرآن العظيم. بيروت0992، هة0112عماد الدين لسماعيل بن عمر )، ابن كثير .79

 شر والتوزيى. دار المعرفة لل  اعة والن
بيةةروت دار ، م( لسةةان العةةر 0991، هةةة0101جمةةال الةةدين محمةةد بةةن مكةةرم )، ابةةن منظةةور .11

 صادر ال  اعة والنشر.
 ، 7ق ،لبنان ،بيروت ،ماسسة الرسالة ،الكليات، م(0991أبو ال قاء الحسيني الكفوأل ) .10
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جةة وشةرح )د.ت(الحجة في بيةان المح، أبي القاسم لسماعيل بن محمد بن الفضل األصبهاني .17
 تحقي  محمد ربيى المدخلي.، عقيدة أهل السنة

م( المسةةامل والرسةةامل المرويةة عةةن اإلمةةام أحمةةد فةةي 0990-ه0107، عبةةد اإللةة ، األحمةدأل .11
 الرياض.، دار  ي ة، العقيدة

 الكوي .، مكت ة الفالح، القضاء والقدر ،م(0991ه0101عمر سليمان )، األشقر .11
( العقيةةدة فةةي و. الكويةة  مكت ةةة الفةةالح للنشةةر م0990، هةةة0100عمةةر سةةليمان )، األشةةقر .15

 . 2والتوزيى ق 
مكت ة الفالح للنشر والتوزيى ق ، هة( الرسل والرساالت. الكوي 0107عمر سليمان )، األشقر .16

5 . 
الرا ب الحسين بن محمد )د.ت( مفردات ألفاف القرآن. بيروت دار الفكر لل  اعة ، األصفهاني .12

 والنشر. 
، م( سلسةةلة األحاديةة  الرةةحيحة. بيةةروت0929، هةةة0199اصةةر الةةدين )محمةةد ن، األل ةةاني .19

 المكتب اإلسالمي. 
، ه( صةةحي  الجةةامى الرةةغير وزياداتةة  الفةةت  الكبيةةر0119محمةةد ناصةةر الةةدين) ، األل ةةاني .19

 المكتب اإلسالمي. ، بيروت
م( روح المعةةةاني فةةةي تفسةةةير القةةةرآن والسةةة ى 0995، هةةةة0115السةةةيد محمةةةود )، األلوسةةةي .11

 دار لحياء الترا  العربي. ، بيروت المثاني.
م( 7111محمةةد خلةةف و أحمةةد)، ع يةةة الرةةوالحي، وعبةةد الحلةةيم منترةةر، لبةةراميم، أنةةي  .10

 مكت ة الشروق الدولية. ، مجمى اللغة العربية، القاهرة، المعجم الوسيط
 بيروت.، عالم الكتب، الموااص في علم الكالم، عبد الرحمن بن أحمد)د.ت(، اإليجي .17
م( أصول التربية العامة 0996 -هة 0102عبد و محمود) ،والس حي ،صال  سالم ،شباقار  .11

 حامل . ،دار األندل  ،واإلسالمية
دار الفكةةر ، لبنةان، م( صةةحي  ال خةارأل. بيةروت0990، هةة0100محمةد لسةماعيل )، ال خةارأل  .11

 لل  اعة والنشر.
دار ابةن المةيم للنشةر ، المدخل لدراسةة العقيةدة ،م(7111-ه0171)، لبراميم محمد، بريكان .15

 الرياض.، والتوزيى
 ،تحقي : شعيب األرناموق، شرح السنة ،م(0920-هة0191، 0الحسين بن مسعود)، ال غوأل  .16

 المكتب اإلسالمي.
دار عكةاف ، جةدة، هةة( التربيةة والمجتمةى. سلسةلة التعلةيم اإلسةالمي0111بشير حال )، التوم .12

 للنشر والتوزيى. 
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دار الكتب ، م( كتا  التعريفات. بيروت0991، هة0111حمد )الشريص علي بن م، الجرجاني .19
 العلمية.

مكةة ، التوجي  اإلسالمي ألصول التربية، م7111ه/0170 ،عبد الرحمن بن سعيد، الحازمي .19
 جامعة أم القرى.، المكرمة

دار ، دراسةات عقديةة فةي الحيةاة البْرزخيةة ،م(7111، هةة0171عبد و بن علةي )، الحازمي .51
 روت.بي ،ابن حزم

تحقيةةة   ،م( المسةةةتدرك علةةة  الرةةةحيحين0991-ه 0100) ،محمةةةد بةةةن عبةةةد و، الحةةةاكم .50
 .، دار الكتب العلمية، بيروت ،مر ف  عبد القادر ع ار

حةةافد بةةن أحمةةد )د.ت( معةةارل القبةةول بشةةرح سةةلم الوصةةول للةة  علةةم األصةةول فةةي ، الحكمةةي .57
 التوحيد. الم  عة السلفية ومكتبتها. 

بةين يةدأل  السةاعة فةي ضةوء ، الفتن والمحن، م(7110-هة0177ر)عفاف عبد الغفو ، حميد .51
 عمان.، دار عمار، الكتا  والسنة

محب الدين أبي الفيي السيد محمد مرتض  محمد)د.ت(ت تال العرو  من جواهر ، الزبيدأل .51
 القامو  دار الهداية للنشر والتوزيى.

ي علةوم القةرآن. تحقية  م( البرهةان فة0991، هةة0111بدر الدين محمةد عبةد و )، الزركشي .55
 . 1دار الفكر لل  اعة والنشر ق ، بيروت، محمد أبو الفضل لبراميم

 بيروت . ،دار الكتب العلمية ،الكشاف، م (0995-هة0105محمود بن عمر) ،الزمخشرأل  .56
 دار الوراق.، المكتب اإلسالمي، مر ف )د.ت( السنة ومكانتها في التشريى ،الس اعي .52
ةةنية ولةةواق  األفكةةار ، م  (0991-هةةة0105)محمةةد بةةن أحمةةد ،السةةفاريني .59 لةةوام  األنةةوار السَّ

 الرياض.، مكت ة الرشد، تحقي : عبد و ال ريرأل  ،السنية
األسةةْلة األجوبةةة األصةةولية علةة  العقيةةدة ، م0929-ه0199عبةةد العزيةةز محمةةد)، السةةلمان .59

 د.ق.، الواس ية
، دار الكتةةةب العلميةةةة ،الموافقةةةات فةةةي أصةةةول الشةةةريعة، لبةةةراميم بةةةن موسةةة )د.ت( ،الشةةةا بي .61

 .بيروت
 مرر المكت ة التجارية الكبرى.، االعترام، لبراميم بن موس )د.ت(، الشا بي .60
 محمود )د.ت( اإلسالم عقيدة وشريعة. القاهرة دار الشروق. ، شلتوت .67
ه( الواس ة بين و وخلق  عند أهل السنة والجماعة 0171المرابط محمد يسلم )، الشنمي ي .61

 السعودية.، الرياض، الفضيلة دار ،ومخالفيهم
م( األسماء والرفات نقال  وعقال . صةحح  وعلة  0990، هة0100محمد األمين )، الشنمي ي .61

 بيروت دار القارأل لل  اعة والنشر. ، علي  حسن السماحي
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م( فت  القدير الجامى بين فني الرواية والدراية مةن 0991، هة0111محمد علي )، الشوكاني .65
 دار الفكر لل  اعة والنشر. ، تعلم التفسير. بيرو 

 محمد بن جرير )د.ت( جامى البيان في تأويل القرآن. دار الفكر لل  اعة والنشر. ، ال برأل  .66
ه المفيةد فةي مهمةات التوحيةد الناشةر: 0171-ه0177عبد القادر بةن محمةد ع ةا صةوفي) .62

 دار االعالم ال  عة.
 جدة . ،دار البيان العربية ،المية( : المربي والتربية اإلس0991محمد أحمد ) ،عبد الهادأل .69
أحمد بن علي بن حجر )د.ت( فت  ال ارأل شرح صحي  ال خةارأل. الريةاض مكت ةة ، العسقالني .69

 الرياض الحديثة. 
 دار الو ن للنشر.، م اح  في العقيدة ،ه(0107ناصر عبد الكريم)، العقل .21
، الفكةةر العربةةيدار  ،أصةةول التربيةةة اإلسةةالمية ،م(0991-هةةة0101سةةعيد لسةةماعيل ) ،علةةي .20

 القاهرة.
دار  ،فق  التربية : مدخل لل  العلةوم التربويةة، م (7110 -هة 0177سعيد لسماعيل ) ،علي .27

 القاهرة. ،الفكر العربي
 دار العاصمة.، هة( العهد والميثاق في القرآن. الرياض0101ناصر بن سليمان )، العمر .21
ا بين ال ع  لل  دخول الجنةة الحياة ا خرة م ،م(7111 -هة 0170 الب بن علي)، عواجي .21

ة، المكت ة العررية ال هبية، أو النار  .7 ة، جده
د. عبةةد و ، تحقيةة ، لحيةةاء علةةوم الةةدين  ،م(0999، هةةة0109أبةةي حامةةد  محمةةد)، الغزالةةي .25

 بيروت لبنان.، دار األرقم ابن أبي األرقم، الخالدأل
اإلمةةام محمةةد بةةن سةةعود جامعةةة ، ه( اإلرشةةاد للةة  صةةحي  االعتقةةاد0100)، صةةال ، الفةةوزان .26

 لدارة الثقافة والنشر. ،اإلسالمية
م( القةةامو  المحةةيط. تحقيةة  مكتةةب 0991، هةةة0105محمةةد بةةن يعقةةو  )، الفيةةروز آبةةادأل .22

 . 1ق ، بيروت ماسسة الرسالة لل  اعة والنشر والتوزيى، تحقي  الترا  في ماسسة الرسالة
 لبنان مكت ة لبنان. ، روتم( المر اح المنير. بي0992أحمد محمد علي )، الفيومي .29
دار الشةةام ، أبةةو عبةةد و محمةةد بةةن أحمةةد )د.ت( الجةةامى ألحكةةام القةةرآن. بيةةروت، القر بةةي .29

 للترا . 
عبةد  ،تحقي ، ( الجامى ألحكام القرآن7116ه/0172أبو عبد و محمد بن أحمد)، القر بي .91

 ماسسة الرسالة لل  اعة والنشر.، بيروت، لبنان، و التركي
 .2ق، مكت ة وم ة للنشر، القاهرة، م اح  في علوم القرآن، )د.ت(، مناو خليل، نالق ا .90
 بيروت.، المكتب اإلسالمي، معالم التوحيد ،م0991-ه0101مروان لبراميم )، الميسي .97
م( شرح أصول اعتقاد أهل السةنة والجماعةة 0995-ه0106)، أبو قاسم ال برأل ، الاللكامي .91

 .1ق، الرياض ،دار  ي ة ،لغامدألتحقي  أحمد ا، من الكتا  والسنة
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رسةةالة ، ا رةةار التربويةةة ل يمةةان بالقضةةاء والقةةدر ،م(7110-ه0177محمةةد فتحةةي)، لولةةو .91
 اربد .، /جامعة اليرموك، ماجستير كلية الشريعة

 دار الكتب العلمية بيروت ل ان .، محمد بن عبد الوها  )د.ت( تيسير العزيز الحميد .95
م( القضاء والقدر في ضوء الكتا  والسنة 0992-هة0109عبد الرحمن بن صال )، المحمود .96

 .7ق، الرياض، دار الو ن، وم اهب النا  هي 
م( التربيةةة اإلسةةالمية وأشةةهر 0999، هةةة0101وآمةةال المرزوقةةي )، محمةةد علةةي، المرصةةفي .92

 م ابى الوفاء. ، المربين. المنرورة
مسةةةلم. حقةةة  م( صةةةحي  0990، هةةةة0107أبةةةو الحسةةةن بةةةن الحجةةةال النيسةةةابورأل )، مسةةةلم .99

 دار الحدي .، القاهرة، نروص  محمد فااد عبد ال اقي
م( مجتمعنةا المعاصةر أسة ا  ضةعف  ووسةامل 0992، هة0112عبد و سليمان )، المشوخي .99

 مكت ة المنار .، عالج . األردن الزرقاء
دار ، عمةةان، م( المةةدخل للةة  دراسةةة أصةةول التربيةةة اإلسةةالمية7116عبةةد العزيةةز )، المعاي ةةة .91

 افة للنشر والتوزيى.الثق
 الرياض.، مكت ة الرشد، هة( عقيدة التوحيد في القرآن الكريم0175محمد أحمد. )، ملكاوأل  .90
م( العقيةدة اإلسةالمية وأسسةها. دمشة  دار 0997، هةة0107عبد الرحمن حبنكةة )، الميداني .97

 . 6ق ، القلم لل  اعة والنشر
اإلسةالمية وأسةاليبها فةي البية   م( أصةول التربيةة0991، هةة0111عبد الةرحمن )، النحالوأل  .91

 . 7دار الفكر ق ، والمدرسة والمجتمى. دمش 
، محي الدين أبةو زكريةا يحةي بةن شةرف )د.ت( صةحي  مسةلم بشةرح النةووأل. بيةروت، النووأل  .91

 دار الفكر لل  اعة والنشر. 
 م( اإليمان أركان  حميقت  رمرات . مكت ة الفالح.0991، هة0111محمد نعيم )، ياسين .95
دار الهةدى ، م( أهةداف التربيةة اإلسةالمية و ايتهةا. الريةاض0999، هة0119مقداد ) ،يالجن .96

 .7للنشر والتوزيى ق 
 


