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 :لبحثممخص ا

يهػػػػػدؼ لػػػػػذا البحػػػػػث إلػػػػػا بيػػػػػاف متهػػػػػـو التلػػػػػؿ وا صػػػػػطتا  ومجا تػػػػػ  مػػػػػف م ظػػػػػور العقيػػػػػدة     
اإلسػػػػػػالميةف وامسػػػػػػتتها لػػػػػػػ ف وقػػػػػػد احتػػػػػػوض عمػػػػػػػا  ال ػػػػػػة مطالػػػػػػبف المطمػػػػػػػب ا وؿ تلػػػػػػمف مع ػػػػػػػا 
التلػػػػػؿ وا صػػػػػطتا  اػػػػػ، الماػػػػػة وا صػػػػػطالحف وأمػػػػػا المطمػػػػػب ال ػػػػػا ، ايتلػػػػػمف مجػػػػػا ت التلػػػػػؿ 
وا صػػػػطتا  التػػػػ، اعتبرتهػػػػا العقيػػػػدة اإلسػػػػالمية مػػػػف  ػػػػالؿ القػػػػرآف الكػػػػريـ والسػػػػ ة ال بويػػػػةف اكا ػػػػت 
إحػػػػػػػدض عالػػػػػػػرة مجػػػػػػػا ف وأمػػػػػػػا المطمػػػػػػػب ال الػػػػػػػث اتلػػػػػػػمف مػػػػػػػ ه  العقيػػػػػػػدة اإلسػػػػػػػالمية اػػػػػػػ، امسػػػػػػػتة 

 التممت عما تسع  قاط.التتليؿ وا صطتا ف وا
 

Abstract 

   The research aims at explaining the concept of Preference and Selection, 

their domains from  the Islamic doctrine  perspective and the Islamic 

doctrine approach to their philosophy. 

     This research consists of three parts. The first part explores the meaning 

of Preference and Selection linguistically and idiomatically.  

    The second part contains eleven fields of Preference and Selection which 

are considered by the Islamic doctrine through the Holy Qur'an and Sunna. 

The third part consists of nine points. It involves the Islamic doctrine 

approach to the philosophy of Preference and Selection. 
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  المقدمة:
وصػػػػػحب  أجمعػػػػػيف  الحمػػػػػد ا رب العػػػػػالميف والصػػػػػالة والسػػػػػالـ عمػػػػػا سػػػػػيد ا محمػػػػػد وعمػػػػػا آلػػػػػ     

أمػػػا بعػػػد اػػػوف اا عػػػز وجػػػؿ  مػػػؽ ال ػػػاس اػػػ، الحيػػػاة لهػػػدؼ و ايػػػةف ولػػػو تحقيػػػؽ العبوديػػػة ا عػػػز 
وجػػػػػؿف ولمتركيػػػػػز عمػػػػػا لػػػػػذا الهػػػػػدؼف والػػػػػد ال ػػػػػاس حولػػػػػ  أرسػػػػػؿ اا الرسػػػػػؿف وأ ػػػػػزؿ الكتػػػػػبف وبػػػػػث 
اآليػػػػات اػػػػ، ا  تػػػػػس واآلاػػػػاؽف بػػػػػؿ رتػػػػب عمػػػػػا لػػػػذا الهػػػػدؼ م زلػػػػػة اإل سػػػػاف ع ػػػػػد اا عػػػػز وجػػػػػؿ  

 اللهػػػػػػا يتتالػػػػػػموفف وبهػػػػػػا يتمػػػػػػايزوفف ولحكمػػػػػػة معمومػػػػػػة لم ػػػػػػاس أو  يػػػػػػر معمومػػػػػػة مي ػػػػػػز اا امػػػػػػف 
عػػػػز وجػػػػؿ بعػػػػض ال ػػػػاس عمػػػػا بعػػػػض بتلػػػػانؿف وصػػػػتاتف امػػػػف أدرؾ الحكمػػػػة مػػػػف اصػػػػطتا  اا 
لػػػػ  وتتلػػػػيم  عمػػػػا  يػػػػره قػػػػاـ بحقهػػػػا والػػػػكرلا ا جػػػػا واػػػػازف ومػػػػف جهمهػػػػا واسػػػػت دـ الػػػػؿ اا عػػػػز 

بػػػػؿ اسػػػػت دمها بعػػػػض ال ػػػػاس سػػػػبيال  لمتعػػػػال،ف والكبػػػػرف وجػػػػؿ اػػػػ،  يػػػػر مػػػػا وجػػػػد لػػػػ   ػػػػاب و سػػػػرف 
ابػػػػػػػػػرزت اػػػػػػػػػ، المجتمػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػالليةف والطبقيػػػػػػػػػةف وا مػػػػػػػػػراض القاتمػػػػػػػػػة ب بالػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػورلاف و لميػػػػػػػػػة 

التفضػػػػػيؿ واالصػػػػػػطفاء مجاالتهػػػػػػا المولػػػػػوع رأض الباحػػػػػث أف يكػػػػػػوف ع ػػػػػواف لػػػػػذا البحػػػػػػث لػػػػػو   
 ومنهج العقيدة اإلسالمية في فمسفته"

 : أهمية الموضوع
  لوع بعقيدة اإل سافف ومكا ت ف وكرامت .تعمؽ المو 
  وقػػػػوع ال مػػػػؿ اػػػػ، اهػػػػـ التتالػػػػؿ وا صػػػػطتا  مػػػػف قبػػػػؿ انػػػػة مػػػػف ال ػػػػاس دا ػػػػؿ المجتمػػػػعف

ممػػػػػػػػػا أدض إلػػػػػػػػػا ظهػػػػػػػػػور  زعػػػػػػػػػات تهػػػػػػػػػدد  سػػػػػػػػػي  المجتمػػػػػػػػػع  كالسػػػػػػػػػالليةف والع صػػػػػػػػػريةف 
 والطبقيةف و يرلا.

 .كوف المولوع يعزز مع ا المساواة الت، أرستها عقيدة المسمـ 
 مبررات اختيار موضوع البحث: 

 . ربط ال اس بالحكـ العظيمة مف التتالؿ وا صطتا 
 معالجة التهـ ال اطئ لمتتالؿ وا صطتا . 
 .العمؿ عما إزالة التوارؽ المصط عة دا ؿ المجتمعات 

  منهجية البحث:
القػػػػػػرآف لقػػػػػػد سػػػػػػمؾ الباحػػػػػػث المػػػػػػ ه  ا سػػػػػػتقران، التحميمػػػػػػ،  إذ قػػػػػػاـ باسػػػػػػتقرا  ال صػػػػػػوص مػػػػػػف      

الكػػػػػريـ والسػػػػػ ة ال بويػػػػػة التػػػػػ، تػػػػػ ص عمػػػػػا وقػػػػػوع التتالػػػػػؿ وا صػػػػػطتا  لػػػػػبعض ال ػػػػػاس اػػػػػ، مزايػػػػػا 
م تمتػػػػةف  ػػػػـ بيػػػػاف مػػػػ ه  العقيػػػػدة اإلسػػػػالمية اػػػػ، امسػػػػتة لػػػػذا التتالػػػػؿ وا صػػػػطتا ف مػػػػدعما ذلػػػػؾ 

 ب قواؿ العمما  مف المتسريف و يرلـف ولذا الم ه  م اسب لهدؼ لذا البحث.
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 الدراسات السابقة:
حسػػػػػب عمػػػػػـ الباحػػػػػث لػػػػػـ يجػػػػػد أيػػػػػة دراسػػػػػة ت اولػػػػػت م ػػػػػؿ لػػػػػذا الع ػػػػػواف كبحػػػػػث عممػػػػػ،ف واا      

التفضػػػػػيؿ واالصػػػػػطفاء مجاالتهػػػػػا أعمػػػػػـف ممػػػػػا عػػػػػزز لػػػػػدض الباحػػػػػث القيػػػػػاـ بػػػػػوجرا  لػػػػػذا البحػػػػػث  
ويسػػػػػتعرض الباحػػػػػث محػػػػػاور لػػػػػذا البحػػػػػث عمػػػػػػا   .ومػػػػػنهج العقيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية فػػػػػي فمسػػػػػفتها

 ال حو التال، 
 لغة واصطالًحا: فضؿالتعريؼ المطمب األوؿ: 

ف (1)لػػػػػد الػػػػػ قص وال قيصػػػػػةف ولػػػػػو الَتلػػػػػيمة  اػػػػػ، الماػػػػػة بمع ػػػػػا  الَتْلػػػػػؿ   التعريػػػػػؼ المغػػػػػوي: أوال:
زاد عمػػػػا  الالػػػػ،  الػػػػال   الػػػػؿ تقػػػػوؿ  الزيػػػػادةل والبػػػػالي عمػػػػ  ال ػػػػيءوقػػػػد يػػػػ ت، التلػػػػؿ بمع ػػػػا  

. (2)أحسػػػػف إليػػػػ  أي  عميػػػػ وتتلػػػػؿ  أالػػػػؿ تقػػػػوؿ  ولػػػػد يػػػػراد بالفضػػػػؿ كػػػػ لؾ: اإلحسػػػػافف الحاجػػػػة
تقػػػػػوؿ   لػػػػػد يطمػػػػػؽ الفضػػػػػؿ ويػػػػػراد بػػػػػه النعمػػػػػة:و .(3)اإلحسػػػػػاف ابتػػػػػدا  بػػػػػال عمػػػػػةو بػػػػػد أف يكػػػػػوف 

 .(4)اوالؿ مع  جو ال عمة العظيمة  أي  التالمة
الػػػػػ،  مزيتػػػػػ  أو كػػػػػؿ والػػػػػيمة  فالدرجػػػػػة الرفيعػػػػػة فػػػػػي حسػػػػػف الخمػػػػػؽ بمعنػػػػػ :لفضػػػػػيمة تػػػػػ تي او 

ػػػؿ عمػػػا الػػػ،  اقػػػد الػػػرؼ   كػػػؿ مػػػافػػػي لسػػػاف العػػػربو ف (5)التػػػ، تميػػػز بهػػػاوظيتتػػػ   أالػػػؿ . و (6)ا لِّ
 . (7)عمي  ا، الحسب والالرؼ زاد عمي  ايهما

 لمفضؿ:  ثانيًا: التعريؼ االصطالحي
  ي تمػػػػػؼ تعريػػػػػؼ عممػػػػػا  ا صػػػػػطالح لمتلػػػػػؿ عػػػػػف تعريػػػػػؼ ألػػػػػؿ الماػػػػػةف اقػػػػػد عػػػػػرؼ العالمػػػػػة    

الزيػػػػػادة عمػػػػػا    اقػػػػػاؿ التلػػػػػؿ الرا ػػػػػبف وأمػػػػػا (8)ابتػػػػػدا  إحسػػػػػاف بػػػػػال عمػػػػػةالجرجػػػػػا ، التلػػػػػؿ ب  ػػػػػ    
 . (10)العطا  وال عمة   وع رِّؼ كذلؾ ب    .(9) ا قتصاد

                                                 
 1415 -بيروت  -ف مكتبة لب اف  االروف  تحقيؽ  محمود  اطف محمد بف أب، بكر بف عبد القادر الرازيف م تار الصحاح -1
 .517ص1ـ الطبعة  طبعة جديدةف. ح 1995 -لػ

 .693ص2المصدر السابؽ 2 - 

 . 693ص2المصدر السابؽ -3

 .693ص2المصدر السابؽ -4

 . بتصرؼ. 693ص2المصدر السابؽ -5

بيروتف الطبعة  ا ولا  -محمد بف مكـر بف م ظور ا اريق، المصريف دار ال الر  دار صادر  لساف العربف ت ليؼ 6-
 .170/ص9فج
 .693ص2المعجـ الوسيط -7

  دار التكر ف تحقيؽ  د. محمد رلواف الدايةف دار ال الرالتوقيؼ عما مهمات التعاريؼف ت ليؼ  محمد عبد الرؤوؼ الم اوي8-
 . 215ص1ف الطبعة  ا ولا ج 1410 -ف دمالؽ بيروت  -المعاصرف دار التكر 
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 لغة واصطالحا:  االصطفاء ثالثًا: تعريؼ
 اْصػػػػَطَتا الم ػػػػ َ  ِإف  )  واػػػػ، الت زيػػػػؿ العزيػػػػز فوا تػػػػاره ف  الػػػػم الالػػػػ،  اصػػػػطتاالمغػػػػوي:  المعنػػػػ  -1
ا تػػػػػػارف وااتعػػػػػػؿ أي: " (11)(33  عمػػػػػػراف آؿ( )اْلَعػػػػػػاَلِميفَ  َعَمػػػػػػا ِعْمػػػػػػَرافَ  َوآؿَ  ِإْبػػػػػػَراِليـَ  َوآؿَ  َو  وحػػػػػػا   آَدـَ 

 .(12)مف الصتوة  ول، ال الص مف كؿ ال،  
ب  ػػػػ   ااتعػػػػاؿ مػػػػف الصػػػػتوةف ولػػػػ، مػػػػا االصػػػػطفاء ا صػػػػطالح،  اقػػػػد عػػػػرؼ العممػػػػا   التعريػػػػؼ -2

طمػػػػػب الصػػػػػتوة مػػػػػف وقيػػػػػؿ  إف مع ػػػػػا ا صػػػػػطتا    .(13) مػػػػػص مػػػػػف المطيػػػػػؼ عػػػػػف ك يتػػػػػ  ومكػػػػػدره 
 .(14) ،كؿ ال
 َوَكػػػػَذِلؾَ )كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا  ولػػػػد جػػػػاء فػػػػي القػػػػرجف الكػػػػريـ لفػػػػء االجتبػػػػاء مرادًفػػػػا لالصػػػػطفاء      

وقػػػػػػد يكػػػػػػوف  اجتبػػػػػػا  اا . (15) يصػػػػػػطتيؾ بػػػػػػالب وة قػػػػػػاؿ ابػػػػػػف عبػػػػػػاس   ف(6  يوسػػػػػػؼ( )َربُّػػػػػػؾَ  َيْجتَِبيػػػػػػؾَ 
العبػػػػػد ت ميصػػػػػ  إيػػػػػاه بتػػػػػيض إلهػػػػػ، يتحصػػػػػؿ لػػػػػ  أ ػػػػػواع مػػػػػف الػػػػػ عـ بالسػػػػػع، م ػػػػػ ف وذلػػػػػؾ ل  بيػػػػػا ف 

 .(16)مف قاربهـ مف  حو صديؽ والهيدوبعض 
مػػػػػف  ػػػػػالؿ مػػػػػا سػػػػػبؽ يتلػػػػػخ أف التلػػػػػؿ وا صػػػػػطتا   ػػػػػوع ا تصػػػػػاص واجتبػػػػػا  مػػػػػف اا عػػػػػز     

وجػػػػػؿ بمزيػػػػػة زانػػػػػدة لن سػػػػػاف ب ػػػػػالؼ أقرا ػػػػػ ف  عمػػػػػة م ػػػػػ  تعػػػػػالاف دوف سػػػػػبب  لن سػػػػػاف ابتػػػػػدا  ف وقػػػػػد 
تلػػػػػؿف ويت ػػػػػوع يكػػػػػوف سػػػػػبب اإل سػػػػػاف ايػػػػػ  تهينػػػػػة مػػػػػف اا تعػػػػػالا كػػػػػذلؾ  سػػػػػتحقاؽ ا صػػػػػطتا  وال

لػػػػػذا التلػػػػػؿ وا صػػػػػطتا  بػػػػػيف ال ػػػػػاس ب ػػػػػا   عمػػػػػا ا تيػػػػػار اا عػػػػػز وجػػػػػؿف واػػػػػ، المطالػػػػػب اآلتيػػػػػة 
 بياٌف لمجا ت ا صطتا  والتلؿ مف اا تعالاف وامستة العقيدة اإلسالمية لها.
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 .  338ص3ف  shamla.comالرح العقيدة الطحاوية  بف جبريفف  10-
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بيروتف  -دار ال الر  دار المعراة  فتحقيؽ   الد عبد الرحمف العؾ الباويف ت ليؼ  الحسيف بف مسعود الباويف رتتسي 12-
 ف بتصرؼ.294ص1ج
 .69 ص1التعاريؼ ج-13

 .  1194ص1دار ال الر   دار التكر العرب،ف ت ليؼ  اإلماـ / محمد أبو زلرةف فزلرة التتاس،14-
 . 400ص3ف shamla.com زاد المسير ا، عمـ التتسيرف ت ليؼ  جماؿ الديف عبد الرحمف بف عم، بف محمد الجوزيف15-
 .35  ص1التعاريؼ ج16-
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  المطمب الثاني: مجاالت الفضؿ واالصطفاء مف خالؿ النصوص ال رعية:
القػػػػػرآف الكػػػػػريـ والسػػػػػ ة ال بويػػػػػة باعتبػػػػػار مجػػػػػا ت محػػػػػددة وقػػػػػع ايهػػػػػا لقػػػػػد وردت  صػػػػػوص اػػػػػ،    

ػػػػػػا مػػػػػػ هـ عمػػػػػػا بعػػػػػػض لعمػػػػػػة أو لايػػػػػػر التتالػػػػػػؿ بػػػػػػيف البالػػػػػػرف واصػػػػػػطتا اا تعػػػػػػالا عمػػػػػػةف  بعل 
 وبياف لذه المجا ت ا، اآلت، 
 المجاؿ األوؿ: الخمؽ والتكريـ.

لقػػػد ميػػػػز اا عػػػػز وجػػػؿ البالػػػػر ب مقػػػػة سػػػػوية حسػػػ ةف والػػػػمهـ عمػػػػا ك يػػػر مػػػػف الم موقػػػػات كمػػػػا    
أي   تعػػػػػػػديؿ بػػػػػػػ ف  ػػػػػػػص  (4 التػػػػػػػيف( )تَْقػػػػػػػِويـ   َأْحَسػػػػػػػفِ  ِاػػػػػػػ، اإْلِ َسػػػػػػػافَ  َ َمْقَ ػػػػػػػا َلَقػػػػػػػدْ )قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالا  

با تصػػػػػػػػػػػػاب القامػػػػػػػػػػػػةف وحسػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػورةف واسػػػػػػػػػػػػتجماع  ػػػػػػػػػػػػواص الكان ػػػػػػػػػػػػاتف و ظػػػػػػػػػػػػانر سػػػػػػػػػػػػانر 
ه اا تعػػػػالا وزي ػػػػ  بالعقػػػػؿ الػػػػذي (17)الممك ػػػػات  لػػػػااة إلػػػػا الحسػػػػف اػػػػ، ال مقػػػػة الظػػػػالرةف حػػػػال  . وا 

ْمَ ػػػػا َوَلَقػػػػدْ )يعػػػػد  أسػػػػاس كرامتػػػػ  والػػػػم  والػػػػرا  كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا    اْلَبػػػػرِّ  ِاػػػػ، َوَحَمْمَ ػػػػال ـْ  آَدـَ  َبِ ػػػػ، َكر 
ػػػػػفَ  َوَرَزْقَ ػػػػػال ـ َواْلَبْحػػػػػرِ  ػػػػػْمَ ال ـْ  الط يَِّبػػػػػاتِ  مِّ ػػػػػفْ  َكِ يػػػػػر   َعَمػػػػػا َوَال  ف (70  اإلسػػػػػرا ( )تَْتِلػػػػػيال   َ َمْقَ ػػػػػا مِّم 

أي   جعم ػػػػا لهػػػػـ كرمػػػػا  أي الػػػػراا  والػػػػال ف ولػػػػذا لػػػػو كػػػػـر  تػػػػ، ال قصػػػػاف   كػػػػـر ومع ػػػػا كرم ػػػػا   
   .(18)الماؿ 
والتكػػػػػريـ المػػػػػراد باآليػػػػػة م ػػػػػ  مػػػػػا يرجػػػػػع إلػػػػػا   مقهػػػػػـ عمػػػػػا لػػػػػذه الهينػػػػػة اػػػػػ، امتػػػػػداد القامػػػػػة      

والبحػػػػػػر ممػػػػػػا   يصػػػػػػخ لحيػػػػػػواف سػػػػػػوض ب ػػػػػػ، آدـ أف يكػػػػػػوف وحسػػػػػػف الصػػػػػػورةف وحممهػػػػػػـ اػػػػػػ، البػػػػػػر 
يتحمػػػػػػؿ بورادتػػػػػػ ف وقصػػػػػػده وتػػػػػػدبيرهف وت صيصػػػػػػهـ بمػػػػػػا  صػػػػػػهـ بػػػػػػ  مػػػػػػف المطػػػػػػاعـف والمالػػػػػػاربف 
والمالبػػػػػسف وم ػػػػػ  مػػػػػا يرجػػػػػع إلػػػػػا  العقػػػػػؿ الػػػػػذي لػػػػػو عمػػػػػدة التكميػػػػػؼف وعمػػػػػة ذلػػػػػؾ أف بػػػػػ   يعػػػػػرؼ 

 . (19)ااف ويتهـ كالم ف ويوصؿ إلا  عيم ف وتصديؽ رسم  
 إ ػػػػ  تعػػػػالا وقػػػػد أالػػػػار العالمػػػػة اآللوسػػػػ، إلػػػػا التػػػػرؽ بػػػػيف التكػػػػريـ والتتلػػػػيؿ اػػػػ، اآليػػػػة اقػػػػاؿ      

ػػػػػػؿ اإل سػػػػػػاف عمػػػػػػا سػػػػػػانر الحيوا ػػػػػػات بػػػػػػ مور  مقيػػػػػػة طبيعيػػػػػػة ذاتي ػػػػػػة م ػػػػػػؿ العقػػػػػػؿف وال طػػػػػػػؽف  ال 
وال ػػػػػطف والصػػػػػورة الحسػػػػػ ةف والقامػػػػػة المديػػػػػدة   ػػػػػـ إ  ػػػػػ  عػػػػػز وجػػػػػؿ عرلػػػػػ  بواسػػػػػطة العقػػػػػؿ والتهػػػػػـ 

لحق ػػػػػػةف وا  ػػػػػػالؽ التالػػػػػػمة  اػػػػػػا وؿ لػػػػػػو التكػػػػػػريـف وال ػػػػػػا ، لػػػػػػو التتلػػػػػػػيؿف  كتسػػػػػػاب العقانػػػػػػد ا

                                                 

 .507 ص5بيروتف ج -ت ليؼ  عبد اا بف عمر بف محمد البيلاويف دار ال الر  دار التكر  تتسير البيلاويف17-
القالرةف  -عبد اا محمد بف أحمد ا  صاري القرطب،ف دار ال الر  دار الالعب  ،الجامع  حكاـ القرآفف ت ليؼ  أب-18
 293 ص10ج
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اك  ػػػػػ  قيػػػػػؿ  الػػػػػم الـ بػػػػػالتعريض  كتسػػػػػاب مػػػػػا ايػػػػػ  ال جػػػػػاةف والزلتػػػػػا بواسػػػػػطة مػػػػػا كرم ػػػػػالـ بػػػػػ  
 .(20)مف مبادئ ذلؾ 

 المجاؿ الثاني: األفضمية واالصطفاء مف خالؿ المهمة التي خمؽ مف أجمها: 
امػػػػف مجػػػػا ت التتلػػػػيؿ وا صػػػػطتا  التػػػػ، اعتبرتهػػػػا العقيػػػػدة اإلسػػػػالمية مػػػػا كػػػػاف مػػػػف ا تيػػػػار     

ذْ )اا تعػػػػػالا آلدـ وذريتػػػػػ  مػػػػػف بعػػػػػده  ليكو ػػػػػوا  متػػػػػا  اا تعػػػػػالا اػػػػػ، أرلػػػػػ  كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػالا    َواِ 
 َوَيْسػػػػػِتؾ   ِايَهػػػػػا ي ْتِسػػػػػد   َمػػػػػف يَهػػػػػااِ  َأَتْجَعػػػػػؿ   َقػػػػػال واْ  َ ِميَتػػػػػة   اَ ْرضِ  ِاػػػػػ، َجاِعػػػػػؿٌ  ِإ ِّػػػػػ، ِلْمَماَلِنَكػػػػػةِ  َربُّػػػػػؾَ  َقػػػػػاؿَ 

ـ   ِإ ِّػػػػػػػ، َقػػػػػػػاؿَ  َلػػػػػػػؾَ  َو  َقػػػػػػػدِّس   ِبَحْمػػػػػػػِدؾَ    َسػػػػػػػبِّخ   َوَ ْحػػػػػػػف   الػػػػػػػدَِّما  ػػػػػػػوفَ   َ  َمػػػػػػػا َأْعَمػػػػػػػ . (30  البقػػػػػػػرة( )َتْعَمم 
اصػػػػػػػػطتالـ اا والػػػػػػػػمهـ عمػػػػػػػػا بقيػػػػػػػػة الم موقػػػػػػػػات  لي ػػػػػػػػالوا لػػػػػػػػذا الالػػػػػػػػرؼ العظػػػػػػػػيـف والمقصػػػػػػػػود 
بال ميتػػػػػػة ل ػػػػػػا  مػػػػػػف ي مػػػػػػؼ  يػػػػػػرهف وي ػػػػػػوب م ابػػػػػػ ف والهػػػػػػا  ايػػػػػػ  لممبالاػػػػػػةف والمػػػػػػراد بػػػػػػ  آدـ عميػػػػػػ  
الصػػػػػالة والسػػػػػالـ    ػػػػػ  كػػػػػاف  ميتػػػػػة اا اػػػػػ، أرلػػػػػ ف وكػػػػػذلؾ كػػػػػؿ  بػػػػػ، اسػػػػػت متهـ اا اػػػػػ، عمػػػػػارة 

 .(21) اسف وتكميؿ  توسهـف وت تيذ أمره ايهـ ا رضف وسياسة ال
ولػػػػيس ا صػػػػطتا  المػػػػراد باآليػػػػة آلدـ عميػػػػ  السػػػػالـ وحػػػػده  بػػػػؿ لػػػػ، لػػػػ  ولب يػػػػ  مػػػػف بعػػػػدهف وا  مػػػػا   

 اقتصػػػػر عميػػػػ  اسػػػػتا ا  بػػػػذكره عػػػػف ذكػػػػرلـف كمػػػػا يسػػػػتا ا عػػػػف ذكػػػػر القبيمػػػػة بػػػػذكر أبيهػػػػا كملػػػػر 
 .(23)ذلؾ اتعـ حي نذ الجميع   الاة ممف كاف ا، ا رض قبؿ:" . وقد يراد بها(22)ولاالـ 

 المجاؿ الثالث: التفضيؿ واالصطفاء بالرسالة والبالغ عف اهلل عز وجؿ.
ومػػػػػػػػف مجػػػػػػػػا ت التتلػػػػػػػػيؿ وا صػػػػػػػػػطتا   اصػػػػػػػػطتا  اا مػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػاده رسػػػػػػػػال  إلػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػاس      

 َوِمػػػػفَ  ر س ػػػػال   ِنَكػػػػةِ اْلَمال ِمػػػػفَ  َيْصػػػػَطِت، الم ػػػػ   )إلبال هػػػػـ أمػػػػر اا والػػػػرع  كمػػػػا جػػػػا  اػػػػ، قولػػػػ  تعػػػػالا  
أي   ي تػػػػػارف ويجتبػػػػػ، مػػػػػف المالنكػػػػػة رسػػػػػال ف ومػػػػػف  (75  الحػػػػػ ( )َبِصػػػػػيرٌ  َسػػػػػِميعٌ  الم ػػػػػ َ  ِإف   ال  ػػػػػاسِ 

 َيْجتَِبػػػػ، الم ػػػػ َ  َوَلِكػػػػف   اْلَاْيػػػػبِ  َعَمػػػػا ِلػػػػي ْطِمَعك ـْ  الم ػػػػ    َكػػػػافَ  َوَمػػػػا)وم ػػػػ  قولػػػػ  تعػػػػالا   .(24)ال ػػػػاس رسػػػػال  
ػػػػػػِم ِ  ِمػػػػػػف . أي   ومػػػػػػا كػػػػػػاف اا ليػػػػػػؤت، أحػػػػػػدكـ عمػػػػػػـ الايػػػػػػبف (179  عمػػػػػػراف آؿ( )َياَلػػػػػػا    َمػػػػػػف رُّس 

                                                 
تحقيؽ  عما عبد  فالعظيـ والسبع الم ا ،ف الهاب الديف محمود ابف عبد اا الحسي ، اآللوس،روح المعا ، ا، تتسير القرآف -20

 .118 ص15ف جلػف  1415البارض عطيةف دار الكتب العممية ػ بيروتف  
 .280 ص1تتسير البيلاوي ج-21
الكريـف ت ليؼ  أب، السعود محمد بف محمد العماديف دار ال الر  دار إحيا  التراث العرب، إرالاد العقؿ السميـ إلا مزايا القرآف -22
 .81 ص1بيروتف ج-
 82-81 ص1المصدر السابؽ ج-23

تيسير الكريـ الرحمف ا، تتسير كالـ الم افف ت ليؼ  عبد الرحمف بف  اصر بف عبد اا السعديف تحقيؽ  عبد الرحمف بف 24-
 .546  ص1ـ. ج 2000-لػ 1420ال االر  مؤسسة الرسالةف الطبعة  ا ولا معال المويحؽف 
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يمػػػػافف ولكػػػػف اا يجتبػػػػ، لرسػػػػالت  مػػػػف يالػػػػا  ايػػػػوح، إليػػػػ   ايطمػػػػع عمػػػػا مػػػػا اػػػػ، القمػػػػوب مػػػػف كتػػػػر وا 
 .(25)وي بره ببعض المايباتف أو ي صب ل  ما يدؿ عميها 

وأجمعػػػػػ  وا سػػػػػاس والمعيػػػػػار الػػػػػذي ب  ػػػػػ، عميػػػػػ  ا  تيػػػػػار أ هػػػػػـ   يكو ػػػػػوف أزكػػػػػا ذلػػػػػؾ ال ػػػػػوع      
االرسػػػػػػػؿ   يكو ػػػػػػػوف إ  صػػػػػػػتوة ال مػػػػػػػؽ عمػػػػػػػا اإلطػػػػػػػالؽف  لصػػػػػػػتات المجػػػػػػػدف وأحقػػػػػػػ  با صػػػػػػػطتا ف

والػػػػػػػػذي ا تػػػػػػػػارلـ واجتبػػػػػػػػالـ لػػػػػػػػيس جػػػػػػػػالال   بحقػػػػػػػػانؽ ا الػػػػػػػػيا ف أو يعمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػين ا دوف الػػػػػػػػ، ف وأف 
المصػػػػػطت، لهػػػػػػـ السػػػػػػميع البصػػػػػػيرف الػػػػػذي قػػػػػػد أحػػػػػػاط عممػػػػػػ ف وسػػػػػمع ف وبصػػػػػػره بجميػػػػػػع ا الػػػػػػيا ف 

 الم ػػػػ   )م ػػػػ  أ هػػػػـ ألػػػػؿ لػػػػذلؾف وأف الػػػػوح، يصػػػػمخ اػػػػيهـ كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا  اا تيػػػػاره إيػػػػالـ عػػػػف عمػػػػـ 
ـ   تعػػػػػػالا عػػػػػػف إبػػػػػػراليـ عميػػػػػػ  السػػػػػػالـ  . وقػػػػػػاؿ (26) (124  ا  عػػػػػػاـ)( ِرَسػػػػػػاَلَت    َيْجَعػػػػػػؿ   َحْيػػػػػػث   َأْعَمػػػػػػ

ػػػػػػاِلِحيفَ  َلِمػػػػػػفَ  اآلِ ػػػػػػَرةِ  ِاػػػػػػ، َواِ   ػػػػػػ    الػػػػػػدُّْ َيا ِاػػػػػػ، اْصػػػػػػَطَتْيَ اه   َوَلَقػػػػػػدِ )  أي  ا تر ػػػػػػاه  (130  البقػػػػػػرة) (الص 
وقيػػػػػػؿ   ا تر ػػػػػػاه بػػػػػػال بوة والحكمػػػػػػة مػػػػػػف بػػػػػػيف سػػػػػػانر  (27)لمرسػػػػػػالةف اجعم ػػػػػػاه صػػػػػػاايا  مػػػػػػف ا د ػػػػػػاس 

 .(28)ال مؽف وأصم  ات اذ صتوة الال،  كما أف أصؿ ا  تيار ات اذ  يره 
 المجاؿ الرابع: التفاضؿ بيف األنبياء:

مػػػػا يكػػػػوف مػػػػف تفاضػػػػؿ مية التػػػػ، اعتبرتهػػػػا العقيػػػػدة اإلسػػػػالومػػػػف مجػػػػاالت التفضػػػػيؿ واالصػػػػطفاء 
ػػػػػؿ   ِتْمػػػػػؾَ )كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػالا  بػػػػػيف الرسػػػػػؿ أنفسػػػػػهـ بػػػػػالرهـ أف اهلل تعػػػػػال  اختػػػػػارهـ  ػػػػػْمَ ا الرُّس   َال 

ػػػْ ه ـ َبْعػػػض   َعَمػػػا َبْعَلػػػه ـْ  ػػػف مِّ  اْلَبيَِّ ػػػاتِ  َمػػػْرَيـَ  اْبػػػفَ  ِعيَسػػػا َوآتَْيَ ػػػا َدَرَجػػػات   َبْعَلػػػه ـْ  َوَرَاػػػعَ  الم ػػػ    َكم ػػػـَ  م 
وحِ  َوَأي ػػػػْدَ اه   ػػػػف َبْعػػػػِدِلـ ِمػػػػف ال ػػػػِذيفَ  اْقتََتػػػػؿَ  َمػػػػا الم ػػػػ    اَلػػػػا  َوَلػػػػوْ  اْلق ػػػػد سِ  ِبػػػػر   اْلَبيَِّ ػػػػات   َجػػػػا ْته ـ   َمػػػػا َبْعػػػػدِ  مِّ
ػػػػفْ  َاِمػػػػْ ه ـ اْ َتَمت ػػػػواْ  َوَلػػػػػِكفِ  ػػػػف َوِمػػػػْ ه ـ آَمػػػػفَ  م   َمػػػػا َيْتَعػػػػؿ   الم ػػػػ َ  َوَلػػػػػِكف   اْقتََتم ػػػػواْ  َمػػػػا الم ػػػػ    اَلػػػػا  َوَلػػػػوْ  َكَتػػػػرَ  م 
. والمقصػػػػػػود بالتتلػػػػػيؿ ل ػػػػػػا  اػػػػػ، مراتػػػػػػب الكمػػػػػاؿ بػػػػػػ ف  صصػػػػػ اه حسػػػػػػبما (253  البقػػػػػرة( )ي ِريػػػػػد  

 .(29)تقتلي  مالينت ا بمآ ر جميمة  ال ع ها  يره 
وأمػػػػػػا قولػػػػػػ  تعػػػػػػالا   مػػػػػػ هـ مػػػػػػف كمػػػػػػـ اا  اهػػػػػػو   تتصػػػػػػيؿ لمتتلػػػػػػيؿ المػػػػػػذكور إجمػػػػػػا   أي       

 الػػػػػم  بػػػػػ ف كممػػػػػ  تعػػػػػالا بايػػػػػر سػػػػػتير ولػػػػػو موسػػػػػا عميػػػػػ  الصػػػػػالة والسػػػػػالـ حيػػػػػث كممػػػػػ  تعػػػػػالا 

                                                 

 .121 ص2تتسير البيلاوي ج 25-

 . 546 ص1تيسير الكريـ الرحمف ا، تتسير كالـ الم اف ج26-

 .133 ص2الجامع  حكاـ القرآف ج -27

 .162 ص1إرالاد العقؿ السميـ إلا مزايا القرآف الكريـف ج28-

 .246 ص1المصدر السابؽ ج-29
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ليمػػػػة ال يػػػػرة...ف ومػػػػ هـ مػػػػف راعػػػػ  عمػػػػا  يػػػػره مػػػػف الرسػػػػؿ المتتػػػػاوتيف اػػػػ، معػػػػارج التلػػػػؿ بػػػػدرجات 
 .(30)قاصية 

اػػػػػ، لػػػػػذه اآليػػػػػة عمػػػػػا  -تعػػػػػالا-التتلػػػػػيؿ اإلمػػػػػاـ ابػػػػػف عطيػػػػػة بقولػػػػػ     ػػػػػص اا  وأكػػػػػد  وعيػػػػػة   
تتلػػػػػػيؿ بعػػػػػػض ا  بيػػػػػػا  عمػػػػػػا بعػػػػػػضف وذلػػػػػػؾ اػػػػػػ، الجممػػػػػػة دوف تعيػػػػػػيف متلػػػػػػوؿف ولكػػػػػػذا لػػػػػػ، 

ف وقػػػػػػاؿ     (31)ا حاديػػػػػػث عػػػػػػف ال بػػػػػػ، صػػػػػػما اا عميػػػػػػ  وسػػػػػػمـ او ػػػػػػ  قػػػػػػاؿ   أ ػػػػػػا سػػػػػػيد ولػػػػػػد آدـ 
د أف يقػػػػػػػوؿ أ ػػػػػػػا  يػػػػػػػر مػػػػػػػف يػػػػػػػو س بػػػػػػػف ف وقػػػػػػػاؿ      ي باػػػػػػػ،  حػػػػػػػ(32)تتلػػػػػػػمو ، عمػػػػػػػا موسػػػػػػػا 

ف واػػػػػ، لػػػػػذا  هػػػػػ، الػػػػػديد عػػػػػف تعيػػػػػيف المتلػػػػػوؿ   ف يػػػػػو س عميػػػػػ  السػػػػػالـ كػػػػػاف الػػػػػابا  (33)متػػػػػا 
بػػػػراليـ و ػػػػوح اايػػػػره أحػػػػرضف ( 34)وتتسػػػػ  تحػػػػت أعبػػػػا  ال بػػػػو ةف اػػػػوذا كػػػػاف لػػػػذا التوقػػػػؼ ايػػػػ  لمحمػػػػد وا 

رلػػػػػ، اا اػػػػػربط البػػػػػاب أف التتلػػػػػيؿ اػػػػػيهـ عمػػػػػا  يػػػػػر تعيػػػػػيف المتلػػػػػوؿف وقػػػػػد قػػػػػاؿ أبػػػػػو لريػػػػػرة 
بػػػػػراليـ وموسػػػػػا وعيسػػػػػا ومحمػػػػػد ولػػػػػـ أولػػػػػوا العػػػػػـز والمكمػػػػػـ موسػػػػػا  ع ػػػػػ    يػػػػػر ولػػػػػد آدـ  ػػػػػوح وا 
صػػػػما اا عميػػػػ  وسػػػػمـف وقػػػػد سػػػػنؿ رسػػػػوؿ اا صػػػػما اا عميػػػػ  وسػػػػمـ عػػػػف آدـ أ بػػػػ، مرسػػػػؿ لػػػػو  

ف وقػػػػد تػػػػ وؿ بعػػػػض ال ػػػػاس أف تكمػػػػيـ آدـ كػػػػاف اػػػػ، الج ػػػػةف اعمػػػػا لػػػػذا (35)اقػػػػاؿ    عػػػػـ  بػػػػ، مكمػػػػـ 
سػػػػاف وقولػػػػػ  تعػػػػػالا   وراػػػػع بعلػػػػػهـ درجػػػػات ف قػػػػػاؿ مجالػػػػػد و يػػػػره  لػػػػػ، إالػػػػػارة تبقػػػػا  اصػػػػػة مو 

إلػػػػػا محمػػػػػد صػػػػػما اا عميػػػػػ  وسػػػػػمـ    ػػػػػ  بعػػػػػث إلػػػػػا ال ػػػػػاس كااػػػػػةف وأعطػػػػػ، ال مػػػػػس التػػػػػ، لػػػػػـ 
ف إلػػػا  يػػػر ذلػػػؾ مػػػف ال مػػػؽ (36)يعطهػػػا أحػػػد قبمػػػ ف ولػػػو أعظػػػـ ال ػػػاس أمػػػةف و ػػػتـ اا بػػػ  ال بػػػوات

                                                 
 .4   ص 2روح المعا ، ج-30

-
دار   محمد اؤاد عبد الباق،ف دار ال الر  ال يسابوريف تحقيؽمسمـ بف الحجاج أب، الحسيف القاليري   صحيخ مسمـف ت ليؼ 31

 .2278برقـ ف عما َجِميِع اْلَ اَلِنؽِ  ف ِكتَاب اْلَتَلاِنِؿف باب َباب َتْتِليِؿ َ ِبيَِّ ا 1782ص/4بيروتف ج -إحيا  التراث العرب،

 -
أب، جعتر أحمد بف محمد الطحاويف حقق  ف ت ليؼ العالمة 7113ف برقـ 315   ص4ذكره البيهق، ا، الرح معا ، اآل ار ج 32

 ف وا، لتظ الب اري ـ1994 لػف 1414 -ا ولا  ف عالـ الكتبف الطبعة(محمد سيد جاد الحؽ – محمد زلري ال جار)  وقدـ ل 
وَمِة بيف اْلم ْسِمـِ واليهوديف  ف849  ص2    ت يرو ، ف  ج  وَماِت ف َباب ما ي ْذَكر  ا، ا اْلَ اِص والمالزمة َواْل  ص  ِكَتاب اْل  ص 

 .2280برقـ 

دار   مصطتا ديب البااف دار ال الر. د  محمد بف إسماعيؿ أب، عبد اا الب اري الجعت،ف تحقيؽ  صحيخ الب اريف ت ليؼ -33
َوَهْل أَتَاَك ف كتاب التتسيرف َباب َقْوِؿ الم ِ  َتَعاَلا ) 1244ص/3ال ال ةف ج  ف الطبعة1987 - 1407 -بيروت -اليمامةف ابف ك ير

 .3215ف برقـ (َحِديُث ُموَسى

. والمراد ل ا ما كاف مف يو س عمي  السالـ ع دما 45ص  3ج العرب لساف. الالدة ع د ي تس  الذي اللعيؼ   التس   - 34
 ذلب ماالبا .

ف برقـ 178ص/5فجمصر - مؤسسة قرطبة  أحمد بف ح بؿ أب، عبد اا الاليبا ،ف دار ال الر  أحمد بف ح بؿف ت ليؼمس د -35
21586. 

 إالارة إلا حديث أعطيت  مسا لـ يعطهف سي ت، ت ريج .-36



 2017العدد )األول( أكتوبر                         اإلنسانية              تمجلة العلوم التربوية والدارسا   

الصبري الرحمف الدكتور/ عبد                                      التفضيؿ واالصطفاء مجاالتها ومنهج العقيدة اإلسالمية في فمسفتها    

 
142 

الر آياتػػػػ ف ويحتمػػػػؿ المتػػػػظ أف يػػػػراد بػػػػ  محمػػػػد و يػػػػره العظػػػػيـ الػػػػذي أعطػػػػاه اا ومػػػػف معجزاتػػػػ  وبػػػػ
ممػػػػػػف عظمػػػػػػت آياتػػػػػػ ف ويكػػػػػػوف الكػػػػػػالـ ت كيػػػػػػدا  لػػػػػػ وؿف ويحتمػػػػػػؿ أف يريػػػػػػد راػػػػػػع إدريػػػػػػس المكػػػػػػاف 
العمػػػػػ،ف ومراتػػػػػب ا  بيػػػػػا  اػػػػػ، السػػػػػما  اتكػػػػػوف الػػػػػدرجات اػػػػػ، المسػػػػػااةف ويبقػػػػػا التتلػػػػػيؿ مػػػػػذكورا  

 .(37)ا، صدر اآلية اقط 
ػػػػػػم َوَلَقػػػػػػدْ )تسػػػػػػير قولػػػػػػ  تعػػػػػػالا  وذكػػػػػػر العالمػػػػػػة ابػػػػػػف ك يػػػػػػر اػػػػػػ، ت       َعَمػػػػػػا ال  ِبيِّػػػػػػيفَ  َبْعػػػػػػَض   اَال 

قولػػػػػ    ولػػػػػذا   ي ػػػػػاا، مػػػػػا  بػػػػػت اػػػػػ، الصػػػػػحيحيف أف  (55  اإلسػػػػػرا ( )َزب ػػػػػورا   َداو ودَ  َوآتَْيَ ػػػػػا َبْعػػػػػض  
 اػػػػػػوف المػػػػػػراد مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ لػػػػػػوقػػػػػػاؿ     تتلػػػػػػموا بػػػػػػيف ا  بيػػػػػػا    رسػػػػػػوؿ اا صػػػػػػما اا عميػػػػػػ  وسػػػػػػمـ

التتلػػػػػػيؿ بمجػػػػػػرد التالػػػػػػه، والعصػػػػػػبية   بمقتلػػػػػػا الػػػػػػدليؿف اػػػػػػوذا دؿ الػػػػػػدليؿ عمػػػػػػا الػػػػػػ،  وجػػػػػػب 
إتباعػػػػػػ  و   ػػػػػػالؼ أف الرسػػػػػػؿ أالػػػػػػؿ مػػػػػػف بقيػػػػػػة ا  بيػػػػػػا ف وأف أولػػػػػػا العػػػػػػـز مػػػػػػ هـ أالػػػػػػؿ ولػػػػػػـ 

ذْ )ال مسػػػػػة المػػػػػذكوروف  صػػػػػا  اػػػػػ، آيتػػػػػيف مػػػػػف القػػػػػرآف اػػػػػ، سػػػػػورة ا حػػػػػزاب    ال  ِبيِّػػػػػيفَ  ِمػػػػػفَ  َأَ ػػػػػْذَ ا َواِ 
ْبػػػػػػَراِليـَ   ُّػػػػػػوح   َوِمػػػػػػف َوِم ػػػػػػؾَ  ِمي َػػػػػػاَقه ـْ  ( َ ِميظػػػػػػا   مِّي َاقػػػػػػا   ِمػػػػػػْ ه ـ َوَأَ ػػػػػػْذَ ا َمػػػػػػْرَيـَ  اْبػػػػػػفِ  َوِعيَسػػػػػػا َوم وَسػػػػػػا َواِ 

ػػػػػفَ  َلك ػػػػػـ اَلػػػػػَرعَ )ف  واػػػػػ، الالػػػػػورض اػػػػػ، قولػػػػػ   (7  ا حػػػػػزاب) ػػػػػا َمػػػػػا الػػػػػدِّيفِ  مِّ  َوال ػػػػػِذي   وحػػػػػا   ِبػػػػػ ِ  َوص 
ػػػػػػػْي َ  َوَمػػػػػػػا ِإَلْيػػػػػػػؾَ  َأْوَحْيَ ػػػػػػػا ػػػػػػػوا َأفْ  َوِعيَسػػػػػػػا َوم وَسػػػػػػػا ِإْبػػػػػػػَراِليـَ  ِبػػػػػػػ ِ  اَوص  ق ػػػػػػػوا َو  الػػػػػػػدِّيفَ  َأِقيم  ( ِايػػػػػػػ ِ  تَتََتر 

ف و   ػػػػػالؼ أف محمػػػػػدا  صػػػػػما اا عميػػػػػ  وسػػػػػمـ أالػػػػػمهـف  ػػػػػـ بعػػػػػده إبػػػػػراليـف  ػػػػػـ (13  الالػػػػػورض)
 .(38)موساف  ـ عيسا عميهـ السالـ عما المالهور 

المجمػػػػػػؿ دوف أف  إمػػػػػػا بهػػػػػػذا اإل بػػػػػػاربعػػػػػػض الرسػػػػػػؿ لػػػػػػو  وقػػػػػػاؿ ابػػػػػػف عاالػػػػػػور   وتتلػػػػػػيؿ      
يسػػػػػما المتلػػػػػوؿف وعمػػػػػا لػػػػػذا يتجػػػػػ  ل ػػػػػا أف  قػػػػػوؿ محمػػػػػد أالػػػػػؿ البالػػػػػرف وقػػػػػد  هػػػػػا صػػػػػما اا 
مػػػػا أف يكػػػػوف التتلػػػػيؿ مقسػػػػما   عميػػػػ  وسػػػػمـ عػػػػف تعيػػػػيف أحػػػػد مػػػػ هـ اػػػػ، قصػػػػة موسػػػػا ويػػػػو سف وا 
اػػػػػػيهـ أعطيػػػػػػ  ذا التكمػػػػػػيـف ... ومحمػػػػػػد ال مػػػػػػسف وعيسػػػػػػا اإلحيػػػػػػا  اكمهػػػػػػـ متلػػػػػػوؿ عمػػػػػػا وجػػػػػػ  

 .(39)لؿ عما اإلطالؽ اا
 ول اؾ مجا ت أ رض ذكرتها ال صوص ا، تتليؿ بعض ا  بيا  مف ذلؾ 

ػػػؾَ  َربُّػػػؾَ  َيْجتَِبيػػػؾَ  َوَكػػػَذِلؾَ )  اجتبػػػاء لمنبػػػوة والممػػػؾ معػػػًا كيوسػػػؼ عميػػػه السػػػالـ لػػػاؿ تعػػػال   َوي َعمِّم 
ُـّ  اَ َحاِديػػػػػثِ  تَْ ِويػػػػػؿِ  ِمػػػػػف َهػػػػػا َكَمػػػػػا َيْعق ػػػػػوبَ  آؿِ  َوَعَمػػػػػا َعَمْيػػػػػؾَ  ِ ْعَمتَػػػػػ    َوي ػػػػػِت  َقْبػػػػػؿ   ِمػػػػػف َأَبَوْيػػػػػؾَ  َعَمػػػػػا َأَتم 

                                                 
عبد السالـ   أب، محمد عبد الحؽ بف  الب بف عطية ا  دلس،ف تحقيؽ  المحرر الوجيز ا، تتسير الكتاب العزيزف ت ليؼ-37

 .339 -338ص 1ا ولاف ج  ـفالطبعة1993 -لػ1413 - لب اف -دار الكتب العممية  عبد الالاا، محمدف دار ال الر
 - بيروت -دار التكر  إسماعيؿ بف عمر بف ك ير الدمالق، أب، التدا ف دار ال الر  تتسير القرآف العظيـف ت ليؼ-38

 .47ص 3فج1401

-
 .465 -464ص 3ب العزيزجالمحرر الوجيز ا، تتسير الكتا39
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ْسػػػػَحاؽَ  ِإْبػػػػَراِليـَ  . وا جتبػػػػا  ل ػػػػا   لم بػػػػوة والممػػػػؾف أو  مػػػػػور (6  يوسػػػػػؼ( )َحِكػػػػيـٌ  َعِمػػػػيـٌ  َرب ػػػػؾَ  ِإف   َواِ 
ف قػػػػػاؿ العالمػػػػػة اآللوسػػػػػ،   وذكػػػػػر (40)عظػػػػػاـف وا جتبػػػػػا  مػػػػػف جبيػػػػػت الالػػػػػ،  إذا حصػػػػػمت  ل تسػػػػػؾ 

اا تعػػػػػػالا العبػػػػػػد ت صيصػػػػػػ  إيػػػػػػاه بتػػػػػػيض إلهيػػػػػػ، تحصػػػػػػؿ م ػػػػػػ  أ ػػػػػػواع مػػػػػػف بعلػػػػػػهـ أف اجتبػػػػػػا  
المكرمػػػػػػات بالسػػػػػػع، مػػػػػػف العبػػػػػػد وذلػػػػػػؾ م ػػػػػػتص با  بيػػػػػػا  عمػػػػػػيهـ السػػػػػػالـف ومػػػػػػف يقػػػػػػاربهـ مػػػػػػف 

 .(41)الصديقيفف والالهدا ف والصالحيفف والمالار إلي  بذلؾ 
 االصطفاء بالكالـ:

 ِإ ِّػػػػػ، م وَسػػػػػا َيػػػػػا َقػػػػػاؿَ )تعػػػػػالا   أمػػػػػا ا صػػػػػطتا  بػػػػػالكالـ كمػػػػػا اػػػػػ، موسػػػػػا عميػػػػػ  السػػػػػالـ قػػػػػاؿ    
أي   وبتكميمػػػػػػػ، إيػػػػػػػاؾ بايػػػػػػػر  (144  ا عػػػػػػػراؼ( )َوِبَكاَلِمػػػػػػػ، ِبِرَسػػػػػػػاَ ِت، ال  ػػػػػػػاسِ  َعَمػػػػػػػا اْصػػػػػػػَطَتْيت ؾَ 

أي  الػػػػػمتؾف  وألػػػػػاؼ العالمػػػػػة القرطبػػػػػ، مع ػػػػػا  آ ػػػػػر اقػػػػػاؿ   ا صػػػػػطتا  ا جتبػػػػػا  .(42)واسػػػػػطة 
ولػػػػـ يقػػػػػؿ عمػػػػػا ال مػػػػػؽ   ف مػػػػف لػػػػػذا ا صػػػػػطتا  أ ػػػػػ  كممػػػػػ ف وقػػػػد كمػػػػػـ المالنكػػػػػة وأرسػػػػػم  وأرسػػػػػؿ 

 .(43) يره  االمراد عما ال اس المرسؿ إليهـ 
اقػػػػػػد جػػػػػػا  اػػػػػػ، الحػػػػػػديث أف رسػػػػػػوؿ اا صػػػػػػما اا عميػػػػػػ  وسػػػػػػمـ قػػػػػػاؿ   إ ػػػػػػ،  االتخػػػػػػا  بالخمػػػػػػة:

إلػػػػا الم ػػػػِ  َأْف َيك ػػػػوفَ لػػػػ، ِمػػػػْ ك ـْ  َ  ِميػػػػٌؿ اػػػػوف الم ػػػػَ  َتَعػػػػاَلا قػػػػد ات َ ػػػػَذِ ، َ ِمػػػػيال  كمػػػػا ات َ ػػػػَذ إبػػػػراليـ َأْبػػػػَرأ  
 .(44)َ ِميال  َوَلوْ ك ت م ت ِ ذ ا مف أ م ِت، َ ِميال  َ ت َ ْذت  َأَبا َبْكر  َ ِميال  

ف ومع ػػػػػا ال ميػػػػػؿ أي لػػػػػو   الم قطػػػػػع إليػػػػػ ف (45)ومع ػػػػػا   أبػػػػػرأ  أي   أمت ػػػػػع مػػػػػف لػػػػػذا وأ كػػػػػره      
الم ػػػػػتص بالػػػػػ،  دوف  يػػػػػرهف وقيػػػػػؿ  لػػػػػو مالػػػػػتؽ مػػػػػف ال مػػػػػة بتػػػػػتخ ال ػػػػػا  ولػػػػػ، الحاجػػػػػةف وقيػػػػػؿ  

وقيػػػػؿ  مػػػػف ال مػػػػة بلػػػػـ ال ػػػػا  ولػػػػ، ت مػػػػؿ المػػػػودة اػػػػ، القمػػػػب  ا تػػػػا صػػػػما اا عميػػػػ  وسػػػػمـ أف 
 .(46)تكوف حاجت  وا قطاع  إلا  ير اا تعالا وقيؿ  ال ميؿ مف   يتسمع القمب لايره 

اػػػ، أمػػػور ك يػػػرة جػػػدا م هػػػا مػػػا جػػػا  اػػػ، صػػػؿ اهلل عميػػػه وسػػػمـ  واصػػػطفاء اهلل تعػػػال  لنبيػػػه     
قػػػػاؿ  سػػػػمعت َرس ػػػػوؿَ الم ػػػػ ِ صػػػػما اا عميػػػػ  وسػػػػمـ  بػػػػف اَ ْسػػػػَقِع رلػػػػ، اا ع ػػػػ  أ ػػػػ  حػػػػديث َواِ َمػػػػةَ 

                                                 
 .274ص 3تتسير البيلاوي ج-40

 .185ص 12روح المعا ، ج-41

 .270ص 3إرالاد العقؿ السميـ إلا مزايا القرآف الكريـفج-42

 .280ص 7الجامع  حكاـ القرآف ج-43

 .532ف كتاب المساجدف َباب ال  ْهِ، عف ِبَ اِ  اْلَمَساِجِد عما اْلق ب وِر برقـ377ص 1صحيخ مسمـ ج-44

 - بيروت -دار إحيا  التراث العرب،  أب، زكريا يحيا بف الرؼ ال وويف دار ال الر  الرح ال ووي عما صحيخ مسمـف ت ليؼ-45
 .13  ص5الطبعة ال ا يةفج  فالطبعة1392

 .13  ص5المصدر السابؽ ج-46
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ػػػػا مػػػػف ِكَ اَ ػػػػَةف َواْصػػػػَطَتا مػػػػف  َ الم ػػػػَ  اْصػػػػَطَتا ِكَ اَ ػػػػَة مػػػػف َوَلػػػػِد إسػػػػماعيؿف َواْصػػػػَطَتا ق َرْيال  يقػػػػوؿ   ِإف 
ف َواْصػػػػَطَتاِ ، مػػػػف َبِ ػػػ، َلااِلػػػػـ  ق ػػػَريْ  ف وعػػػػف أبػػػ، ل َرْيػػػػَرةَ رلػػػػ، اا ع ػػػ  قػػػػاؿ  قػػػػاؿ (47)ش  َبِ ػػػػ، َلااِلػػػـ 

ف  مػػػػف َيْ اَلػػػػؽُّ ع ػػػػ  اْلَقْبػػػػر  ؿ   ـَ يػػػػـو اْلِقَياَمػػػػِةف َوَأو  رسػػػػوؿ الم ػػػػِ  صػػػػما اا عميػػػػ  وسػػػػمـ   أ ػػػػا َسػػػػيِّد  َوَلػػػػدِ آَد
ؿ  م اَلت ع   ف َوَأو  ؿ  اَلاِاع  وَأو 
(48)   . 

وكػػػػػػذلؾ جػػػػػػا  اػػػػػػ، حػػػػػػديث َجػػػػػػاِبر  بػػػػػػف عبػػػػػػد الم ػػػػػػِ  َأف  ال بػػػػػػ، صػػػػػػما اا عميػػػػػػ  وسػػػػػػمـ قػػػػػػاؿ       
ِعَمػػػػػْت لػػػػػػ، ا ْرض   ف َوج  ػػػػػا لػػػػػـ ي ْعَطه ػػػػػف  َأَحػػػػػٌد َقْبِمػػػػػ،    ِصػػػػػْرت  ِبالرُّْعػػػػػبِ َمِسػػػػػيَرَة اَلػػػػػْهر   أ ْعِطيػػػػػت  َ ْمس 

ِتػػػػ، َأْدَرَكْتػػػػ    مػػػػف أ م  ػػػػؿ   ـ  ولػػػػـ َتِحػػػػؿ   َمْسػػػػِجد ا َوَطه ػػػػور ا َاَ يَُّمػػػػا َرج  ف َوأ ِحم ػػػػْت لػػػػ، اْلَمَاػػػػاِ  ػػػػالة  َاْمي َصػػػػؿِّ الص 
ػػػػػػة  َوب ِع ْػػػػػػت  إلػػػػػػا ال ػػػػػػاس  ػػػػػػَتاَعَةف وكػػػػػػاف ال بػػػػػػ، ي ْبَعػػػػػػث  إلػػػػػػا َقْوِمػػػػػػِ  َ اص  َقْبِمػػػػػػ،ف َوأ ْعِطيػػػػػػت  الال   َحػػػػػػد  

ػػػػػػة   و يػػػػػػره مػػػػػػف ا حاديػػػػػػث التػػػػػػ، قػػػػػػد تتلػػػػػػم  اػػػػػػ،  صيصػػػػػػة أو معجػػػػػػزة دوف  يػػػػػػره مػػػػػػف  .(49)َعام 
 ا  بيا .

اا عػػػػز وجػػػػؿ اػػػػ،  لـ بػػػػ ف جعمهػػػػـ قػػػػدوات لم ػػػػاس لقػػػػد أمػػػػرومػػػػف تتلػػػػيؿ ا  بيػػػػا  اصػػػػطتا      
القػػػػرآف الكػػػػريـ عػػػػز وجػػػػؿ أف  قتػػػػدي با  بيػػػػا  ولػػػػذه مزيػػػػة أ ػػػػرض تلػػػػاؼ لمزايػػػػالـ السػػػػابقةف كمػػػػا 

 َوال ػػػػػػػِذيفَ  ِإْبػػػػػػػَراِليـَ  ِاػػػػػػػ، َحَسػػػػػػػَ ةٌ  أ ْسػػػػػػػَوةٌ  َلك ػػػػػػػـْ  َكاَ ػػػػػػػتْ  َقػػػػػػػدْ )قػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالا عػػػػػػػف إبػػػػػػػراليـ عميػػػػػػػ  السػػػػػػػالـ  
 ِإ  ػػػػػا ِلَقػػػػػْوِمِهـْ  َقػػػػػال وا ِإذْ ) ػػػػػـ ذكػػػػػر تعػػػػػالا  بمػػػػػاذا يكػػػػػوف ا قتػػػػػدا  اقػػػػػاؿ تعػػػػػالا   (4  الممتح ػػػػػة)(َمَعػػػػػ   
ػػػػػا ِمػػػػػ ك ـْ  ب ػػػػػَرا  ـ   َبْيَ َ ػػػػػا َوَبػػػػػَدا ِبك ػػػػػـْ  َكَتْرَ ػػػػػا الم ػػػػػ ِ  د وفِ  ِمػػػػػف َتْعب ػػػػػد وفَ  َوِمم   َأَبػػػػػدا   َواْلَبْاَلػػػػػا  اْلَعػػػػػَداَوة   َوَبْيػػػػػَ ك 
 .(4 الممتح ة) ( َوْحَده   ِبالم  ِ  ت ْؤِم  وا َحت ا
 أ ْسػػػػػَوةٌ  الم ػػػػػ ِ  َرس ػػػػػوؿِ  ِاػػػػػ، َلك ػػػػػـْ  َكػػػػػافَ  َلَقػػػػػدْ )وقػػػػػاؿ تعػػػػػالا عػػػػػف رسػػػػػول  صػػػػػما اا عميػػػػػ  وسػػػػػمـ       
ػػػػو َكػػػػافَ  لَِّمػػػػف َحَسػػػػَ ةٌ  . اجعػػػػؿ ا قتػػػػدا  (21  ا حػػػػزاب( )َكِ يػػػػرا   الم ػػػػ َ  َوَذَكػػػػرَ  ِ ػػػػرَ آلا َواْلَيػػػػْوـَ  الم ػػػػ َ  َيْرج 

بػػػػ  صػػػػما اا عميػػػػ  وسػػػػمـ سػػػػبيال وحيػػػػدا لمػػػػف كػػػػاف يرجػػػػوا اا واليػػػػـو اآل ػػػػر.  ػػػػـ ذكػػػػر تعػػػػالا عػػػػف 
 الم ػػػػػ    َلػػػػػَدض ال ػػػػػِذيفَ  أ ْوَلػػػػػػِنؾَ )ا  بيػػػػػا  جميعػػػػػا بعػػػػػد ذكػػػػػر أسػػػػػما لـ اػػػػػ، سػػػػػورة ا  عػػػػػاـ قػػػػػاؿ تعػػػػػالا  

ـ    .(90 ا  عاـ( )اْقَتِدهْ  َاِبه َدال 
    واالجتباء بالهدايةالمجاؿ الخامس: االصطفاء 

جتبػػػػػا  بالهديػػػػػة كمػػػػػا ومػػػػػف مجػػػػػا ت ا صػػػػػطتا  والتتلػػػػػيؿ التػػػػػ، اعتبرتهػػػػػا العقيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية ا 
. وا جتبػػػػػا  (13 الالػػػػػورض( )ي ِ يػػػػػب   َمػػػػػف ِإَلْيػػػػػ ِ  َوَيْهػػػػػِدي َياَلػػػػػا    َمػػػػػف ِإَلْيػػػػػ ِ  َيْجتَِبػػػػػ، الم ػػػػػ   قػػػػػاؿ تعػػػػػالا  )

                                                 

-
 وسمـ. ف كتاب التلانؿف َباب َاْلِؿ َ َسبِ ال ب، صما اا عمي 2276 برقـ 1782  ص4صحيخ مسمـ ج47

 .عم  َجِميِع اْلَخاَلِئؽِ  َباب َتْتِليِؿ َ ِبيَِّ ا ف كتاب التلانؿف 2277 برقـ 1782 ص4صحيخ مسمـ ج-48

ف باب  قوؿ الم ِ  َتَعاَلا   امـ َتِجد وا َما   َاتََيم م وا َصِعيد ا َطيِّب ا..  برقـ ف128 ص1صحيخ الب اري ج-49  328 ِكَتاب الت َيمُّـِ
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قػػػػػػاؿ ابػػػػػػف ك يػػػػػػر   أي لػػػػػػو الػػػػػػذي يقػػػػػػدر . (50)ل ػػػػػػا  ا  تيػػػػػػار أي   ي تػػػػػػار لمتوحيػػػػػػد مػػػػػػف يالػػػػػػا  
 .(51)الهداية لمف يستحقهاف ويكتب اللاللة عما مف آ رلا عما طريؽ الرالد 

ػػػػا لمػػػػف يػػػػواقهـ اا تعػػػالا لمهدايػػػػةف وسػػػػبب اسػػػتحقاقهـ لهػػػػا كمػػػػا قػػػػاؿ  وبػػػيف اػػػػ، موالػػػػع أ ػػػرض أ وع 
ػػػػػاِلَحاتِ  َوَعِمم ػػػػػواْ  آَم  ػػػػػواْ  ال ػػػػػِذيفَ  ِإف  )تعػػػػػالا   ـ   ِمػػػػػف َتْجػػػػػِري ِبِويَمػػػػػاِ ِهـْ  َربُّه ػػػػػـْ  َيْهػػػػػِديِهـْ  الص   ا َْ َهػػػػػار   َتْحػػػػػِتِه

 َوال ػػػػػػِذيفَ )ف ااإليمػػػػػػاف سػػػػػػبب  سػػػػػػتحقاقهـ الهدايػػػػػػة. وقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالا  (9 يػػػػػػو س( )ال  ِعػػػػػػيـِ  َج  ػػػػػػاتِ  ِاػػػػػػ،
ف   س ػػػػػػػب َمَ ا َلَ ْهػػػػػػػِدَي  ه ـْ  ِايَ ػػػػػػػا َجاَلػػػػػػػد وا االمجالػػػػػػػدة اػػػػػػػػ، . (69  الع كبػػػػػػػوت( )اْلم ْحِسػػػػػػػِ يفَ  َلَمػػػػػػػعَ  الم ػػػػػػػ َ  َواِ 

 العمؿ الصالخ سبب لهداية اا تعالا. و ير ذلؾ مف ا عماؿ ا، لذا الباب.
 المجاؿ السادس: التفضيؿ واالصطفاء مف خالؿ الطبائع والصفات واألخالؽ:

ومػػػػػػف مجػػػػػػا ت ا صػػػػػػطتا  والتتلػػػػػػيؿ التػػػػػػ، اعتبرتهػػػػػػا العقيػػػػػػدة اإلسػػػػػػالمية  ا صػػػػػػطتا  بػػػػػػالعمـ    
 َ ِبػػػػيُّه ـْ  َله ػػػػـْ  َوَقػػػػاؿَ )وا  ػػػػالؽ والطبػػػػانع امػػػػف العمػػػػـ والطبيعػػػػة الجسػػػػدية مػػػػا جػػػػا  اػػػػ، قولػػػػ  تعػػػػالا  

ْمػػػػؾِ  َأَحػػػػؽُّ  َوَ ْحػػػػف   َعَمْيَ ػػػػا ْمػػػػؾ  اْلم   َلػػػػ    َيك ػػػػوف   َأ  ػػػػا َقػػػػال َواْ  َمِمكػػػػا   َطػػػػال وتَ  َلك ػػػػـْ  َبَعػػػػثَ  َقػػػػدْ  الم ػػػػ َ  ِإف    ِمْ ػػػػ    ِباْلم 
ػػػػػفَ  َسػػػػػَعة   ي ػػػػػْؤتَ  َوَلػػػػػـْ   َوالم ػػػػػ    َواْلِجْسػػػػػـِ  اْلِعْمػػػػػـِ  ِاػػػػػ، َبْسػػػػػَطة   َوَزاَده   َعَمػػػػػْيك ـْ  اْصػػػػػَطَتاه   الم ػػػػػ َ  ِإف   َقػػػػػاؿَ  اْلَمػػػػػاؿِ  مِّ

ْمَكػػػػػ    ي ػػػػْؤِت، اكػػػػػاف اصػػػػػطتا  اا تعػػػػػالا لطػػػػػالوت . (247   البقػػػػػرة( )َعِمػػػػػيـٌ  َواِسػػػػػعٌ  َوالم ػػػػػ    َياَلػػػػػا    َمػػػػػف م 
 لمممؾ دو هـ بسبب العمـ والجسـ.

وأمػػػػػا ا صػػػػػطتا  والتتلػػػػػيؿ بػػػػػا  الؽ مػػػػػف ذلػػػػػؾ مػػػػػا جػػػػػا  اػػػػػ، حػػػػػديث عبػػػػػد اا بػػػػػف مسػػػػػعود      
ػػػػػػـ بيػػػػػػ كـ أ القكػػػػػػـ كمػػػػػػا قسػػػػػػـ بيػػػػػػ كـ   قػػػػػػاؿ  قػػػػػػاؿ رسػػػػػػوؿ اا صػػػػػػما اا عميػػػػػػ  وسػػػػػػمـ  إف اا قس 

ف اا عػػػػػز وجػػػػػؿ يعطػػػػػ، الػػػػػد يا  مػػػػػف يحػػػػػب ومػػػػػف   يحػػػػػبف و  يعطػػػػػ، الػػػػػديف إ  لمػػػػػف أرزاقكػػػػػـف وا 
 .(52)أحبف امف أعطاه اا الديف اقد أحب  

وكمػػػػا جػػػػا  اػػػػ، الحػػػػديث أف ال بػػػػ، صػػػػما اا عميػػػػ  وسػػػػمـ قػػػػاؿ  اَلػػػػ ِّ عبػػػػد القػػػػيس   ِإف  ِايػػػػَؾ     
ـ  َوا َ ػػػػػػاة   ـْ واػػػػػػ، زيػػػػػػادة ع ػػػػػػد أحمػػػػػػد  قمػػػػػػت   ف(53)َ ْصػػػػػػَمتَْيِف ي ِحبُّه َمػػػػػػا اا اْلِحْمػػػػػػ َأَقػػػػػػِديما  كػػػػػػاف اػػػػػػ، َأ

م تَػػػػْيِف ي ِحبُّه َمػػػػا  وا  ػػػػاة   بتػػػػتخ  (54)َحػػػػِدي ا    قػػػػاؿ  َبػػػػْؿ َقػػػػِديما . قمػػػػت  اْلَحْمػػػػد  ِلم ػػػػِ  الػػػػذي جبم ػػػػ، عمػػػػا   

                                                 
 .12ص 16 حكاـ القرآف جالجامع -50

-
 .110ص 4تتسير القرآف العظيـ ج51

 .387  ص1مس د أحمد بف ح بؿ ج-52
يَماِف ِبالم ِ  َتَعاَلا َوَرس وِل ِ ف كتاب اإليمافف 17ف برقـ 48 ص1صحيخ مسمـ ج-53  َباب اْ َْمِر ِباإْلِ

-
 .205ص 4مس د أحمد بف ح بؿ ج54
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الهمػػػػزة عمػػػػا وزف  ػػػػواةف ولػػػػ، اسػػػػـ مػػػػف التػػػػ  ،ف اقيػػػػؿ  مع ػػػػاه الوقػػػػارف والت بػػػػتف وقيػػػػؿ  ال بػػػػات اػػػػ، 
 .(55)العواقب الطاعاتف وقيؿ  المراد جودة  ظره ا، 

 المجاؿ السابع: التفضيؿ واالصطفاء في الجنس:
ومػػػػػػػف مجػػػػػػػا ت ا صػػػػػػػطتا  والتتلػػػػػػػيؿ التػػػػػػػ، اعتبرتهػػػػػػػا العقيػػػػػػػدة اإلسػػػػػػػالمية مػػػػػػػا جػػػػػػػا  مػػػػػػػف      

ػػػػوفَ  الرَِّجػػػػاؿ  )تتلػػػػيؿ الرجػػػػاؿ اػػػػ،  صػػػػمة القوامػػػػة كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا  ػػػػؿَ  ِبَمػػػػا ال َِّسػػػػا  َعَمػػػػا َقو ام   َال 
ػػػػػاِلَحات   َأْمػػػػػَواِلِهـْ  ِمػػػػػفْ  َأ َتق ػػػػػواْ  َوِبَمػػػػػا َبْعػػػػػض   َعَمػػػػػا َبْعَلػػػػػه ـْ  الم ػػػػػ     ِبَمػػػػػا لِّْمَاْيػػػػػبِ  َحاِاَظػػػػػاتٌ  َقاِ تَػػػػػاتٌ  َاالص 

ول ف   َاِعظ ػػػػػػػول ف     ال ػػػػػػوَزل ف   َتَ ػػػػػػاا وفَ  َوالال ِتػػػػػػ، الم ػػػػػػ    َحِتػػػػػػظَ  ػػػػػػر   َاػػػػػػػِوفْ  َواْلػػػػػػِرب ول ف   اْلَمَلػػػػػػاِجعِ  ِاػػػػػػ، َواْلج 
. اهػػػػػذه اآليػػػػػة تعطػػػػػ، (34  ال سػػػػػا ( )َكِبيػػػػػرا   َعِمي ػػػػػا   َكػػػػػافَ  الم ػػػػػ َ  ِإف   َسػػػػػِبيال   َعَمػػػػػْيِهف   تَْبا ػػػػػواْ  َاػػػػػالَ  َأَطْعػػػػػَ ك ـْ 

ألػػػػػؿ قيػػػػػاـ عمػػػػػا  سػػػػػانهـف اػػػػػ، تػػػػػ ديبهف االرجػػػػػاؿ   ( 56)  لمرجػػػػػؿ الػػػػػؿ عمػػػػػا المػػػػػرأة بحػػػػػؽ القوامػػػػػة
ػػػػػؿَ  ِبَمػػػػػاوأمػػػػػا قولػػػػػ  تعػػػػػالا  ) (57) وا  ػػػػػذ عمػػػػػا أيػػػػػديهف ايمػػػػػا يجػػػػػب عمػػػػػيهف ا و  تسػػػػػهـ  الم ػػػػػ    َال 

ػػػػػؿ اا بػػػػػ  الرجػػػػػاؿ عمػػػػػا أزواجهػػػػػـ  مػػػػػف َسػػػػػْوقهـ إلػػػػػيهف   ف يع ػػػػػ،  (َبْعػػػػػض   َعَمػػػػػا َبْعَلػػػػػه ـْ  بمػػػػػا ال 
. وذلػػػػػؾ تتلػػػػػيؿ اا تبػػػػػارؾ وتعػػػػػالا  ػػػػػَؤ هف  مهػػػػػورلفف وا  تػػػػػاقهـ عمػػػػػيهف  أمػػػػػوالهـف وكتػػػػػايتهـ إيػػػػػالف م 

ػػػػػا عمػػػػػيهفف  ااػػػػػذي ا مػػػػػر عمػػػػػيهف ايمػػػػػا جعػػػػػؿ اا  وا قو ام  ف ولػػػػػذلؾ صػػػػػار  إلػػػػػيهـ مػػػػػف إيػػػػػالـ عمػػػػػيهف 
 .(58) أمورلف
ذْ )وأمػػػػا مػػػػا يتعمػػػػؽ بال سػػػػا  ام هػػػػا مػػػػا جػػػػا  اػػػػ، الػػػػؿ مػػػػريـ اب ػػػػة عمػػػػراف كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا         َواِ 
ـ   َيػػػػػػػا اْلَماَلِنَكػػػػػػػة   َقاَلػػػػػػتِ   آؿ( )اْلَعػػػػػػػاَلِميفَ  ِ َسػػػػػػػا  َعَمػػػػػػػا َواْصػػػػػػػَطَتاؾِ  َوَطه ػػػػػػػَرؾِ  اْصػػػػػػَطَتاؾِ  الم ػػػػػػػ َ  ِإف   َمػػػػػػػْرَي
يرجػػػػػع إلػػػػػا   ا صػػػػػطتا  ا وؿ السػػػػػالـ كػػػػػاف مػػػػػف جهتػػػػػيفف واصػػػػػطتا  مػػػػػريـ عميهػػػػػا (42  عمػػػػػراف

يرجػػػػػػع إلػػػػػػا تتلػػػػػػيمها عمػػػػػػا سػػػػػػانر   وا اعػػػػػػاؿ السػػػػػػديدةف وا صػػػػػػطتا  ال ػػػػػػا ،ف الصػػػػػػتات الحميػػػػػػدة
 . (59) إما عما عالم، زما هاف أو مطمقا   سا  العالميف

وورد اػػػػ، الحػػػػػديث أف َرس ػػػػوَؿ الم ػػػػػِ  صػػػػما اا عميػػػػػ  وسػػػػػمـ ألػػػػاؼ اػػػػػ، ا الػػػػمية إلػػػػػا مػػػػػريـ      
ـ  ِبْ ػػػػػت  ِعْمػػػػػَراَفف َوَ ْيػػػػػر  ِ َسػػػػػاِنَها َ ِديَجػػػػػة  ِبْ ػػػػػت    ديجػػػػػة رلػػػػػ، اا ع هػػػػػا اقػػػػػاؿ   َ ْيػػػػػر  ِ َسػػػػػاِنَها َمػػػػػْرَي

                                                 

-
دار الكتب   دار ال الرجماؿ عيتا ،ف    القاريف تحقيؽعم، بف سمطاف محمد   ت ليؼمرقاة المتاتيخ الرح مالكاة المصابيخف 55

 .254 ص9ف جا ولا  ـفالطبعة2001 - لػ1422 - بيروت/ لب اف - العممية

ف دار ال الر  مؤسسة الاؾأحمد محمد   فأب، جعتر الطبريف تحقيؽ جريف ت ليؼ  محمد بف جامع البياف ا، ت ويؿ القرآف56
 .290 ص 8ـ ج 2000 - لػ 1420 ا ولاف  الطبعةالرسالةف 

 .290 ص 8جامع البياف ا، ت ويؿ القرآف ج57
 .290 ص 8جامع البياف ا، ت ويؿ القرآف ج-58

 .130 ص1ج تيسير الكريـ الرحمف ا، تتسير كالـ الم اف59-



 2017العدد )األول( أكتوبر                         اإلنسانية              تمجلة العلوم التربوية والدارسا   

الصبري الرحمف الدكتور/ عبد                                      التفضيؿ واالصطفاء مجاالتها ومنهج العقيدة اإلسالمية في فمسفتها    

 
147 

ػػػػػَماِ  َواْ َْرِض  . َوَأاَلػػػػػاَر َوِكيػػػػػٌع  إلػػػػػا الس  َوْيِمػػػػػد  ر  سػػػػػا  الػػػػػد ياف ولػػػػػو المقصػػػػػود وأالػػػػػار .أي   يػػػػػ(60)  
 وكيع إلا السما  وا رض.

وجػػػػػػا  اػػػػػػ، أالػػػػػػمية عانالػػػػػػة رلػػػػػػ، اا ع هػػػػػػا وآسػػػػػػية امػػػػػػرأة أف رسػػػػػػوؿ الم ػػػػػػِ  صػػػػػػما اا عميػػػػػػ     
ـَ ِبْ ػػػػػِت ِعْمػػػػَراَفف َوآِسػػػػػَيَة  وسػػػػمـ قػػػػاؿ  ػػػػػْؿ مػػػػف ال َِّسػػػػػاِ  َ ْيػػػػر  َمػػػػْرَي  َكَمػػػػػؿَ مػػػػف الرَِّجػػػػػاِؿ َكِ يػػػػٌرف ولػػػػـ َيْكم 

ف  َاْلػػػػػػػػَؿ َعاِناَلػػػػػػػػَة عمػػػػػػػػا ال َِّسػػػػػػػػاِ  َكَتْلػػػػػػػػؿ ال  ِريػػػػػػػػِد عمػػػػػػػػا َسػػػػػػػػاِنِر الط َعػػػػػػػػاـِ اْمػػػػػػػػَرأَ   .(61)ةِ ِاْرَعػػػػػػػػْوَفف َواِ 
والكمػػػػػػاؿ   يطمػػػػػػؽ عمػػػػػػا تمػػػػػػاـ الالػػػػػػػ،  وت اليػػػػػػ  اػػػػػػ، بابػػػػػػ ف والمػػػػػػػراد ل ػػػػػػا  الت ػػػػػػال، اػػػػػػ، جميػػػػػػػع 

 .(62)التلانؿ و صاؿ البر والتقوض 
 

 األرزاؽ والعطايا:المجاؿ الثامف: التفضيؿ واالصطفاء مف خالؿ 
ومػػػػػف مجػػػػػا ت ا صػػػػػطتا  والتتلػػػػػيؿ التػػػػػ، اعتبرتهػػػػػا العقيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية ا صػػػػػطتا  ا رزاؽ     

ػػػػؿَ  َوالم ػػػػ   )والعطايػػػػا  كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا   ْزؽِ  ِاػػػػ، َبْعػػػػض   َعَمػػػػا َبْعَلػػػػك ـْ  َال  . بػػػػؿ (71  ال حػػػػؿ( )اْلػػػػرِّ
أمػػػػػػػر اا تعػػػػػػػالا  بيػػػػػػػ  صػػػػػػػما اا وسػػػػػػػمـ با عتبػػػػػػػار وال ظػػػػػػػر اػػػػػػػ، لػػػػػػػذا التتلػػػػػػػيؿ ومقار تػػػػػػػ  بمػػػػػػػا 

ػػػػػػْمَ ا َكْيػػػػػػؼَ  ا ظ ػػػػػػْر )سػػػػػػيكوف اػػػػػػ، القيامػػػػػػة قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالا    َأْكَبػػػػػػر   َوَلآلِ ػػػػػػَرة   َبْعػػػػػػض   َعَمػػػػػػا َبْعَلػػػػػػه ـْ  َال 
 اػػػػػػ، الػػػػػػد يا  امػػػػػػ هـ الا ػػػػػػ،  اػػػػػػ، اآليػػػػػػة أي  . والػػػػػػم ا(21  اإلسػػػػػػرا ( )تَْتِلػػػػػػيال   َوَأْكَبػػػػػػر   َدَرَجػػػػػػات  
 .(63)ف وبيف ذلؾف ومف يموت صايراف ومف يعمر حتا يبقا الي ا كبيراف وبيف ذلؾ والتقير
ف اقػػػػد يتلػػػػؿ إ سػػػػاف بالمػػػػاؿف وآ ػػػػر بالممػػػػؾف وآ ػػػػر وقػػػػد ي تمػػػػؼ الػػػػرزؽ مػػػػف الػػػػ ص آل ػػػػر     

 با و د ولكذا.
امػػػػف المػػػػاؿ مػػػػا جػػػػا  اػػػػ، قصػػػػة قػػػػاروف اػػػػ، الحػػػػديث عػػػػف الطانتػػػػة التػػػػ، ا تػػػػرت بمالػػػػ  ابعػػػػد    

 الم ػػػػػػ َ  َوْيَكػػػػػػَ ف   َيق ول ػػػػػػوفَ  ْمسِ ِبػػػػػػا  َمَكاَ ػػػػػػ    َتَم  ػػػػػػْوا ال ػػػػػػِذيفَ  َوَأْصػػػػػػَبخَ )لالكػػػػػػ  قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالا حاكيػػػػػػا عػػػػػػ هـ  
ْزؽَ  َيْبس ػػػػط   ػػػػف   َأف َلػػػػْو  َوَيْقػػػػِدر   ِعَبػػػػاِدهِ  ِمػػػػفْ  َياَلػػػػا    ِلَمػػػػف الػػػػرِّ  ي ْتِمػػػػخ     َوْيَكَ   ػػػػ    ِبَ ػػػػا َلَ َسػػػػؼَ  َعَمْيَ ػػػػا الم ػػػػ    م 

وفَ  . قػػػػػػاؿ ال سػػػػػػت،    قػػػػػػاؿ سػػػػػػيبوي   ويكػػػػػػ ف  كممػػػػػػة ت بػػػػػػ  عمػػػػػػا ال طػػػػػػ  (82  القصػػػػػػص( )اْلَكػػػػػػاِار 
وت ػػػػػػدـف يسػػػػػػتعممها ال ػػػػػػادـ بوظهػػػػػػار  دامتػػػػػػ ف يع ػػػػػػ، أف القػػػػػػـو ت بهػػػػػػوا عمػػػػػػا  طػػػػػػنهـ اػػػػػػ، تم ػػػػػػيهـف 

. أمػػػػا قولػػػػ  يبسػػػػط ويقػػػػدر ايكػػػػوف  لكػػػػؿ واحػػػػد (64)قػػػػاروف وت ػػػػدموا وقػػػػولهـ يػػػػا ليػػػػت ل ػػػػا م ممػػػػا أوتػػػػ، 

                                                 

 اا َتَعاَلا ع ها. ف َباب َاَلاِنِؿ َ ِديَجَة أ ِـّ اْلم ْؤِمِ يَف رل،2430ف برقـ 1886 ص4صحيخ مسمـ ج-60

 ف َباب َاَلاِنِؿ َ ِديَجَة أ ِـّ اْلم ْؤِمِ يَف رل، اا َتَعاَلا ع ها.2431فبرقـ 1886  ص4صحيخ مسمـ ج-61

 .198ص/15الرح ال ووي عما صحيخ مسمـ ج-62

 .35ص 3تتسير القرآف العظيـ ج-63

 248ص 3تتسير ال ست، ج-64
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مػػػػػػػػػػف البسػػػػػػػػػػط والقػػػػػػػػػػدر بمحػػػػػػػػػػض مالػػػػػػػػػػينت ف   لكرامػػػػػػػػػػة توجػػػػػػػػػػب البسػػػػػػػػػػطف و  لهػػػػػػػػػػو اف يقتلػػػػػػػػػػا 
 .(65)القبض 

ـ   ق ػػػػؿِ )وأمػػػػا الممػػػػؾ قولػػػػ  تعػػػػالا       ْمػػػػؾِ  َماِلػػػػؾَ  الم ه ػػػػ ْمػػػػؾَ  ت ػػػػْؤِت، اْلم  ْمػػػػؾَ  َوتَ ػػػػِزع   َتاَلػػػػا  َمػػػػف اْلم  ػػػػف اْلم   ِمم 
 آؿ( )َقػػػػػػػِديرٌ  اَلػػػػػػػْ،    ك ػػػػػػػؿِّ  َعَمػػػػػػػاَ  ِإ  ػػػػػػػؾَ  اْلَ ْيػػػػػػػر   ِبَيػػػػػػػِدؾَ  َتاَلػػػػػػػا  َمػػػػػػػف َوت ػػػػػػػِذؿُّ  َتاَلػػػػػػػا  َمػػػػػػػف َوت ِعػػػػػػػزُّ  َتاَلػػػػػػػا 
 .(26 عمراف

ْمػػػػػؾ   ِلم ػػػػػ ِ )ومػػػػػف ا و د والذريػػػػػة كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػالا      ػػػػػَماَواتِ  م   َيَهػػػػػب   َياَلػػػػػا    َمػػػػػا َيْ م ػػػػػؽ   ْرضِ َوا  الس 
ه ـْ  َأوْ *  الػػػػذُّك ورَ  َياَلػػػػا    ِلَمػػػػف َوَيَهػػػػب   ِإَ ا ػػػػا   َياَلػػػػا    ِلَمػػػػفْ  َ ا ػػػػا   ذ ْكَرا ػػػػا   ي ػػػػَزوِّج   َعِقيمػػػػا   َياَلػػػػا    َمػػػػف َوَيْجَعػػػػؿ   َواِ 
 .  (50-49الالورض( )َقِديرٌ  َعِميـٌ  ِإ     
اتػػػػدؿ لػػػػذا اآليػػػػة كمػػػػا قػػػػاؿ العالمػػػػة بػػػػف عطيػػػػة   عمػػػػا القػػػػدرة والممػػػػؾ المحػػػػيط بػػػػالجميعف وأف     

 ااػػػػػذة اػػػػػ، جميػػػػػع  مقػػػػػ ف وؼ يكػػػػػؿ أمػػػػػرلـف ولػػػػػذا   مػػػػػد ؿ لصػػػػػ ـ ايػػػػػ   مالػػػػػينت  تبػػػػػارؾ وتعػػػػػالا 
اػػػوف الػػػػذي ي مػػػػؽ مػػػػا يالػػػػا  وي تػػػرع او مػػػػا لػػػػو اا تبػػػػارؾ وتعػػػػالاف ولػػػو الػػػػذي يقسػػػػـ ال مػػػػؽ ايهػػػػب 
اإل ػػػػاث لمػػػػف يالػػػػا  أي يجعػػػػؿ ب يػػػػ   سػػػػا ف ويهػػػػب الػػػػذكور لمػػػػف يالػػػػا  عمػػػػا لػػػػذا الحػػػػدف أو ي ػػػػوعهـ 

 .(66)مرة يهب ذكر أو يهب أ  ا 
 المجاؿ التاسع: التفضيؿ واالصطفاء بالعمؿ الصالح منها: 

ومػػػػػف مجػػػػػا ت ا صػػػػػطتا  والتتلػػػػػيؿ التػػػػػ، اعتبرتهػػػػػا العقيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية  التتالػػػػػؿ بػػػػػيف ال ػػػػػاس 
 بالعمؿ الصالخ 

اقػػػػد بػػػػيف القػػػػرآف الكػػػػريـ أف بػػػػيف المػػػػؤم يف اقػػػػط تتالػػػػؿ وبػػػػيف المػػػػؤم يف و يػػػػرلـ تتالػػػػؿ كػػػػذلؾف 
 لخ ايها.وكمها ترجع   ر العمؿ الصا

ا مػػػػػا التتالػػػػػؿ بػػػػػيف المػػػػػؤم يف اقػػػػػط  التتالػػػػػؿ بػػػػػيف تحقيػػػػػؽ اإليمػػػػػاف و وااػػػػػؿ ا عمػػػػػاؿ كمػػػػػػا     
 اآلِ ػػػػػػرِ  َواْلَيػػػػػػْوـِ  ِبالم ػػػػػػ ِ  آَمػػػػػػفَ  َكَمػػػػػػفْ  اْلَحػػػػػػَراـِ  اْلَمْسػػػػػػِجدِ  َوِعَمػػػػػػاَرةَ  اْلَحػػػػػػاجِّ  ِسػػػػػػَقاَيةَ  َأَجَعْمػػػػػػت ـْ )قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالا  

. (19  التوبػػػػػػة( )الظ ػػػػػاِلِميفَ  اْلَقػػػػػْوـَ  َيْهػػػػػِدي  َ  َوالم ػػػػػ    الم ػػػػػ ِ  ِع ػػػػػدَ  َيْسػػػػػَتو وفَ   َ  الم ػػػػػ ِ  َسػػػػػِبيؿِ  ِاػػػػػ، َوَجاَلػػػػػدَ 
ومػػػػف التتالػػػػؿ بػػػػيف المػػػػؤم يف التتالػػػػؿ اػػػػ، اإل تػػػػاؽ والجهػػػػاد قبػػػػؿ التػػػػتخ وبعػػػػده كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا  

ػػػػفْ  ِمػػػػ ك ـ َيْسػػػَتِوي  ) ـ   أ ْوَلِنػػػػؾَ  َوَقاَتػػػػؿَ  اْلَتػػػْتخِ  َقْبػػػػؿِ  ِمػػػػف َأ َتػػػؽَ  م  ػػػػفَ  َدَرَجػػػػة   َأْعَظػػػ  َبْعػػػػد   ِمػػػػف َأ َتق ػػػػوا ال ػػػِذيفَ  مِّ
ْسَ ا الم     َوَعدَ  َوك ال   َوَقاَتم وا  .(10  الحديد( )َ ِبيرٌ  َتْعَمم وفَ  ِبَما َوالم     اْلح 

                                                 

-
 .27ص 7الكريـفجإرالاد العقؿ السميـ إلا مزايا القرآف 65

 .43ص 5المحرر الوجيز ا، تتسير الكتاب العزيزف ج-66



 2017العدد )األول( أكتوبر                         اإلنسانية              تمجلة العلوم التربوية والدارسا   

الصبري الرحمف الدكتور/ عبد                                      التفضيؿ واالصطفاء مجاالتها ومنهج العقيدة اإلسالمية في فمسفتها    

 
149 

 َيْسػػػػػػػػَتِوي    )ومػػػػػػػػف التتالػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػذلؾ  تتلػػػػػػػػيؿ المجالػػػػػػػػديف عمػػػػػػػػا القاعػػػػػػػػديف قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالا      
ػػػػػػْؤِمِ يفَ  ِمػػػػػػفَ  اْلَقاِعػػػػػػد وفَ  ػػػػػػَررِ  أ ْوِلػػػػػػ، َ ْيػػػػػػر   اْلم   َوَأ ت ِسػػػػػػِهـْ  ِبػػػػػػَ ْمَواِلِهـْ  الم ػػػػػػ ِ  َسػػػػػػِبيؿِ  ِاػػػػػػ، َواْلم َجاِلػػػػػػد وفَ  الل 

ػػػػؿَ  ْسػػػػَ ا الم ػػػػ    َوَعػػػػدَ  َوك ػػػػػالا  َدَرَجػػػػة   اْلَقاِعػػػػِديفَ  َعَمػػػػا َوَأ ت ِسػػػػِهـْ  ِبػػػػَ ْمَواِلِهـْ  اْلم َجاِلػػػػِديفَ  الم ػػػػ    َال  ػػػػؿَ  اْلح   َوَال 
 .(95 ال سا ( )َعِظيما   َأْجرا   اْلَقاِعِديفَ  َعَما اْلم َجاِلِديفَ  الم    

اكتتلػػػػيؿ المػػػػؤمف عمػػػػا المتسػػػػد كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا   وأمػػػػا التفاضػػػػؿ بػػػػيف المػػػػ منيف وهيػػػػرهـ     
ػػػػػاِلَحاتِ  َوَعِمم ػػػػػوا آَم  ػػػػػوا ال ػػػػػِذيفَ  َ ْجَعػػػػػؿ   َأـْ ) ػػػػػارِ  اْلم ت ِقػػػػػيفَ  َ ْجَعػػػػػؿ   َأـْ  ْرضِ ا َ  ِاػػػػػ، َكاْلم ْتِسػػػػػِديفَ  الص  ( َكاْلت ج 
 .(28ص)

ػػػػػػػوا ال ػػػػػػػِذيفَ  َحِسػػػػػػػبَ  أ ـْ )وتتلػػػػػػػيؿ المػػػػػػػؤمف عمػػػػػػػا العاصػػػػػػػ، قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالا        ػػػػػػػيَِّناتِ  اْجَتَرح   أ ف الس 
ػػػػاِلَحاتِ  َوَعِمم ػػػػوا آَم  ػػػػوا َكال ػػػػِذيفَ    ْجَعَمه ػػػػـْ  ْحَيػػػػال ـ َسػػػػَوا  الص  ػػػػوفَ  َمػػػػا َسػػػػا  َوَمَمػػػػات ه ـْ  م    الجا يػػػػة( )َيْحك م 

  القمػػػػػػػـ( )َكػػػػػػػاْلم ْجِرِميفَ  اْلم ْسػػػػػػػِمِميفَ  َأَاَ ْجَعػػػػػػػؿ  )وتتلػػػػػػػيؿ المسػػػػػػػمـ عمػػػػػػػا المجػػػػػػػـر قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالا  . (21
35). 

المجػػػاؿ العا ػػػر: الفضػػػؿ فػػػي محبػػػة اهلل وواليتػػػه ولربػػػه ونصػػػرت ودفاعػػػه وهيرهػػػا مػػػف كرامػػػات 
 الدنيا:
ومػػػػػف مجػػػػػا ت ا صػػػػػطتا  والتتلػػػػػيؿ التػػػػػ، اعتبرتهػػػػػا العقيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية ولػػػػػ، مػػػػػف أعظمهػػػػػا     

وأالػػػػػم  اجتبػػػػػا  أ ػػػػػاس لمحبتػػػػػ  تعػػػػػالاف وو يتػػػػػ ف وقربػػػػػ ف و صػػػػػرت ف ودااعػػػػػ   امػػػػػف المحبػػػػػة قولػػػػػ  
ؿ تعػػػػػالا  وأمػػػػػا الو يػػػػػة اقػػػػػا .(54  المانػػػػػدة( )َوي ِحبُّوَ ػػػػػ    ي ِحػػػػػبُّه ـْ  ِبَقػػػػػْوـ   الم ػػػػػ    َيػػػػػْ ِت، َاَسػػػػػْوؼَ )تعػػػػػالا  

ه ـ آَم  ػػػػواْ  ال ػػػػِذيفَ  َوِلػػػػ،ُّ  الم ػػػػ   ) ػػػػفَ  ي ْ ػػػػِرج  . وأمػػػػا القػػػػرب مػػػػف اا (257  البقػػػػرة( )ال ُّػػػػو رِ  ِإَلػػػػا الظُّم َمػػػػاتِ  مِّ
َذا)عػػػػز وجػػػػػؿ اقػػػػػاؿ تعػػػػػالا   ف وقولػػػػػ  تعػػػػػالا  (186  البقػػػػػرة( )َقِريػػػػبٌ  َاػػػػػِو ِّ، َع ِّػػػػػ، ِعَبػػػػػاِدي َسػػػػَ َلؾَ  َواِ 

 .(56  ا عراؼ( )اْلم ْحِسِ يفَ  مِّفَ  َقِريبٌ  الم  ِ  َرْحَمتَ  ِإف  )
ػػػػر   ِإ  ػػػػا)وأمػػػػا الػػػػيمة ال صػػػػر مػػػػف اا عػػػػز وجػػػػؿ قػػػػاؿ تعػػػػالا        ػػػػَمَ ا َلَ  ص   ِاػػػػ، آَم  ػػػػوا َوال ػػػػِذيفَ  ر س 
وا ِإف آَم  ػػػػوا ال ػػػػِذيفَ  َأيَُّهػػػػا َيػػػػا)ف وقػػػػاؿ تعػػػػالا  (51  ػػػػاار( )اْ َاْلػػػػَهاد   َيق ػػػػوـ   َوَيػػػػْوـَ  الػػػػدُّْ َيا اْلَحَيػػػػاةِ  ػػػػر   تَ ص 
ػػػػػْرك ـْ  الم ػػػػػ َ   َعػػػػػفِ  ي ػػػػػَداِاع   الم ػػػػػ َ  ِإف  ). وأمػػػػػا الػػػػػدااع ايقػػػػػوؿ تعػػػػػالا  (7  محمػػػػػد( )َأْقػػػػػَداَمك ـْ  َوي  َبِّػػػػػتْ  َي ص 
 .(38  الح ( )َكت ور   َ و اف   ك ؿ   ي ِحبُّ   َ  الم  َ  ِإف   آَم  وا ال ِذيفَ 
ال ػػػػػاس لػػػػػذه التلػػػػػانؿ والمزايػػػػػا  وقػػػػػد حػػػػػدد لػػػػػذه اآليػػػػػات أسػػػػػباب التػػػػػ،  ػػػػػاؿ مػػػػػف أجمهػػػػػا لػػػػػؤ       

 وكم  تعود لنيماف والعمؿ الصالخ.
 

 المجاؿ الحادي ع ر: التفضيؿ في الجنة ودرجاتها:
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ومػػػػػػف مجػػػػػػا ت ا صػػػػػػطتا  والتتلػػػػػػيؿ التػػػػػػ، اعتبرتهػػػػػػا العقيػػػػػػدة اإلسػػػػػػالميةف مػػػػػػا يكػػػػػػوف مػػػػػػف     
ف كػػػػاف  إد ػػػػاؿ المػػػػؤم يف الج ػػػػة الػػػػال م ػػػػ  سػػػػبحا   وتعػػػػالاف ولػػػػذه أراػػػػع المجػػػػا تف وأالػػػػراهاف وا 

 ِإَلػػػػا َسػػػػاِبق وا)لمعمػػػػؿ الصػػػػالخ ايػػػػ   ػػػػوع سػػػػبب إ  أف الج ػػػػة أعظػػػػـ مػػػػف العمػػػػؿف كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا  
ػػػػف َمْاِتػػػػَرة   بِّك ػػػػـْ  مِّ ػػػػَها َوَج  ػػػػة   ر  ػػػػَما  َكَعػػػػْرضِ  َعْرل  ػػػػِم ِ  ِبالم ػػػػ ِ  آَم  ػػػػوا ِذيفَ ِلم ػػػػ أ ِعػػػػد تْ  ْرضِ َوا  الس   َذِلػػػػؾَ  َور س 
وقػػػػػػاؿ تبػػػػػػارؾ وتعػػػػػػالا  . (21 الحديػػػػػػد( )اْلَعِظػػػػػػيـِ  اْلَتْلػػػػػػؿِ  ذ و َوالم ػػػػػػ    َياَلػػػػػػا    َمػػػػػػف ي ْؤِتيػػػػػػ ِ  الم ػػػػػػ ِ  َاْلػػػػػػؿ  

ػػػػػػرِ ) ػػػػػػْؤِمِ يفَ  َوَبالِّ ػػػػػػفَ  َله ػػػػػػـ ِبػػػػػػَ ف   اْلم  . ويتتػػػػػػاوت ألػػػػػػؿ الج ػػػػػػة (47  ا حػػػػػػزاب( )َكِبيػػػػػػرا   َاْلػػػػػػال   الم ػػػػػػ ِ  مِّ
ػػػػْدِريِّ رض اا ع ػػػػ   اْل   بالتلػػػػؿ عمػػػػا قػػػػدر أعمػػػػالهـ اػػػػ، الػػػػد ياف كمػػػػا جػػػػا  اػػػػ، حػػػػديث أبػػػػ، َسػػػػِعيد  
ـْ  َأف  َرس ػػػػػوَؿ الم ػػػػػ ِ صػػػػػما اا عميػػػػػ  وسػػػػػمـ قػػػػػاؿ   ِإف  َأْلػػػػػَؿ اْلَج  ػػػػػِة َلَيتَػػػػػَراَ ْوَف َأْلػػػػػَؿ اْلا ػػػػػَرِؼ مػػػػػف َاػػػػػْوِقِه

ػػػػػِؿ مػػػػػا َبْيػػػػػَ ه ـْ كمػػػػػا تَتَػػػػػَراَ ْوَف اْلَكْوَكػػػػػَب ا لػػػػػدُّرِّي  اْلَاػػػػػاِبَر مػػػػػف اْ  ا ػػػػػِؽ مػػػػػف اْلَماْلػػػػػِرِؽ أو اْلَمْاػػػػػِرِب  ِلتََتال 
ـْ . قػػػػػاؿ.  َبَمػػػػػا َوال ػػػػػِذي َ ْتِسػػػػػ، بيػػػػػده  قػػػػػالوا  يػػػػػا َرس ػػػػػوَؿ الم ػػػػػِ  ِتْمػػػػػَؾ َمَ ػػػػػاِزؿ  ا ْ ِبَيػػػػػاِ    َيْبم ا َهػػػػػا َ ْيػػػػػر ل 

 .(67)َسِميَف ِرَجاٌؿ آَم  وا ِبالم ِ  َوَصد ق وا اْلم رْ 
أف ا صػػػػػػػطتا  والتلػػػػػػػؿ مػػػػػػػف اا تعػػػػػػػالا بػػػػػػػيف  ومػػػػػػػف  ػػػػػػػالؿ مػػػػػػػا سػػػػػػػبؽ يسػػػػػػػت مص الباحػػػػػػػث    

ال ػػػػاس ي تمػػػػؼ مػػػػف إ سػػػػاف آل ػػػػرف اقػػػػد يتلػػػػؿ إ سػػػػاف بػػػػالعمـف  وآ ػػػػر بػػػػال بوةف وم مػػػػ  اػػػػ، المػػػػاؿف 
هػػػػا مػػػػا تكػػػػوف أو التوايػػػػؽ لمعمػػػػؿ الصػػػػالخف وكػػػػذلؾ الجػػػػزا  اػػػػ، اآل ػػػػرةف ا تيػػػػارا مػػػػف اا تعػػػػالاف م 

عمػػػػػػػةف ولمعقيػػػػػػػدة اإلسػػػػػػػالمية م هجيتهػػػػػػػا اػػػػػػػ، امسػػػػػػػتتهاف واػػػػػػػ،  أو لايػػػػػػػر يقتلػػػػػػػي  التتلػػػػػػػيؿفلعمػػػػػػػة 
 المطمب التال، سيتـ تولخ لذه الم هجية.   

 

 المطمب الثالث: منهج العقيدة اإلسالمية في فمسفة التفضيؿ واالصطفاء:
لقػػػػػد كػػػػػاف لمعقيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية م هجػػػػػا  والػػػػػحا  اػػػػػ، امسػػػػػتت  لمتتلػػػػػيؿ وا صػػػػػطتا  الواقػػػػػع بػػػػػيف    

 البالرف ويعتبر م هجا واقعياف وحكيماف وبياف ذلؾ ا، ال قاط التالية  
جميعػػػػا اػػػػال أوال: تنءػػػػر العقيػػػػدة اإلسػػػػالمية إلػػػػ  أف األصػػػػؿ بػػػػيف الب ػػػػر هػػػػو التسػػػػاوي بيػػػػنهـ 

ػػػػف َ َمْقَ ػػػػاك ـ َاِو  ػػػػا)يػػػػر   ف أصػػػػمهـ واحػػػػد كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا  اػػػػرؽ بػػػػيف ذكػػػػر وأ  ػػػػا و    ػػػػ، و  اق  مِّ
 (68) السػػػػالـ عميػػػػ  آدـ م ػػػػ   مػػػػؽ الػػػػذي ولػػػػو تػػػػراب مػػػػف لكػػػػـ برنػػػػ  أصػػػػؿ   أي. (5 الحػػػػ ( )ت ػػػػَراب  

 ِإف   َأ َ  ال ػػػػػاس َأيَُّهػػػػػا يػػػػػاوا ب واحػػػػػد كمػػػػػا اػػػػػ، الحػػػػػديث أف ال بػػػػػ، صػػػػػما اا عميػػػػػ  وسػػػػػمـ  قػػػػػاؿ   

                                                 
 2831ف برقـ اْلا َرؼِ  َأْهؿَ اْلَج  ِة َباب َتَراِن، َأْلِؿ  فِكَتاب اْلَج  ِة َوِصَتِة َ ِعيِمَها َوَأْلِمَها ف2177 ص4صحيخ مسمـ ج-67

 .207ص 3جالقرآف العظيـ  تتسير-68
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ف   َواِحػػػػػػدٌ  َرب ك ػػػػػػـْ   َو َ  عربػػػػػػ، عمػػػػػػا لعجمػػػػػػ، َو َ  أعجمػػػػػػ، عمػػػػػػا لعربػػػػػػ، َاْلػػػػػػؿَ   َ  إ  َواِحػػػػػػدٌ  َأَبػػػػػػاك ـْ  َواِ 
َو َ  َأْسَود عما َ ْحَمرَ   .(69)"ِبالت ْقَوض ِإ    َأْحَمرَ  عما َأْسَودَ  ََ

 وأمػػػا مػػػا كػػػاف مػػػف اخػػػتالؼ األنسػػػاب بػػػيف النػػػاسل فقػػػد بينػػػت العقيػػػدة اإلسػػػالمية الحكمػػػة منػػػه 
ػػػف َ َمْقَ ػػػاك ـ ِإ  ػػػا ال  ػػػاس   َأيَُّهػػػا َيػػػا)اػػػ، قولػػػ  تعػػػالا    (ِلَتَعػػػاَرا وا َوَقَباِنػػػؿَ  ال ػػػع وبا   َوَجَعْمَ ػػػاك ـْ  َوأ   َػػػا َذَكػػػر   مِّ

 وحػػػػوا  آدـ إلػػػػا الطي يػػػػة بال سػػػػبة الالػػػػرؼ اػػػػ، ال ػػػػاس اجميػػػػعقػػػػاؿ ابػػػػف ك يػػػػر    .(13  الحجػػػػرات)
 بعلػػػػا ال ػػػػاس بعػػػػض واحتقػػػػار الايبػػػػة عػػػػف ال هػػػػ، بعػػػػد تعػػػػالا قػػػػاؿ ولهػػػػذا...سػػػػوا السػػػػالـ  عمػػػػيهـ
 التعػػػػارؼ ليحصػػػػؿ  أي  لتعػػػػاراواوالعمػػػػة اػػػػ، ا  ػػػػتالؼ لػػػػ،    البالػػػػرية اػػػػ، تسػػػػاويهـ عمػػػػا م بهػػػػا
والتكبػػػػر عمػػػػا ال مػػػػؽ   . اػػػػال يكػػػػوف لػػػػذا ال ػػػػالؼ سػػػػببا لالسػػػػتعال(70) قبيمتػػػػ  إلػػػػا يرجػػػػع كػػػػؿ بيػػػػ هـ

 وتػػػػػػدعوا والقبانػػػػػػؿ باآلبػػػػػػا  لتتتػػػػػػا روا   آبانػػػػػػ   يػػػػػػر إلػػػػػػا أحػػػػػػد يعتػػػػػػزض اػػػػػػالقػػػػػػاؿ أبػػػػػػو السػػػػػػعود   
. ويؤيػػػػػػد لػػػػػػذا المع ػػػػػػا مػػػػػػا جػػػػػػا  اػػػػػػ، حػػػػػػديث أبػػػػػػ، ل َرْيػػػػػػَرَة (71) ا  سػػػػػػاباػػػػػػ،  والتتالػػػػػػؿ التتػػػػػػاوت

قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ الم ػػػػػ ِ صػػػػػما اا عميػػػػػ  وسػػػػػمـ   ِإف  الم ػػػػػَ  عػػػػػز وجػػػػػؿ قػػػػػد َأْذَلػػػػػَب  رلػػػػػ، اا ع ػػػػػ  قػػػػػاؿ 
ػػػػػْؤِمٌف تَ  ـْ ع بِّي ػػػػػَة اْلَجاِلِمي ػػػػػِة َوَاْ َرَلػػػػػا ِباآْلَبػػػػػاِ  م  ـ  مػػػػػف ت ػػػػػَراب  َعػػػػػْ ك  ـَ َوآَد ِقػػػػػَ، َوَاػػػػػاِجٌر اَلػػػػػِقَ، َأْ ػػػػػت ـْ َب  ػػػػػو آَد

ـَ أو َلَيك ػػػػػو  ف  َأْلػػػػػَوَف عمػػػػػا الم ػػػػػِ  مػػػػػف  ـٌ مػػػػػف َاْحػػػػػـِ َجَهػػػػػ   َ ِرَجػػػػػاٌؿ َاْ ػػػػػَرل ـْ ِبػػػػػَ ْقَواـ  إ مػػػػػا ل ػػػػػـْ َاْحػػػػػ َلَيػػػػػَدَعف 
اْلِجْعػػػػػػػالِف التػػػػػػػ، تَػػػػػػػْدَاع  ِبَ ْ ِتَهػػػػػػػا ال  ػػػػػػػِتَف 
 دويبػػػػػػػة الجعػػػػػػػالفرحمػػػػػػػ  اا    ف قػػػػػػػاؿ العالمػػػػػػػة الم ػػػػػػػاوي(72)

 اميحػػػػذرف  ػػػػـ قػػػػاؿ رحمػػػػ  الػػػػ  تعػػػػالا   (73) ماتػػػػت طيبػػػػة ريحػػػػا الػػػػمت اػػػػوفف الاػػػػانط قوتهػػػػا سػػػػودا 
 وا  حطػػػػاط الػػػػ قص يػػػػورث ذلػػػػؾ اػػػػوفف آبانػػػػ  والػػػػيمةف  تسػػػػ  الػػػػرؼ عمػػػػا ا تكػػػػاؿ مػػػػف عاقػػػػؿ كػػػػؿ
 وي بػػػػػتف اآل ػػػػر م الػػػػػب يظهػػػػر كػػػػػؿ إذف العػػػػداوة و ايتػػػػ ف وال دامػػػػػة الحسػػػػرة ا هايتػػػػػ ف معػػػػالمهـ عػػػػف

 .(74) ب تس  اإلعجاب لعاقؿ ي با، االف لذلؾ ايؤديف  تس  متا ر
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ثانًيػػػػػا: أف العقيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية اعتبػػػػػرت التفاضػػػػػؿ الػػػػػدافع لمتنػػػػػافس والغبطػػػػػة هػػػػػو مػػػػػا يتعمػػػػػؽ 
 .بالعمؿ الصالح

 َعِمػػػػػيـٌ  الم ػػػػػ َ  ِإف   َأْتَقػػػػػاك ـْ  الم ػػػػػ ِ  ِع ػػػػػدَ  َأْكػػػػػَرَمك ـْ  ِإف  )والػػػػػدليؿ عمػػػػػا ذلػػػػػؾ مػػػػػا جػػػػػا  اػػػػػ، قولػػػػػ  تعػػػػػالا     
 ف امحػػػػؿ الت ػػػػر الحقيقػػػػ، لػػػػػو طاعػػػػة اا ورسػػػػول  اكػػػػ ف اا تعػػػػالا قػػػػػاؿ (13  الحجػػػػرات( )َ ِبيػػػػرٌ 

 .(75) بالتقوض اتا روا اا رتـ اوفا تقا  لو تعالا ع ده ا كـر إف 
  وسػػػػمـ عميػػػػ  اا صػػػػما الم ػػػػ ِ  رسػػػػوؿ قػػػػاؿ  قػػػػاؿرلػػػػ، اا ع ػػػػ   ل َرْيػػػػَرة أبػػػػ،وجػػػػا  اػػػػ، حػػػػديث      

َوِرك ـْ  إلا َيْ ظ ر    الم  َ  ِإف     .(76) َوَأْعَماِلك ـْ  ق م وِبك ـْ  إلا َيْ ظ ر   َوَلِكفْ  َوَأْمَواِلك ـْ  ص 
وكمػػػػػا   يسػػػػػتوي المؤم ػػػػػوف اػػػػػ، مػػػػػراتبهـ  امػػػػػ هـ السػػػػػابؽف ومػػػػػ هـ المقتصػػػػػدف ومػػػػػ هـ الظػػػػػالـ      

ـ  )ل تسػػػػػ  كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػالا    لَِّ ْتِسػػػػػ ِ  َظػػػػػاِلـٌ  َاِمػػػػػْ ه ـْ  ِعَباِدَ ػػػػػا ِمػػػػػفْ  اْصػػػػػَطَتْيَ ا ال ػػػػػِذيفَ  اْلِكتَػػػػػابَ  َأْوَرْ َ ػػػػػا   ػػػػػ
ْقَتِصػػػػػػدٌ  َوِمػػػػػػْ ه ـ ف (32 اػػػػػػاطر( )اْلَكِبيػػػػػػر   اْلَتْلػػػػػػؿ   ل ػػػػػػوَ  َذِلػػػػػػؾَ  الم ػػػػػػ ِ  ِبػػػػػػِوْذفِ  ِبػػػػػػاْلَ ْيَراتِ  َسػػػػػػاِبؽٌ  َوِمػػػػػػْ ه ـْ  مُّ

 َوَأْصػػػػػػَحاب   ال  ػػػػػػارِ  َأْصػػػػػػَحاب   َيْسػػػػػػَتِوي  )اكػػػػػػذلؾ   يسػػػػػػتوي المػػػػػػؤمفف والكػػػػػػاار كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالا  
ـ   اْلَج  ةِ  َأْصَحاب   اْلَج  ةِ  وفَ  ل   .(20  الحالر( )اْلَتاِنز 

 

 ثالثًا: أف اهلل هو المصطفي والمتفضؿ وي تي فضمه مف ي اء مف عبادت:
كػػػػػذلؾ بي ػػػػػت العقيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية أف اا عػػػػػز وجػػػػػؿ لػػػػػو المتتلػػػػػؿ سػػػػػبحا  ف وأ ػػػػػ  يػػػػػؤت، الػػػػػم    

 َواِسػػػػعٌ  َوالم ػػػػ    َياَلػػػػا    َمػػػػف ي ْؤِتيػػػػ ِ  الم ػػػػ ِ  ِبَيػػػػدِ  اْلَتْلػػػػؿَ  ِإف   ق ػػػػؿْ )مػػػػف يالػػػػا  مػػػػف عبػػػػاده كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا  
 مػػػػف عمػػػػا يمػػػػفف المػػػػا ع المعطػػػػ، ولػػػػوف تصػػػػرا  تحػػػػت كمهػػػػا ا مػػػػور  أي .(73  آلعمػػػػراف( )َعِمػػػػيـٌ 
 وي ػػػػتـف وبصػػػػيرت ف بصػػػػره ايعمػػػػ،  يالػػػػا  مػػػػف ويلػػػػؿف التػػػػاـ والتصػػػػرؼف والعمػػػػـف باإليمػػػػاف  يالػػػػا 
ل (77)"البالاػػػػػػة والحكمػػػػػػة التامػػػػػػة الحجػػػػػػة ولػػػػػػ ف  الػػػػػػاوة بصػػػػػػره عمػػػػػػا ويجعػػػػػػؿف وسػػػػػػمع  قمبػػػػػػ  عمػػػػػػا

 آؿ( )اْلَعِظػػػػػػيـِ  اْلَتْلػػػػػؿِ  ذ و َوالم ػػػػػػ    َياَلػػػػػا    َمػػػػػػف ِبَرْحَمِتػػػػػ ِ  َيْ ػػػػػػَتصُّ )ويؤيػػػػػد لػػػػػػذا المع ػػػػػا قولػػػػػػ  تعػػػػػالا  
 .(74 عمراف

 
 

                                                 
 .123ص:8الكريـ ج القرجف مزايا إل  السميـ العقؿ إر اد-75

َمِة َواْْلَدابِ ِكَتاب ا كتاب ل1987ص: 4مسممج صحيح-76 َباب َتْحِريـِ ُءْمـِ اْلُمْسِمـِ َوَخْ ِلِه  لْلِبرِّ َوالصِّ
 .2564َواْحِتَقارِِت َوَدِمِه َوِعْرِضِه َوَماِلِه برلـ 

 374ص :1جالقرجف العءيـ  تفسير-77
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 رابعًا: أف االصطفاء والتفضيؿ لائـ عم  أسباب معمومة وهير معمومة.
امػػػػػف ا سػػػػػباب التػػػػػ،    عممهػػػػػا مػػػػػا جػػػػػا  اػػػػػ، جػػػػػواب اا عػػػػػز وجػػػػػؿ عمػػػػػا استتسػػػػػار المالنكػػػػػة    

ـ   ِإ ِّػػػػػ، َقػػػػػاؿَ )اػػػػػ،  مػػػػػؽ  ميتػػػػػة اػػػػػ، ا رض قػػػػػاؿ تعػػػػػالا   ػػػػػوفَ   َ  َمػػػػػا َأْعَمػػػػػ ف قػػػػػاؿ (30 البقػػػػػرة( )َتْعَمم 
 مػػػػا كان ػػػػا   ا الػػػػيا  مػػػػف يعممو ػػػػ  مػػػػا  يعمػػػػـ تعػػػػالا أ ػػػػ  بيػػػػاف المػػػػراد لػػػػيسالعالمػػػػة أبػػػػو السػػػػعود   

 بطريػػػػػػؽ سػػػػػػيما  ف عميػػػػػػ  الت بيػػػػػػ  إلػػػػػػا يتتقػػػػػػروا حتػػػػػػا ايػػػػػػ  لهػػػػػػـ الػػػػػػبهة   ممػػػػػػا ذلػػػػػػؾ اػػػػػػوف  كػػػػػػاف
 الػػػػػذي لػػػػػو إذف  سػػػػػت الا  مسػػػػػتدعية معػػػػػا ، والسػػػػػالـ الصػػػػػالة عميػػػػػ  ايػػػػػ  أف بيػػػػػاف بػػػػػؿ  التوكيػػػػػد
   مػػػػػػا أعمػػػػػػـ إ ػػػػػػ، والمع ػػػػػػاف... وا سػػػػػػتبعاد التعجػػػػػػب مػػػػػػف ب ػػػػػػوا مػػػػػػا عميػػػػػػ  وب ػػػػػػواف عمػػػػػػيهـ تػػػػػػ، 
 ِمػػػػف َيْجتَِبػػػػ، الم ػػػػ َ  َوَلِكػػػػف  )وم ػػػػ  مػػػػا جػػػػا  اػػػػ، قولػػػػ  تعػػػػالا   .(78) ايػػػػ  ال الاػػػػة دواعػػػػ، مػػػػف تعممو ػػػػ 

ِم ِ   .(179  عمراف آؿ( )َياَلا    َمف رُّس 
قػػػاؿ تعػػػالا اػػػ، سػػػورة ا  عػػػاـ بعػػػد ذكػػػر كمػػػا  االلتػػػداء ومػػػف األسػػػباب المعمومػػػة مػػػا يكػػػوف ألجػػػؿ

ـ  )ا  بيػػػػػا    ـْ َعَمْيػػػػػِ  َأْجػػػػػرا  ِإْف ل ػػػػػَو ِإ   ِذْكػػػػػَرض  أ ْوَلػػػػػػِنَؾ ال ػػػػػِذيَف َلػػػػػَدض الم ػػػػػ   َاِبه ػػػػػَدال  اْقتَػػػػػِدْه ق ػػػػػؿ    َأْسػػػػػَ ل ك 
 امف حكـ تتليؿ ا  بيا  واصطتانهـ  جؿ ا قتدا .  (90 ا  عاـ( )ِلْمَعاَلِميفَ 
كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػالا اػػػػػ،  مػػػػػؽ  كمػػػػػاؿ القػػػػػدرة والعمػػػػػـ ا عػػػػػز وجػػػػػؿ  وم هػػػػػا مػػػػػا يكػػػػػوف إلظهػػػػػار     

ه ـْ  َأوْ )الػػػػػػػذكور واإل ػػػػػػػاث   َ ا ػػػػػػػا   ذ ْكَرا ػػػػػػػا   ي ػػػػػػػػَزوِّج  ( َقػػػػػػػػِديرٌ  َعِمػػػػػػػيـٌ  ِإ  ػػػػػػػ    َعِقيمػػػػػػػػا   َياَلػػػػػػػا    َمػػػػػػػف َوَيْجَعػػػػػػػػؿ   َواِ 
 .(50  الالورض)

 َرْحَمػػػػػةَ  َيْقِسػػػػػم وفَ  َأل ػػػػػـْ )وم ػػػػ  مػػػػػا يكػػػػػوف لجعػػػػػؿ بعػػػػض ال ػػػػػاس مسػػػػػ ريف لػػػػػبعض قػػػػاؿ تعػػػػػالا       
ِعياَلػػػػَته ـْ  َبْيػػػػَ ه ـ َقَسػػػػْمَ ا َ ْحػػػػف   َربِّػػػػؾَ   ِلَيت ِ ػػػػذَ  َدَرَجػػػػات   َبْعػػػػض   َاػػػػْوؽَ  َبْعَلػػػػه ـْ  َوَرَاْعَ ػػػػا الػػػػدُّْ َيا اْلَحَيػػػػاةِ  ِاػػػػ، م 

ػػػػػػػه ـ ػػػػػػػا َ ْيػػػػػػػرٌ  َربِّػػػػػػػؾَ  َوَرْحَمػػػػػػػت   س ػػػػػػػْ ِري ا   َبْعلػػػػػػػا   َبْعل   ايسػػػػػػػ ر. أي   (32 الز ػػػػػػػرؼ( )َيْجَمع ػػػػػػػوفَ  مِّم 
 ولػػػػػذاف لػػػػػ  بمػػػػػا لػػػػػذا لمعػػػػػاش سػػػػػببا   لػػػػػبعض بعلػػػػػهـ ايكػػػػػوفف بالعمػػػػػؿ متقػػػػػرا ل بػػػػػ موالهـ ا   يػػػػػا 
 .(79) العالـ أمر قواـ ايمتنـف ب عمال 

 

خامسػػػػًا: أف االصػػػػطفاء واالختيػػػػار منػػػػه مػػػػا هػػػػو نعمػػػػة مػػػػف اهلل تعػػػػال ل ومنػػػػه مػػػػا هػػػػو داخػػػػؿ 
 تحت البالء.

ػػػػا)امػػػػا كػػػػاف دا ػػػػال  تحػػػػت الػػػػبال  قولػػػػ  تعػػػػالا        َوَ ع َمػػػػ    َاَ ْكَرَمػػػػ    َربُّػػػػ    ه  اْبػػػػَتال َمػػػػا ِإَذا  َسػػػػاف  اإلِ  َاَ م 
ػػػػا* َأْكػػػػَرَمفِ  َربِّػػػػ، َاَيق ػػػػوؿ    (16-15التجػػػػر( )َأَلػػػػاَ فِ  َربِّػػػػ، َاَيق ػػػػوؿ   ِرْزَقػػػػ    َعَمْيػػػػ ِ  َاَقػػػػَدرَ  ه  اْبػػػػَتال َمػػػػا ِإَذا َوَأم 

 اػػػػػ، عميػػػػ  تعػػػػالا اا وسػػػػع إذا اعتقػػػػاده اػػػػ، اإل سػػػػاف عمػػػػا م كػػػػرا تعػػػػالا يقػػػػوؿقػػػػاؿ ابػػػػف ك يػػػػر   
                                                 

 83ص 1الكريـ ج القرآف مزايا إلا السميـ العقؿ إرالاد-78

 . بتصرؼ.138ص 4ج الباوي تتسير-79



 2017العدد )األول( أكتوبر                         اإلنسانية              تمجلة العلوم التربوية والدارسا   

الصبري الرحمف الدكتور/ عبد                                      التفضيؿ واالصطفاء مجاالتها ومنهج العقيدة اإلسالمية في فمسفتها    

 
154 

 وامتحػػػاف ابػػػتال  لػػػو بػػػؿ كػػػذلؾ ولػػػيس لػػػ  إكرامػػػا اا مػػػف ذلػػػؾ أف ايعتقػػػد ذلػػػؾ اػػػ، لي تبػػػره الػػػرزؽ
ػػػػاؿ   ِمػػػػف ِبػػػػ ِ    ِمػػػػدُّل ـ َأ  َمػػػػا َأَيْحَسػػػػب وفَ )  تعػػػػالا قػػػػاؿ كمػػػػا    َبػػػػؿ اْلَ ْيػػػػَراتِ  ِاػػػػ، َله ػػػػـْ    َسػػػػاِرع  * َوَبِ ػػػػيفَ  م 

وفَ   ولػػػػػػػػيؽ وامتح ػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػتاله إذا اآل ػػػػػػػػر الجا ػػػػػػػػب اػػػػػػػػ، وكػػػػػػػػذلؾ ف(56 -55 المؤم ػػػػػػػػوف( )َياْلػػػػػػػػع ر 
 كمػػػػا ا مػػػػر لػػػػيس  أي  كػػػػال   تعػػػػالا قػػػػاؿ كمػػػػا لػػػػ  إلا ػػػػة اا مػػػػف ذلػػػػؾ أف يعتقػػػػد الػػػػرزؽ اػػػػ، عميػػػػ 
 ويلػػػػيؽف يحػػػػب   ومػػػػف يحػػػػب مػػػػف المػػػػاؿ يعطػػػػ، تعػػػػالا اا اػػػػوف لػػػػذا اػػػػ، و ف لػػػػذا اػػػػ،   زعػػػػـ
 الحػػػػالتيف مػػػػف كػػػػؿ اػػػػ، اا طاعػػػػة عمػػػػا ذلػػػػؾ اػػػػ، المػػػػدار وا  مػػػػاف يحػػػػب   ومػػػػف يحػػػػب مػػػػف عمػػػػا
ذا ذلؾ عما اا يالكر ب ف   يا   كاف إذا  .(80) يصبر ب ف اقيرا   كاف وا 

ػػػػَؿ )ويتتػػػػاوت الػػػػبال  مػػػػف الػػػػ ص آل ػػػػر اقػػػػد ذكػػػػر الػػػػرازي اػػػػ، تتسػػػػر قولػػػػ  تعػػػػالا       َوالم ػػػػ   َال 
ْزؽِ  ـْ َعَمػػػػػا َبْعػػػػػض  ِاػػػػػ، اْلػػػػػرِّ  عمػػػػػا ولػػػػػيؽ واحػػػػػد عػػػػػف بسػػػػػطقػػػػػاؿ الباػػػػػوي    (71 ال حػػػػػؿ( )َبْعَلػػػػػك 

 أف اعمػػػػـ   بقولػػػػ ابقة يبي ػػػػ  العالمػػػػة الػػػػرازي . والػػػػبال  الػػػػوارد اػػػػ، اآليػػػػة السػػػػ(81) وك ػػػػر وقمػػػػؿ اآل ػػػػر
ف عقػػػػػال   وأك ػػػػػرلـف ال ػػػػػاس أكػػػػػيس  ػػػػػرض أ ػػػػػا وذلػػػػػؾف اإل سػػػػػاف أحػػػػػواؿ مػػػػػف أ ػػػػػرض حػػػػػاؿ اعتبػػػػػار لػػػػػذا

ف ال مػػػػؽ أجهػػػػؿ و ػػػػرضف ذلػػػػؾ لػػػػ  يتيسػػػػر و ف الػػػػد يا مػػػػف القميػػػػؿ القػػػػدر طمػػػػب اػػػػ، عمػػػػره يت ػػػػ، واهمػػػػا  
 او ػػػػ ف  يالػػػػ  اػػػػ، ودارف ببالػػػػ   طػػػػر الػػػػ،  وكػػػػؿف الػػػػد يا أبػػػػواب عميػػػػ  ت تػػػػتخ واهمػػػػا  ف عقػػػػال   وأقمهػػػػـ
 أالػػػػؿ ا عقػػػػؿ يكػػػػوف أف لوجػػػػب وعقمػػػػ  اإل سػػػػاف جهػػػػد السػػػػبب كػػػػاف ولػػػػوف الحػػػػاؿ اػػػػ، لػػػػ  يحصػػػػؿ

 عمم ػػػػاف  صػػػػيبا   أواػػػػر ا  ػػػػس ا جهػػػػؿ وأفف  صػػػػيبا   أقػػػػؿ ا عقػػػػؿ أف رأي ػػػػا اممػػػػاف ا حػػػػواؿ لػػػػذه اػػػػ،
ػػػػػ قسػػػػػمة بسػػػػػبب ذلػػػػػؾ أف  َبْيػػػػػَ ه ـ َقَسػػػػػْمَ ا َ ْحػػػػػف   َربِّػػػػػؾَ  َرْحَمػػػػػةَ  َيْقِسػػػػػم وفَ  َأل ػػػػػـْ )  تعػػػػػالا قػػػػػاؿ كمػػػػػا اـالقس 

ِعياَلػػػػػػَته ـْ   ومػػػػػػف   تعػػػػػػالا اا رحمػػػػػػ  الالػػػػػػااع،اإلمػػػػػػاـ  وقػػػػػػاؿ (32  الز ػػػػػػرؼ( )الػػػػػػدُّْ َيا اْلَحَيػػػػػػاةِ  ِاػػػػػػ، م 
 .(82) ا حمؽ عيش وطيب المبيب بؤس وكو   القلا  عما الدليؿ
 الػػػػػػذكا  اػػػػػػ، حاصػػػػػػؿ لػػػػػػو بػػػػػػؿ بالمػػػػػػاؿ م ػػػػػػتص  يػػػػػػر التتػػػػػػاوت لػػػػػػذا أف واعمػػػػػػـ ػػػػػػـ قػػػػػػاؿ        

ف القبػػػػػيخ وا سػػػػػـف الحسػػػػػ وا سػػػػػـف والسػػػػػقـ والصػػػػػحةف والحمػػػػػؽ والعقػػػػػؿف والقػػػػػبخ والحسػػػػػفف والػػػػػبالدة
 .(83) ل  ساحؿ   بحر ولذا

                                                 

-
 .510ص 4جالقرآف العظيـ  تتسير80

-
 .77ص 3ج الباوي تتسير81

-
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ومػػػػػف الػػػػػبال  بػػػػػال عـ مػػػػػا صػػػػػرح  بػػػػػ  سػػػػػميماف عميػػػػػ  السػػػػػالـ ايمػػػػػا أ عػػػػػـ اا عميػػػػػ  اػػػػػ، قولػػػػػ       
 َوَمػػػػف ِلَ ْتِسػػػػ ِ  َياْلػػػػك ر   َاِو  َمػػػػا اَلػػػػَكرَ  َوَمػػػػف َأْكت ػػػػر   َأـْ  َأَأاْلػػػػك ر   ِلَيْبم ػػػػَوِ ، َربِّػػػػ، َاْلػػػػؿِ  ِمػػػػف َلػػػػَذا َقػػػػاؿَ )تعػػػػالا  

 .(40 ال مؿ( )َكِريـٌ  َ ِ ،َ  َربِّ، َاِوف   َكَترَ 
 

 سادسًا: أف العقيدة اإلسالمية  رعت أعمااًل ُتمكِّف اإلنساف أف يكوف أفضاًل.
امػػػػف ذلػػػػؾ الػػػػدعوة لممسػػػػارعة بالعمػػػػؿ الصػػػػالخ ل يػػػػؿ الج ػػػػة التػػػػ، لػػػػ، دار الػػػػم  كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا  

ػػػػػػػػف َمْاِتػػػػػػػػَرة   ِإَلػػػػػػػػا َوَسػػػػػػػػاِرع واْ ) بِّك ػػػػػػػػـْ  مِّ ػػػػػػػػَها َوَج  ػػػػػػػػة   ر  ػػػػػػػػَماَوات   َعْرل   آؿ( )ِلْمم ت ِقػػػػػػػػيفَ  أ ِعػػػػػػػػد تْ  َواَ ْرض   الس 
 .  (133عمر
ػػػػػػف)وم هػػػػػػا ا  تػػػػػػاؽ الػػػػػػذي يػػػػػػؤدي لمزيػػػػػػادة والبركػػػػػػة اػػػػػػ، المػػػػػػاؿ كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالا        ال ػػػػػػِذي َذا م 

َلْيػػػػػ ِ  َوَيْبس ػػػػػط   َيْقػػػػػِبض   َوالم ػػػػػ    َكِ يػػػػػَرة   َأْلػػػػػَعااا   َلػػػػػ    َاي َلػػػػػاِعَت    َحَسػػػػػ ا   َقْرلػػػػػا   الم ػػػػػ َ  ي ْقػػػػػِرض   ( ت ْرَجع ػػػػػوفَ  َواِ 
 َوَأْحِسػػػػ  َواْ )قػػػػاؿ تعػػػػالا   حبػػػػة اا كمػػػػااػػػػ، العمػػػػؿ المػػػػؤدي لم . ومػػػػف ذلػػػػؾ اإلحسػػػػاف(245  البقػػػػرة)
 الم ػػػػػ َ  ِإف  ). والتوبػػػػػة المسػػػػػتحقة لمحبػػػػػة اا قػػػػػاؿ تعػػػػػالا  (195  البقػػػػػرة( )اْلم ْحِسػػػػػِ يفَ  ي ِحػػػػػبُّ  الم ػػػػػ َ  ِإف  

ف وتحقيػػػػػؽ اإليمػػػػػاف والتقػػػػػوض ل يػػػػػؿ البركػػػػػة اػػػػػ، (222 البقػػػػػرة( )اْلم َتَطهِّػػػػػِريفَ  َوي ِحػػػػػبُّ  الت ػػػػػو اِبيفَ  ي ِحػػػػػبُّ 
ػػػػفَ  َبَرَكػػػػات   َعَمػػػػْيِهـ َلَتَتْحَ ػػػػا َوات َقػػػػواْ  آَم  ػػػػواْ  اْلق ػػػػَرض َأْلػػػػؿَ أَ  َوَلػػػػوْ )الػػػػرزؽ قػػػػاؿ تعػػػػالا   ػػػػَما ِ  مِّ ( َواَ ْرضِ  الس 

ف المسػػػػػارعة والمسػػػػػابقة اػػػػػ، . و يػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػف ا عمػػػػػاؿ التػػػػػ، طمػػػػػب مػػػػػف اإل سػػػػػا(96 ا عػػػػػراؼ)
 ليبمغ أعما مراتب التلؿ ع د اا عز وجؿ. تحقيقها

   يعن  صاحبه أنه األفضؿ عند اهلل سابعًا: أف التفضيؿ أمر نسبي فال
ومعنػػػػ   لػػػػؾ أف اإلنسػػػػاف لػػػػد ينػػػػاؿ نعمػػػػة مػػػػف اهلل  كػػػػالغن ل أو الممػػػػؾل أو الجسػػػػـ الحسػػػػفل 

عػػػز ف وقػػػد ولػػػخ اا ويم ػػػع ع ػػػ  أ ػػػرضف اػػػال يع ػػػ، التتلػػػيؿ اػػػ، أمػػػر أ ػػػ  قػػػد الػػػؿ بكػػػؿ الػػػ، 
 َلك ػػػػـْ  َبَعػػػػثَ  َقػػػػدْ  الم ػػػػ َ  ِإف   َ ِبػػػػيُّه ـْ  َله ػػػػـْ  َوَقػػػػاؿَ )اػػػػ، قصػػػػة طػػػػالوت كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالا   وجػػػػؿ لػػػػذا ا مػػػػر

ْمػػػػػؾ   َلػػػػ    َيك ػػػػػوف   َأ  ػػػػػا َقػػػػػال َواْ  َمِمكػػػػػا   َطػػػػال وتَ  ْمػػػػؾِ  َأَحػػػػػؽُّ  َوَ ْحػػػػػف   َعَمْيَ ػػػػػا اْلم  ػػػػػفَ  َسػػػػػَعة   ي ػػػػػْؤتَ  َوَلػػػػػـْ  ِمْ ػػػػػ    ِباْلم   مِّ
ْمَكػػػػ    ي ػػػػْؤِت، َوالم ػػػػ    َواْلِجْسػػػػـِ  اْلِعْمػػػػـِ  ِاػػػػ، َبْسػػػػَطة   َوَزاَده   َعَمػػػػْيك ـْ  اْصػػػػَطَتاه   الم ػػػػ َ  ِإف   َقػػػػاؿَ  اْلَمػػػػاؿِ   َياَلػػػػا    َمػػػػف م 
 . احصولهـ عما الماؿ   يع ، أ هـ يستحقوف ال بوة.(247   البقرة)(َعِميـٌ  َواِسعٌ  َوالم    
،  يػػػػره ويكػػػػوف اػػػػ، أمػػػػر اآل ػػػػرة اػػػػ بػػػػؿ قػػػػد يػػػػؤت، اا إ سػػػػا ا  ميػػػػزة معي ػػػػة  مػػػػف جسػػػػـ  حسػػػػف  أو     

ـ  * تَْقػػػػػِويـ   َأْحَسػػػػػفِ  ِاػػػػػ،  َسػػػػػافَ اإلِ  َ َمْقَ ػػػػػا َلَقػػػػػدْ )  دركػػػػػات ا  حطػػػػػاط كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػالا  َأْسػػػػػَتؿَ  َرَدْدَ ػػػػػاه     ػػػػػ
اِلَحاتِ  َوَعِمم وا آَم  وا ال ِذيفَ  ِإ   * َساِاِميفَ   .  (6-4التيف( )َمْم  وف   َ ْير   َأْجرٌ  َاَمه ـْ  الص 
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أمػػػػاـ نعػػػػيـ التوفيػػػػؽ لمعمػػػػؿ   ػػػػيءثامًنػػػػا: أفضػػػػمية أمػػػػور الػػػػدنيا مػػػػف مػػػػاؿ وهيػػػػرت ال تسػػػػاوي 
 الصالح والفوز في اْلخرة 

ورلػػػػػػواف اا  ة عػػػػػػيـ الػػػػػػد يا   يسػػػػػػاوي الػػػػػػ،  أمػػػػػػاـ الػػػػػػؿ اا ولدايتػػػػػػ ف وأمػػػػػػاـ  عػػػػػػيـ اآل ػػػػػػر      
ق ػػػػْؿ ِبَتْلػػػػِؿ )عػػػػز وجػػػػؿف بػػػػؿ ا صػػػػؿ عػػػػدـ المقار ػػػػة بي همػػػػاف وممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػا ذلػػػػؾ قولػػػػ  تعػػػػالا  

ػػػػػا َيْجَمع ػػػػػوفَ  ػػػػػوْا ل ػػػػػَو َ ْيػػػػػٌر مِّم  قػػػػػؿ أيهػػػػػا الرسػػػػػوؿ ف أي   (58  يػػػػػو س( )الم ػػػػػِ  َوِبَرْحَمِتػػػػػِ  َاِبػػػػػَذِلَؾ َاْمَيْتَرح 
لممػػػػػؤم يف  ليترحػػػػػوا بتلػػػػػؿ اا ورحمتػػػػػ  بمػػػػػا جػػػػػا لـ مػػػػػف الهػػػػػدض وديػػػػػف الحػػػػػؽ ف او ػػػػػ  أولػػػػػا مػػػػػا 

 .(84) يترحوف ب 
وأمػػػػا مػػػػا يتعمػػػػؽ ب عػػػػيـ الج ػػػػة والػػػػمها مػػػػا ذكػػػػر اا عػػػػز وجػػػػؿ مػػػػف أف  عيمهػػػػا أعظػػػػـ ال عػػػػيـ      

ـ   َاػػػػػال)كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػالا   ػػػػػا َ ْتػػػػػٌس  َتْعَمػػػػػ ػػػػػف َله ػػػػػـ أ ْ ِتػػػػػ،َ  م  ( َيْعَمم ػػػػػوفَ  َكػػػػػا  وا ِبَمػػػػػا َجػػػػػَزا  َأْعػػػػػي ف   ق ػػػػػر ةِ  مِّ
ف المقػػػػػيـ ال عػػػػػيـ مػػػػػف الج ػػػػػات اػػػػػ، لهػػػػػـ اا أ تػػػػػ، مػػػػػا عظمػػػػػة أحػػػػػد يعمػػػػػـ اػػػػػالأي    (17 السػػػػػجدة)

 قػػػاؿ  قػػػاؿ ع ػػػ  اا رلػػػ، ل َرْيػػػَرةَ  أبػػػ،واػػػ، حػػػديث  .(85) أحػػػد م مهػػػا عمػػػا يطمػػػع لػػػـ التػػػ، والمػػػذات
صػػػػػما الم ػػػػػ  رسػػػػػوؿ ػػػػػاِلِحيفَ  ِلِعَبػػػػػاِدي َأْعػػػػػَدْدت   تعػػػػػالا اا قػػػػػاؿ   وسػػػػػمـ عميػػػػػ  اا َِ  َعػػػػػْيفٌ  مػػػػػا َ  الص 

 .(86) َباَلر   َقْمبِ  عما َ َطرَ    وف َسِمَعتْ  أ ذ فٌ  و ف َرَأتْ 
 عميػػػػػ  اا صػػػػػما الم ػػػػػ  رسػػػػػوؿ قػػػػػاؿ  قػػػػػاؿ َماِلػػػػػؾ   بػػػػػف َأَ ػػػػػسِ واػػػػػ، صػػػػػحيخ مسػػػػػمـ مػػػػػف حػػػػػديث      
ـ   َصػػػػْبَاة   ال  ػػػػارِ  اػػػػ، َاي ْصػػػػَبغ   اْلِقَياَمػػػػةِ  يػػػػـو ال  ػػػػارِ  َأْلػػػػؿِ  مػػػػف الػػػػدُّْ َيا َأْلػػػػؿِ  ِبػػػػَ ْ َعـِ  ي ػػػػْؤَتا   وسػػػػمـ  ي َقػػػػاؿ   ػػػػ
ِبػػػػػؾَ  لػػػػػؿ َقػػػػػطُّ  َ ْيػػػػػر ا َرَأْيػػػػػتَ  لػػػػػؿ آَدـَ  يػػػػػ بف  ال ػػػػػاس ِبَ اَلػػػػػدِّ  َوي ػػػػػْؤَتا َربِّ  يػػػػػا واا   ايقػػػػػوؿ َقػػػػػطُّ  َ ِعػػػػػيـٌ  َمر 
ػػػا ػػػا َرَأْيػػػتَ  لػػػؿ آَدـَ  بػػػف يػػػا لػػػ  َاي َقػػػاؿ   اْلَج  ػػػةِ  اػػػ، َصػػػْبَاة   َاي ْصػػػَبغ   اْلَج  ػػػةِ  َأْلػػػؿِ  مػػػف الػػػدُّْ َيا اػػػ، ب ْؤس   ب ْؤس 
 .(87)  َقطُّ  اِلد ة   رأيت و  َقطُّ  ب ْؤٌس  ِب، َمر   ما َرب   يا واا   ايقوؿ َقطُّ  اِلد ةٌ  ِبؾَ  َمر   لؿ َقطُّ 

 َأْكَبػػػػػػػػر   َوَلآلِ ػػػػػػػػَرة  ) ويتتالػػػػػػػموف المؤم ػػػػػػػػوف بالػػػػػػػػدراجات تتالػػػػػػػػال عظيمػػػػػػػػا كمػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالا      
... اآل ػػػػػرة أكبػػػػػر مػػػػػف الػػػػػد يا  رولتتػػػػػاوتهـ اػػػػػ، الػػػػػدا ( أي  21 اإلسػػػػػرا ( )تَْتِلػػػػػيال   َوَأْكَبػػػػػر   َدَرَجػػػػػات  

ف ألػػػػػؿ الػػػػػدرجات يتتػػػػػاوتوفف اػػػػػوف الج ػػػػػة مانػػػػػة درجػػػػػة مػػػػػا بػػػػػيف كػػػػػؿ درجتػػػػػيف كمػػػػػا بػػػػػيف السػػػػػما  إ

                                                 

-
 . 983  ص2ج لػ 1422 -ا ولا  الطبعةف دمالؽ –التكر دارف الزحيم، مصطتا بف ولبة. د  التتسير الوسيطف ت ليؼ84

 .461ص 3جالقرآف العظيـ  تتسير-85

 .3072ف كتاب بد  ال مؽف  َباب ما جا  ا، ِصَتِة اْلَج  ِةف برقـ 1185ص 3ج الب اري صحيخ-86

ـْ ب ْؤس ا ا، اْلَج  ِة/ برقـ  ف كتاب2162ص  4ج مسمـ صحيخ-87 ْ َيا ا، ال  اِر َوَصْبِغ َأاَلدِِّل اإليمافف َباب َصْبِغ َأْ َعـِ َأْلِؿ الدُّ
2807. 
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   إف ألػػػػػػؿ الػػػػػػدرجات العمػػػػػػا ليػػػػػػروف ألػػػػػػؿ عميػػػػػػيفف كمػػػػػػا تػػػػػػروف الكوكػػػػػػب حػػػػػػديثوا رض. واػػػػػػ، ال
 .(89(  )88)الاابر ا، أاؽ السما  

 

تاسػػػػًعا: ال ينبغػػػػي التجػػػػاوز عمػػػػ  فضػػػػؿ اهللل وطمبػػػػه مػػػػف هيػػػػر طريقػػػػه أو وضػػػػعه فػػػػي هيػػػػر 
 محمه: 

ومػػػػػف القواعػػػػػد التػػػػػ، أرسػػػػػتها العقيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية أ ػػػػػ    ي باػػػػػ، التجػػػػػاوز والتعػػػػػدي عمػػػػػا الػػػػػؿ    
اا عػػػػز وجػػػػؿف وقػػػػد وردت  صػػػػوص ك يػػػػرة مػػػػف القػػػػرآف الكػػػػريـ والسػػػػ ة ال بويػػػػة تحػػػػذر مػػػػف صػػػػور 

 ، الؿ اا عز وجؿ امف ذلؾ   التجاوز والتعدي ا
رلػػػ،  َكْعػػػب   بػػػف أبػػػ، عػػػفاطمػػػب العػػػزة والفخػػػر بغيػػػر اهلل والعمػػػؿ الصػػػالح كاألصػػػناـ واألنسػػػاب 

ػػػػال  اا ع ػػػػ  أف  ػػػػ    اْلَجاِلِمي ػػػػةِ  ِبَعػػػػَزا ِ  اْعتَػػػػَزض َرج    إ ػػػػ، ِلْمَقػػػػْوـِ  اقػػػػاؿ إليػػػػ  اْلَقػػػػْوـ   َاَ َظػػػػرَ  ي َك ِّػػػػ ِ  ولػػػػـ َاَ َعل 
 عميػػػػػ  اا صػػػػػما الم ػػػػػ ِ  َرس ػػػػػوؿَ أف  لػػػػػذا َأق ػػػػػوؿَ إ  أف  َأْسػػػػػَتِطعْ  لػػػػػـإ ػػػػػ،  َأْ ت ِسػػػػػك ـْ  اػػػػػ، الػػػػػذي َأَرض قػػػػػد

ػػػػػػوه   اْلَجاِلِمي ػػػػػػةِ  ِبَعػػػػػػَزا ِ  َيْعتَػػػػػػِزض ْممػػػػػػف َسػػػػػػِمْعت   إذا َأَمَرَ ػػػػػػا وسػػػػػػمـ   تعػػػػػػزض. قولػػػػػػ    (90) َتْك  ػػػػػػوا َو َ  َاَ ِعلُّ
 (91) وأجػػػػػػدادهف بآبانػػػػػػ  واات ػػػػػػرف ألمهػػػػػػا  سػػػػػػب  أي العػػػػػػيف بتػػػػػػتخ   الجالميػػػػػػة بعػػػػػػزا ف  ا تسػػػػػػب  أي

ػػػػوهوأمػػػػا قولػػػػ     ف يعلػػػػ  جعمتػػػػ  الالػػػػ،  أعللػػػػت مػػػػف  والمعجمػػػػة اللػػػػاد بتالػػػػديد   اهػػػػو  ا عل 
 ال ػػػػػػػوف وت تيػػػػػػػؼ الهػػػػػػا  بتػػػػػػػتخ   أبيػػػػػػ  بهػػػػػػػف. و (92) بالمسػػػػػػاف أو با سػػػػػػػ اف الالػػػػػػ،  أ ػػػػػػػذ والعػػػػػػضُّ 
لػػػػػ  بتػػػػػتخ  تك ػػػػػوا و   ارجػػػػػ  أو أبيػػػػػؾ بػػػػػذكر أعلػػػػػض  لػػػػػ  قولػػػػػوا  أي التػػػػػرج عػػػػػف ك ايػػػػػة  ولػػػػػـ أو 
 ايػػػػػ  سػػػػػببا   كا ػػػػػت التػػػػػ، أبيػػػػػ  بآلػػػػػة لػػػػػ  صػػػػػرحوا بػػػػػؿتػػػػػرجف ال عػػػػػف الهػػػػػف   ربػػػػػذك تك ػػػػػوا    أي ال ػػػػػوف
 .(93) وت كيال   ت ديبا  
ػػػػا)ومنهػػػػا منػػػػع فضػػػػؿ اهلل عػػػػز وجػػػػؿ مػػػػف أداءت بحقػػػػه كمػػػػا لػػػػاؿ تعػػػػال :       ػػػػف آتَػػػػال ـ َاَمم   مِّ

ػػػػػػوفَ  و ل ػػػػػػـ َوَتَول ػػػػػواْ  ِبػػػػػػ ِ  َبِ م ػػػػػػواْ  َاْلػػػػػِم ِ  مػػػػػػف الم ػػػػػػااقيف مػػػػػػف  . قػػػػػػاؿ سػػػػػػيد قطػػػػػب (76 التوبػػػػػة( )مُّْعِرل 
 عالػػػػد الم ػػػػػ  لػػػػنف أ عػػػػػـ الم ػػػػ  عميػػػػػ  ورزقػػػػػ ف ليبػػػػذلف الصػػػػػدقةف وليصػػػػمحف العمػػػػػؿ. ولكػػػػف لػػػػػذا العهػػػػػد

اممػػػػا أف اسػػػػتجاب الم ػػػػ  لػػػػ  ورزقػػػػ    إ مػػػػا كػػػػاف اػػػػ، وقػػػػت اقػػػػره وعسػػػػرت . اػػػػ، وقػػػػت الرجػػػػا  والطمػػػػع

                                                 

 .2831ف برقـ الس َما ِ  ا، اْلَكْوَكب   ي َرض كما اْلا َرؼِ  َأْلؿَ  اْلَج  ةِ  َأْلؿِ  َتَراِن، َبابف كتاب اإليمافف 2177ص  4ج مسمـ صحيخ-88

 . بتصرؼ.63  ص5القرآف العظيـ ج رتتسي-89

 .136ص 5ج ح بؿ بف أحمد مس د90-
 .127ص/9ج المتاتيخ مرقاة -91

 .127ص/9جالمصدر السابؽ -92
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اقػػػػبض يػػػػدهف وتػػػػولا معرلػػػػا عػػػػف مػػػػف الػػػػم   سػػػػ، عهػػػػدهف وت كػػػػر لوعػػػػدهف وأدركػػػػ  الالػػػػخ والب ػػػػؿ 
اكػػػاف لػػػذا ال كػػػث بالعهػػػد مػػػع الكػػػذب عمػػػا الم ػػػ  ايػػػ  سػػػببا اػػػ، التمكػػػيف لم تػػػاؽ   الواػػػا  بمػػػا عالػػػد

   ف عػػػدـ الواػػػا  بالعهػػػد لػػػ، مػػػف صػػػتات (94)ف ولقػػػا  الم ػػػ  بػػػ ؽاػػػ، قمبػػػ ف والمػػػوت مػػػع لػػػذا ال تػػػا
وفَ  َيْبَ م ػػػػوفَ  ال ػػػػػِذيفَ )وم مهػػػػا قولػػػػػ  عػػػػز وجػػػػؿ   الم ػػػػااؽف ػػػػػوفَ  ِباْلب ْ ػػػػؿِ  ال  ػػػػاَس  َوَيػػػػػْ م ر  ـ   َمػػػػا َوَيْكت م   آتَػػػػػال 

ِهي ا   َعَذابا   ِلْمَكاِاِريفَ  اَ َوَأْعَتْد  َاْلِم ِ  ِمف الم      .  (37 ال سا ( )مُّ
 َعَمػػػا ال  ػػػاَس  َيْحس ػػػد وفَ  َأـْ ) كمػػػا قػػػاؿ تعػػػالا ومنهػػػا الحسػػػد فيمػػػا جتػػػ  اهلل لهخػػػريف مػػػف فضػػػمه 

ـ   َمػػػػػػا ْمكػػػػػػا   َوآتَْيَ ػػػػػػػال ـ َواْلِحْكَمػػػػػػةَ  اْلِكتَػػػػػػػابَ  ِإْبػػػػػػَراِليـَ  آؿَ  آتَْيَ ػػػػػػػا َاَقػػػػػػدْ  َاْلػػػػػػػِم ِ  ِمػػػػػػف الم ػػػػػػػ    آتَػػػػػػال  ( َعِظيمػػػػػػػا   مُّ
م بػػػػ، صػػػػما اا عميػػػػ  وسػػػػمـ عمػػػػا مػػػػا رزقػػػػ  اا مػػػػف ال بػػػػوة لحسػػػػدلـ  يع ػػػػ، بػػػػذلؾ  . (54 ال سػػػػا )

العظيمػػػػػػػةف ومػػػػػػػ عهـ مػػػػػػػف تصػػػػػػػديقهـ إيػػػػػػػاه حسػػػػػػػدلـ لػػػػػػػ   لكو ػػػػػػػ  مػػػػػػػف العػػػػػػػرب ولػػػػػػػيس مػػػػػػػف ب ػػػػػػػ، 
 .(95) إسرانيؿ

َمػػػرَ  بػػػفا عػػػفاومػػػف  لػػػؾ جػػػر الثػػػوب بطػػػرًا  وخػػػيالء وتكبػػػرًا عمػػػ  النػػػاس      ع همػػػا اا رلػػػ، ع 
ػػػػَيال َ ْوَبػػػػ    َجػػػػر   مػػػػف إلػػػػا اا َيْ ظ ػػػػر      قػػػػاؿ وسػػػػمـ عميػػػػ  اا صػػػػما الم ػػػػ ِ  َرس ػػػػوؿَ  َأف   ف واػػػػ، (96)  َ   

ػػػػػػرُّ  مػػػػػػف إلػػػػػػا َيْ ظ ػػػػػػر     الم ػػػػػػ َ  ِإف   وسػػػػػػمـ عميػػػػػػ  اا صػػػػػػما الم ػػػػػػ ِ  رسػػػػػػوؿصػػػػػػحيخ مسػػػػػػمـ أف   ِإَزاَره   َيج 
وفَ  ي ْحاَلػػػػر  واػػػػ، سػػػػ ف الترمػػػػذي    .(97) َبَطػػػػر ا ػػػػَورِ  اػػػػ، الػػػػذ رِّ  َأْم َػػػػاؿَ  اْلِقَياَمػػػػةِ  يػػػػـو اْلم َتَكبِّػػػػر   الرَِّجػػػػاؿِ  ص 

 ْ َيػػػػارِ ا َ  َ ػػػػار   َتْعم ػػػػول ـْ  ب ػػػػوَلَس  ي َسػػػػم ا َجَهػػػػ  ـَ  اػػػػ، ِسػػػػْجف   إلػػػػا َاي َسػػػػاق وفَ  َمَكػػػػاف   كػػػػؿ مػػػػف الػػػػذُّؿ   َيْااَلػػػػال ـْ 
 ال ػػػػػار ألػػػػػؿ عصػػػػػارةوطي ػػػػػة ال بػػػػػاؿ لػػػػػ،    .(98) اْلَ َبػػػػػاؿِ  ِطيَ ػػػػػةَ  ال  ػػػػػارِ  َأْلػػػػػؿ ع َصػػػػػاَرةِ  مػػػػػف ي ْسػػػػػَقْوفَ 

 .(99) والدـ والقيخ الصديد مف م هـ يسيؿ ما ولو
 َو َ )  ومنهػػػػا تمنػػػػي مػػػػا فضػػػػؿ اهلل بعضػػػػهـ عمػػػػ  بعػػػػل والرضػػػػا بقسػػػػـ اهلل كمػػػػا لػػػػاؿ تعػػػػال 

ػػػػػؿَ  َمػػػػػا تََتَم  ػػػػػْواْ  ػػػػػا َ ِصػػػػػيبٌ  لِّمرَِّجػػػػػاؿِ  َبْعػػػػػض   َعَمػػػػػا َبْعَلػػػػػك ـْ  ِبػػػػػ ِ  الم ػػػػػ    َال   َ ِصػػػػػيبٌ  َوِلم َِّسػػػػػا  اْكَتَسػػػػػب واْ  مِّم 
 .(32  ال سا ( )َعِميما   اَلْ،    ِبك ؿِّ  َكافَ  الم  َ  ِإف   َاْلِم ِ  ِمف الم  َ  َواْسَ ل واْ  اْكَتَسْبفَ  مِّم ا

                                                 

-
 .1678  ص3ج القالرة الالروؽ دار  ال الر دارف إبراليـ قطب سيد   ا، ظالؿ القرآفف ت ليؼ94

 . 336 ص2جالقرآف العظيـ  تتسير-95
 2181ص 5ج الب اري صحيخ-96

َياَلَ  برقـ 1653ص  3ج مسمـ صحيخ-97 يَ ِة ف َباب َتْحِريـِ َجرِّ ال  ْوِب     2087ف ِكتَاب المَِّباِس َوالزِّ

 دار  ال الر دارف  وآ روف الاكر محمد أحمد  تحقيؽالسمم،ف  الترمذي عيسا، أب عيسا بف محمد  ت ليؼف الترمذي س ف98
 َصِحيخٌ  َحَسفٌ  َحِديثٌ  لذا ِعيَساو أب قاؿ ف2492(ف برقـ 47فباب )655ص 4ج بيروتف -العرب، التراث إحيا 

-
 .301ص  9ج المتاتيخ مرقاة99
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اػػػػػػ،  سػػػػػػا   تم ػػػػػػيف م ػػػػػػازَؿ ذكػػػػػػر الطبػػػػػػري اػػػػػػ، تتسػػػػػػيره لهػػػػػػذه اآليػػػػػػة   أف لػػػػػػذه اآليػػػػػػة  زلػػػػػػت      
الرجػػػػاؿف وأف يكػػػػوف لهػػػػـ مػػػػا لهػػػػـف ا هػػػػا اا عبػػػػاده عػػػػف ا مػػػػا ، الباطمػػػػةف وأمػػػػرلـ أف يسػػػػ لوه مػػػػف 

  يتم ػػػػػػا   ف وقيػػػػػػؿ(100)الػػػػػػم ف إذ كا ػػػػػػت ا مػػػػػػا ،  تػػػػػػوِرث ألمهػػػػػػا الحسػػػػػػد والباػػػػػػ، بايػػػػػػر الحػػػػػػؽ.
لػػػػو أف لػػػػ، مػػػػاؿ اػػػػالف وألمػػػػ ل  ا هػػػػا اا عػػػػف ذلػػػػؾف ولكػػػػف يسػػػػ ؿ اا مػػػػػف الرجػػػػؿ ايقػػػػوؿ   ليػػػػت 

 .(101) الم 
 الصػػػػػػػة المطمػػػػػػػب لقػػػػػػػد  كػػػػػػػاف مػػػػػػػ ه  العقيػػػػػػػدة اإلسػػػػػػػالمية وامسػػػػػػػتتها لمتتالػػػػػػػؿ وا صػػػػػػػطتا ف     

م هجػػػا  وسػػػطيا  معتػػػد  ف اقػػػد اعتبػػػر أصػػػؿ ال مقػػػة اػػػ، التسػػػاوي بػػػيف ال ػػػاس امػػػـ يجعػػػؿ  حػػػد عمػػػا 
اا عػػػػػز وجػػػػػؿ بػػػػػيف ال ػػػػػاس بصػػػػػتات ومػػػػػؤلالت بعلػػػػػها لسػػػػػبب أو اآل ػػػػػر الػػػػػؿ ايػػػػػ ف  ػػػػػـ مي ػػػػػز 

لايػػػػر سػػػػببف وكػػػػؿ ذلػػػػؾ لحكػػػػـ  أرادلػػػػا اا عػػػػز وجػػػػؿف وممػػػػا ذمتػػػػ  العقيػػػػدة اإلسػػػػالمية بػػػػؿ وعاقبػػػػة 
عميػػػػػ  اسػػػػػت دـ الػػػػػؿ اا عػػػػػز وجػػػػػؿ ايمػػػػػا يػػػػػؤدي إلػػػػػا التعػػػػػال، والت ػػػػػرف و يرلػػػػػا مػػػػػف الصػػػػػتات 

 الت، تزرع العداوة والبالا  دا ؿ المجتمع.
 

 : الخاتمة
 مف  الؿ لذا البحث توصؿ الباحث إلا ال تان  التالية  

أف ا الػػػػػػػػػػمية وا صػػػػػػػػػػطتا  التػػػػػػػػػػ، اعتبرتهػػػػػػػػػػا العقيػػػػػػػػػػدة اإلسػػػػػػػػػػالمية كا ػػػػػػػػػػت  عتبػػػػػػػػػػارات  .1
ومعػػػػػػايير محػػػػػػددة ومعتبػػػػػػرة م هػػػػػػا  اجتبػػػػػػا  واصػػػػػػطتا  مػػػػػػف اا   عمػػػػػػا أسػػػػػػاس مػػػػػػاديف 

 رض وال بػػػػػػوة.كعمػػػػػارة ا  لتكػػػػػػاليؼ والمهػػػػػاـ الموكمػػػػػة لن سػػػػػػافوا  مػػػػػا يرجػػػػػع إلػػػػػػا طبيعػػػػػة ا
وم هػػػػػا مػػػػػا يرجػػػػػع إلػػػػػا طبيعػػػػػة ال مقػػػػػة البالػػػػػريةف أو  جػػػػػؿ الػػػػػبال  وزيػػػػػادة ا متحػػػػػافف أو 
سػػػػػػػبب  مكااػػػػػػػ ة وجػػػػػػػزا  لمعمػػػػػػػؿ كمػػػػػػػا لػػػػػػػو حػػػػػػػاؿ المػػػػػػػؤم يف اػػػػػػػ،  يػػػػػػػؿ ا جػػػػػػػور وال ػػػػػػػواب 

  عمالهـ.
أف التتالػػػػػؿ وا صػػػػػطتا  لػػػػػـ يكػػػػػف عانقػػػػػا لبمػػػػػوغ الكمػػػػػا ت اػػػػػ، أمػػػػػور أ ػػػػػرض قػػػػػد يبماهػػػػػا  .2

ال بػػػػوة سػػػػيجد العمػػػػػؿ الصػػػػالخف المواػػػػؽ لػػػػ  لمج ػػػػػةف ومػػػػف لػػػػـ يجػػػػػد اإل سػػػػاف اػػػػوذا لػػػػـ ي ػػػػػؿ 
 الماؿ قد يجد الذكا  ولكذا.

أف التتالػػػػػػػػػؿ وا صػػػػػػػػػطتا  لػػػػػػػػػـ تجعمػػػػػػػػػ  العقيػػػػػػػػػدة اإلسػػػػػػػػػالمية سػػػػػػػػػبيال لمت ػػػػػػػػػر واحتقػػػػػػػػػار  .3
 اآل ريفف بؿ دعت العبد لمدواـ الالكر حتا   تزوؿ لذه ال عمة أو التليمة.

                                                 
 .260  ص 8جامع البياف ا، ت ويؿ القرآف ج-100
-
 .287  ص2القرآف العظيـ ج تتسير101
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 :التوصيات
ػػػػػعة تت ػػػػػاوؿ المو ايقتػػػػرح الباحػػػػػث أف تكػػػػػوف ل ػػػػػاؾ  لػػػػوع بالػػػػػكؿ أعمػػػػػؽف بحيػػػػػث رسػػػػالة عممي ػػػػػة موس 

 المجتمعف وتسهـ ا، تحقيؽ التعايش بيف أب ا ه. يستتيد م ها
كمػػػػا يقتػػػػرح الباحػػػػث إ ػػػػزاؿ متػػػػردات اػػػػ، الم ػػػػال  الدراسػػػػة تعػػػػزز مع ػػػػا المسػػػػاواة والتعػػػػايش الكػػػػريـ 

 الذي جا ت ب  العقيدة اإلسالمية.
 المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ. -
 محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد السػػػػػػػعود أبػػػػػػػ،  تػػػػػػػ ليؼ الكػػػػػػػريـف القػػػػػػػرآف مزايػػػػػػػا إلػػػػػػػا السػػػػػػػميـ العقػػػػػػػؿ إرالػػػػػػاد -

 .بيروت – العرب، التراث إحيا  دار  ال الر دار العماديف
 بيػػػػػروتف - المعراػػػػػة دار  ال الػػػػػر دار الباػػػػػويف مسػػػػػعود بػػػػػف الحسػػػػػيف  الباػػػػػويف تػػػػػ ليؼ تتسػػػػػير -

 ف بتصرؼ.294ص1ج العؾف الرحمف عبد  الد  تحقيؽ
 دار  ال الػػػػػػػر دار البيلػػػػػػػاويف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػر بػػػػػػػف اا عبػػػػػػػد  تػػػػػػػ ليؼ البيلػػػػػػػاويف  تتسػػػػػػػير -

 بيروت. – التكر
 دار التػػػػػػدا ف أبػػػػػػو الدمالػػػػػػق، ك يػػػػػػر بػػػػػػف عمػػػػػػر بػػػػػػف إسػػػػػػماعيؿ  العظػػػػػػيـ ف تػػػػػػ ليؼ القػػػػػػرآف تتسػػػػػػير -

 .1401 - بيروت - التكر دار  ال الر
 الػػػػػػرازي التميمػػػػػػ، عمػػػػػػر بػػػػػػف محمػػػػػػد الػػػػػػديف ا ػػػػػػر  تػػػػػػ ليؼ الايػػػػػػبف متػػػػػػاتيخ أو الكبيػػػػػػر التتسػػػػػػير -

  الطبعػػػػػػػػة ـف2000 - لػػػػػػػػػ1421 - بيػػػػػػػػروت - العمميػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػب دار  ال الػػػػػػػػر دار الالػػػػػػػػااع،ف
 .ا ولا

   الطبعػػػػػػةف دمالػػػػػػؽ –التكػػػػػػر دارف الزحيمػػػػػػ، مصػػػػػػطتا بػػػػػػف ولبػػػػػػة د  التتسػػػػػػير الوسػػػػػػيطف تػػػػػػ ليؼ -
  .لػ 1422 - ا ولا

 دار  ال الػػػػػػر دار الم ػػػػػػاويف الػػػػػػرؤوؼ عبػػػػػػد محمػػػػػػد  تػػػػػػ ليؼ التعػػػػػػاريؼف مهمػػػػػػات عمػػػػػػا التوقيػػػػػػؼ -
. د  تحقيػػػػػػػؽ ا ولػػػػػػػاف الطبعػػػػػػػة ف1410 - دمالػػػػػػػؽف بيػػػػػػػروت - التكػػػػػػػر دارف  المعػػػػػػػاص التكػػػػػػػر
  .215ص1الداية ج  رلواف محمد

 اا عبػػػػد بػػػف  اصػػػر بػػػػف الػػػرحمف عبػػػد  الم ػػػػافف تػػػ ليؼ كػػػالـ تتسػػػير اػػػػ، الػػػرحمف الكػػػريـ تيسػػػير -
 الرسػػػػػػالةف الطبعػػػػػػة مؤسسػػػػػػة  المويحػػػػػػؽف ال االػػػػػػر معػػػػػػال بػػػػػػف الػػػػػػرحمف عبػػػػػػد ف تحقيػػػػػػؽ  السػػػػػػعدي
 ـ. 2000- لػ1420 ا ولا
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  الػػػػػب بػػػػػف ك يػػػػػر بػػػػػف يزيػػػػػد بػػػػػف جريػػػػػر بػػػػػف ف تػػػػػ ليؼ  محمػػػػػدجػػػػػامع البيػػػػػاف اػػػػػ، ت ويػػػػػؿ القػػػػػرآف -
الػػػػػاكرف دار ال الػػػػػر   محمػػػػػد أحمػػػػػد  . تحقيػػػػػؽ(لػػػػػػ310 المتػػػػػواا) الطبػػػػػري جعتػػػػػر أبػػػػػو اآلممػػػػػ،ف
 ـ. 2000 - لػ 1420 ا ولاف  الرسالةف الطبعة مؤسسة

 دار القرطبػػػػػػ،ف ا  صػػػػػػاري أحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد اا عبػػػػػػد أبػػػػػػو  تػػػػػػ ليؼ القػػػػػػرآفف  حكػػػػػػاـ الجػػػػػػامع -
 .293ص  10ج القالرةف - الالعب دار  ال الر

 ابػػػػف محمػػػػود الػػػػديف الم ػػػػا ،ف تػػػػ ليؼف الػػػػهاب والسػػػػبع العظػػػػيـ القػػػػرآف تتسػػػػير اػػػػ، المعػػػػا ، روح -
لػػػػػػػػػف  1415  الطبػػػػػػػػع ف سػػػػػػػػ ةبيػػػػػػػػروت ػػػػػػػػػ العمميػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػب اآللوسػػػػػػػػ،ف دار الحسػػػػػػػػي ، اا عبػػػػػػػػد
 .عطية البارض عبد عما  تحقيؽ

 محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػ، بػػػػػػف الػػػػػػرحمف عبػػػػػػد الػػػػػػديف جمػػػػػػاؿ  زاد المسػػػػػػير اػػػػػػ، عمػػػػػػـ التتسػػػػػػيرف تػػػػػػ ليؼ -
   shamla.com الجوزيف

 العرب،.  التكر دار  ال الر دار زلرةف أبو محمد / اإلماـ  ت ليؼ فزلرة التتاسير -
  ال الػػػػػػػر دار ا زديف السجسػػػػػػتا ، داود أبػػػػػػػو ا الػػػػػػعث بػػػػػػػف سػػػػػػميماف  تػػػػػػػ ليؼداودف  أبػػػػػػ، سػػػػػػ ف -

 .الحميد عبد الديف محي، محمد  تحقيؽ التكرف دار
 دار  ال الػػػػػػر دار السػػػػػمم،ف الترمػػػػػػذي عيسػػػػػا أبػػػػػػو عيسػػػػػا بػػػػػػف محمػػػػػد  تػػػػػػ ليؼسػػػػػ ف الترمػػػػػذيف  -

 .وآ روف الاكر محمد أحمد  تحقيؽ ف- بيروت - العرب، التراث إحيا 
 .   338ص3ف  shamla.comالرح العقيدة الطحاوية  بف جبريفف   -
 دار ال ػػػػوويف مػػػػري بػػػف الػػػػرؼ بػػػف يحيػػػػا زكريػػػا أبػػػػو  تػػػػ ليؼ مسػػػمـف صػػػػحيخ عمػػػا ال ػػػػووي الػػػرح -

 ال ا ية .  الطبعة  1392 - بيروت - العرب، التراث إحيا  دار  ال الر
 لػػػػ  وقػػػػدـ الطحػػػػاويف  حققػػػػ  محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد جعتػػػػر أبػػػػو العالمػػػػة  اآل ػػػػارف تػػػػ ليؼ معػػػػا ، الػػػػرح -

 1414 - ا ولػػػػا الكتػػػػبف الطبعػػػػة ف عػػػػالـ(الحػػػػؽ جػػػػاد سػػػػيد محمػػػػد - ال جػػػػار زلػػػػري محمػػػػد )
 .ـ 1994 ف لػ

  ال الػػػػػر دار الجعتػػػػػ،ف الب ػػػػػاري عبػػػػػداا أبػػػػػ، إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف محمػػػػػد  تػػػػػ ليؼ الب ػػػػػاريف صػػػػػحيخ -
. د  تحقيػػػػػػػػػػؽ ال ال ػػػػػػػػػػةف الطبعػػػػػػػػػػة ف1987 - 1407 - بيػػػػػػػػػػروت - اليمامػػػػػػػػػػةف ك يػػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػػف دار

 .الباا ديب مصطتا
  ال الػػػػػر دار ال يسػػػػػابوريف القالػػػػػيري الحسػػػػػيف أبػػػػػو الحجػػػػػاج بػػػػػف مسػػػػػمـ  تػػػػػ ليؼمسػػػػػمـف  صػػػػػحيخ -

 الباق،. عبد اؤاد محمد  تحقيؽ بيروتف - العرب، التراث إحيا  دار
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   3ج القػػػػػالرة ػػػػػػ الالػػػػػروؽ دار  ال الػػػػػر دارف  إبػػػػػراليـ قطػػػػػب سػػػػػيد   تػػػػػ ليؼ اػػػػػ، ظػػػػػالؿ القػػػػػرآفف -
 .1678ص

 المكتبػػػػػة  ال الػػػػػر دار الم ػػػػػاويف الػػػػػرؤوؼ عبػػػػػد  تػػػػػ ليؼ الصػػػػػايرف الجػػػػػامع الػػػػػرح القػػػػػدير اػػػػػيض -
 .ا ولا الطبعة لػف1356 -مصر - الكبرض التجارية

 دار  ال الػػػػػػر دار المصػػػػػػريف ا اريقػػػػػػ، م ظػػػػػػور بػػػػػػف مكػػػػػػـر بػػػػػػف محمػػػػػػد  العػػػػػػربف تػػػػػػ ليؼ لسػػػػػػاف -
 .170ص/9فجا ولا  الطبعة بيروتف - صادر

 بػػػػف  الػػػػب بػػػػف الحػػػػؽ عبػػػػد أبػػػػ، محمػػػػد  العزيػػػػزف تػػػػ ليؼ الكتػػػػاب تتسػػػػير اػػػػ، الػػػػوجيز المحػػػػرر -
 ـف1993 -لػػػػػػػػػػػ1413 - لب ػػػػػػػػػػاف - العمميػػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػػب دار  ال الػػػػػػػػػػر دار ا  دلسػػػػػػػػػػ،ف عطيػػػػػػػػػػة
 .محمد الالاا، عبد السالـ عبد  تحقيؽ ا ولاف  الطبعة

 مكتبػػػػػة  ال الػػػػػر دار الػػػػػرازيف عبػػػػػد القػػػػػادر بػػػػػف بكػػػػر أبػػػػػ، بػػػػػف محمػػػػػد  ف تػػػػػ ليؼم تػػػػار الصػػػػػحاح -
 محمػػػػػػػود  تحقيػػػػػػػؽ جديػػػػػػػدةف طبعػػػػػػػة  الطبعػػػػػػػة ف1995 - 1415 - بيػػػػػػػروت -  االػػػػػػػروف لب ػػػػػػػاف

 .517ص1 اطرح 
 دار القػػػػػػػاريف محمػػػػػػػد سػػػػػػػمطاف بػػػػػػػف عمػػػػػػػ،  تػػػػػػػ ليؼ المصػػػػػػػابيخف مالػػػػػػػكاة الػػػػػػػرح المتػػػػػػػاتيخ مرقػػػػػػػاة -

 ا ولػػػػػػػاف  الطبعػػػػػػػة ـف2001 - لػػػػػػػػ1422 - بيػػػػػػػروت/ لب ػػػػػػػاف - العمميػػػػػػػة الكتػػػػػػػب دار  ال الػػػػػػػر
 عيتا ،. جماؿ  تحقيؽ

 مؤسسػػػػة  ال الػػػػر دار الالػػػػيبا ،ف عبػػػػداا أبػػػػو ح بػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػد  تػػػػ ليؼ ح بػػػػؿف بػػػػف أحمػػػػد مسػػػػ د -
   .مصر - قرطبة

 محمػػػػػػػد/ القػػػػػػادر عبػػػػػػد حامػػػػػػد/  الزيػػػػػػات أحمػػػػػػد/ مصػػػػػػطتا إبػػػػػػراليـ  ف تػػػػػػ ليؼالمعجػػػػػػـ الوسػػػػػػيط -
 .العربية الماة مجمع  تحقيؽ الدعوةف دار  ال الر دار ال جارف

 


