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 اإليمان بالكتبالركن الثالث: 
هلا تعاىل على نـز الكتب اليت أ هنا بالكتبواملراد ،  مكتوب()مبعىن والكتاب ، كتاب مجع  الكتب

  1.واآلخرة ليصلوا هبا إىل سعادهتم يف الدنيا،  وهداية هلم،  رمحة للخلق رسله
لنا معهم الكتاب نـز رسلنا بالبينات وأ لقد أرسلناقال تعاىل ،  اوقد أرسل اهلل مع كل رسول كتاب

وامليزان
2. 

ل إلينا وما نـز ﴿قولوا آمنا باهلل وما أقال تعاىل ، لة نـز املالكتب ميع أوجب اهلل تعاىل اإلميان جب كما
وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من  إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباطل إىل نـز أ

 .3حد منهم وحنن له مسلمون﴾رهبم ال نفرق بني أ
قبل على األنبياء لت به نـز هو اإلميان هبا على وجهها الذي أالكتب يف اآلية اإلميان بواملقصود ب
قال ، لة قد أصاهبا التحريف والتبديل إال القرآن نـز من املعلوم أن مجيع الكتب املإال فو ، التحريف 

 .4لنا الذكر وإنا له حلافظون﴾نـز تعاىل ﴿إنا حنن 

 ما يتضمنه اإليمان بالكتببيان  في فصل

 :، نذكرها على سبيل اإلمجال مث نفصل القول فيها 5أمور خمسةاإليمان بالكتب يتضمن 
 .األول: اإلميان بأهنا أُنـزلت من عند اهلل حقا  

 ا.اإلميان مبا علمنا امسه منهالثاين: 
 .الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها

 .م ما مل يُنسخ منهاالرابع: العمل بأحكا
 .اخلامس: اإلميان بأهنا تدعو إىل عقيدة واحدة وهي التوحيد
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 تفصيل

آمن الرسول مبا ، كما قال تعاىل يف وصف املؤمنني  من عند اهلل حقا   لتنـز أُ ا اإلميان بأهن :األول
ولوا آمنا باهلل وما ق، وقال تعاىل  من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله إليهأنزل 

أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما 
ن من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمونو أويت النبي

1. 
 وإنزال الكتب كان من طريق الوحي ، فقد أوحى اهلل بالكتب إىل املـلك املختص بإنزال الوحي من

كتابه   يقرأكل نيب مث  جربيل على األنبياء فحفظوها ،  قرأهاالسماء إىل األنبياء ، وهو جربيل ، مث 
 على القوم الـُمرسل إليهم.

 نبذة عن إنزال القرآن
ٌد رسوٌل بشر ، واهلل يصطفي من املالئكة رسال  ألداء مهام معينة ،  جربيل رسوٌل مَلك ، وحممَّ

مهمة تبليغ الرسالة ، فاصطفى لنقل كالمه )القرآن( الرسول  ويصطفي من الناس رسال ألداء
ــ رسالة اإلسالم رسوله البشري وهو حممد القرآن الذي حيمل كي وهو جربيل ، واصطفى لنقل الئالـَمـ
  كي بالقرآن على الرسول الـبشري ولقنه إياه أجزاء  على مدى ثالث ئ، فنزل الرسول الـَمـاَل

 داث.وعشرين سنة ، حبسب األح
واختيار اهلل تعاىل جلربيل عليه السالم دون غريه من املالئكة للقيام هبذه املهمة إمنا هو ملا فيه من 

نزل به الروح األمني * صفات القوة واألمانة وغريمها ، وقد وصفه اهلل بذلك يف القرآن ، فقال 
 نزل بالقرآن. أي نزل به، وقوله  على قلبك لتكون من املنذرين * بلسان عريب مبني

لت على نـز والتوراة اليت أُ ، صحف إبراهيم وموسى ، وهي ستة ، اإلميان مبا علمنا امسه منها  :الثاني
الذي  والقرآن،  وتيه داود والزبور الذي أُ ،  ل على عيسى نـز واإلجنيل الذي أُ ،   موسى

 .تكون مخسةوبعض العلماء يقول إن صحف موسى هي التوراة ف،  ل على حممد نـز أ
 .به إمجاال   ؤمننفتلك الكتب يأت ذكر امسه من مل ماوأما 
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والذي ينبغي على املؤمن اإلميان به هو اإلميان بالكتب األصلية اليت أنزهلا اهلل على أنبياءه ، وليس 
 ، ونؤمن باإلجنيل الذي أنزله اهلل مبا حترف منها ، فنؤمن مثال بالتوراة اليت أنزهلا اهلل على موسى 

فتلك هي التوراة وذلك هو اإلجنيل ، وليست الكتب املنتشرة ،  على املسيح عيسى ابن مرمي 
ـوها بذلك ، بل بيد  الذي اآلن يف أيدي اليهود والنصارى هي التوراة واإلجنيل األصليني وإن َسـمَّ

ــل أسفار متت كتابتها من ق   وهي، وثالثة وعشرون رسالة  أربعة أناجيل هي النصارى اآلن ــَب
ــتبوها بعد رفعه إىل السماء ، وهي يف  أشخاص مل يلتقوا باملسيح ومل يروه لـحظة واحدة ، بل كـ

، وبينها من التناقض  اال يطابق واحد منها اآلخر وال يف واحد يف املئة من حمتواهمضموهنا 
 ...واالختالف الشيء الكثري 

الـمكونة من التوراة وغريها( إىل أسفار العهد ن )و وإذا ُأضيفت أسفار العهد القدمي الستة وأربع
اجلديد )اإلجنيل( السبعة وعشرين صار جمموع األسفار ثالثة وسبعني ، يؤمن الربوستانت بستة 

 وستني منها ، وال يؤمنون بالبقية ، بينما يؤمن األرثودكس والكاثوليك هبا كلها.
لذي بأيديهم فهم معرتفون بأنه مل يكتبه وأما اإلجنيل ا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: قال

، وقد «لوقا»و « مىت» املسيح عليه السالم ، وال أماله على من كتبه ، وإمنا أملوه بعد رفع املسيح
 1.ذكر هؤالء أهنم ذكروا بعض ما قاله املسيح وبعض أخباره ، وأهنم مل يستوعبوا ذ كر أقواله وأفعاله

إمنا   -وقد يسمون كل واحد منهم إجنيال  -اليت يسموهنا اإلجنيل هذه املقاالت األربعة وقال أيضا: 
غها عن اهلل ، ـــفع املسيح ، فلم يذكروا فيها أهنا كالم اهلل ، وال أن املسيح بلَّ كتبها هؤالء بعد أن رُ 

بل نقلوا فيها أشياء من كالم املسيح ، وأشياء من أفعاله ومعجزاته ، وذكروا أهنم مل ينقلوا كل ما 
 2.عوه منه ورأوهمس

فاحلاصل أن اهلل أمر باإلميان بالكتب األصلية اليت أنزهلا اهلل على أنبياءه ، وتلك هي اليت وصفها 
، وقال يف  إ نَّا أَنزَْلَنا التـَّْورَاَة ف يَها ُهد ى َونُوراهلل بأهنا هدى ونور ، قال اهلل يف القرآن عن التوراة 

َناالقرآن عن اإلجنيل  ق ا لَِّما بـَنْيَ َيَدْيه  م َن التـَّْوَراة   َوقـَفَّيـْ َناهُ َعَلٰى آثَار ه م ب ع يَسى اْبن  َمْرمَيَ ُمَصدِّ  َوآتـَيـْ
جن يلَ  َن التـَّْورَاة  َوُهد ى َوَمْوع ظَة  لِّْلُمتَّق ني ف يه   اإْل  ق ا لَِّما بـَنْيَ َيَدْيه  م   .ُهد ى َونُوٌر َوُمَصدِّ
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ظه من وحف  ، بالقرآن  لضياع ومل حتفظ ، أرسل اهلل نبيه حممدا وملا تعرضت كتب األنبياء ل
 ، والذِّكر هو القرآن. إنا حنن نزلنا الذِّكر وإنا له حلافظونالتحريف والضياع كما قال تعاىل 

ــبلَّ  مث ، حممد  النيب إىل جربيل الـَمـلَـك  بلَّغه مث ، حقيقة به اهلل تكلم ، اهلل كالم القرآنو   نيبال غهــ
يف   القرآن مث ُجـم ع ، والقراطيس األوراق يف ُحفظ مث ، الصدور يف ُحفظ مث ، ألصحابه حمدـم

خت النسخ على تلك النسخة إىل  كتاب واحد يف عهد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ، مث ُنس 
 .إنا حنن نزلنا الذِّكر وإنا له حلافظونيومنا هذا ، وصدق اهلل 

من  واألخبار اليت مل تُبدل أو حُترف،  كأخبار القرآن،   من أخبارها تصديق ما صحَّ  :الثالث
 .الكتب السابقة

ويهديكم يريد اهلل ليبني لكم عمال بقول اهلل تعاىل ،  نسخ منهاما مل يُ  بأحكامالعمل  :الرابع
ويتوب عليكم سنن الذين من قبلكم

فبهداهم أولئك الذين هدى اهلل ، وقوله تعاىل  1
 .2هاقتد

 فائدة
على وجه  ، فهي منسوخة بهمجيع الكتب السابقة على  ومهيمنٌ  القرآن حاكمٌ وللعلم ؛ فإن 

قال تعاىل ، كما تقدم من الشرائع  والسنة ويستثىن من ذلك العقائد وما أقره القرآن ، اإلمجال 
ق ا لَِّما بـَنْيَ َيَديْ  َوَأنـزْلَنا﴿ ن ا َعَلْيه ﴾ ه  إ َلْيَك اْلك َتاَب ب احلَْقِّ ُمَصدِّ ا أي  ، 3م َن اْلك َتاب  َوُمَهْيم  حاكم 

 .عليه
 قال ابن تيمية رمحه اهلل: 

فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو املهيمن املؤمتَن الشاهد على ما بني يديه من الكتب ، 
ى احلاكم ومعلوم أن املهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة ، ومن أمساء اهلل )املهيمن( ، ويسم

على الناس ، القائم بأمورهم ؛ )املهيمن( ، قال املربد واجلوهري وغريمها: املهيمن يف اللغة ؛ 
 املؤمتن.
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 وقال اخلليل: الرقيب احلافظ.
 وقال اخلطايب: املهيمن ؛ الشهيد.

 قال: وقال بعض أهل اللغة: اهليمنة ؛ القيام على الشيء والرعاية له ...
رر ما يف الكتب املتقدمة من اخلرب عن اهلل وعن اليوم اآلخر ، وزاد ذلك وهكذا القرآن ؛ فإنه ق

ــرَّر نبوة األنبياء كلهم ، ورسالة املرسلني ،  بيانا وتفصيال ، وبـَيَّـن األدلة والرباهني على ذلك ، وقَـ
احلجج  وقرَّر الشرائَع الكلية اليت بُعثت هبا الرسل كلهم ، وجادل املكذبني بالكتب والرسل بأنواع

والرباهني ، وبـَيَّـن عقوبات اهلل هلم ونصره ألهل الكتب املتبعني هلا ، وبـَيَّـن ما ُحرِّف منها وُبدِّل ، 
وما َفعله أهُل الكتاب  يف الكتب املتقدمة ، وبـَيَّـن أيضا ما كتموه مما أمر اهلل ببيانه ، وكل ما 

ا القرآن ، فصارت له اهليمنة على ما بني جاءت به النبوات بأحسن الشرائع واملناهج اليت نـزل هب
يديه من الكتب من وجوه متعددة ، فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما ُحرِّف منها ، وهو 

 حاكم بإقرار ما أقره اهلل ، ونسخ ما نسخه اهلل ، فهو شاهد يف اخلربيات ، حاكم يف األمريات.
ْدٍق وُمـحَكم ، وإبطال ما  وكذلك معىن الشهادة واحَلَكم ؛ يتضمن إثبات ما أثبته اهلل من ص 

أبطله من َكذ ٍب ومنسوخ ، وليس اإلجنيل مع التوراة وال الزبور هبذه املثابة ، بل هي متبعة لشريعة 
 التوراة إال يسريا  نسخه اهلل باإلجنيل ، خبالف القرآن.

ه  ، ال يَقد ُر اخلالئق أن يأتوا مبثله ، ففيه دعوة الرسول ، وهو آية الرسول  مث إنه ُمعجٌز يف نفس 
 وبرهانه على صدقه ونبوته ، وفيه ما جاء به الرسول ، وهو نفسه برهان على ما جاء به.

وفيه أيضا من ضرب  األمثال  وبيان  اآليات  على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو مُجع إليه علوم 
ما تكلَّم به األولون مجيع العلماء مل يكن ما عندهم إال بعض ما يف القرآن ، ومن تأمل 

رون يف أصول الدين والعلوم اإللـٰهية وأمور املعاد والنبوات واألخالق والسياسات والعبادات  واآلخ 
وسائر ما فيه كمال النفوس وصالحها وسعادهتا وجناهتا ؛ مل جيد عند األولني واآلخرين من أهل 

جاء به القرآن ، وهلذا مل تـَحَتج إال بعض ما  -كاملتفلسفة وغريهم   -النبوات ومن أهل الرأي 
األمة مع رسوهلا وكتاهبا إىل نيب آخر وكتاب آخر فضال عن أن حتتاج إىل شيء ال يستقل بنفسه 
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، سواء كان من ع لم احملدَّثني وامللهمني ، أو من علم أرباب النظر والقياس ، الذين ال  1غريه
 2صار.يعتصمون مع ذلك بكتاب منـزل من السماء. انتهى باخت

أيضا: وأما القرآن فإنه ُمسَتقلٌّ بنفسه ، مل يُـْحو ْج أصحابه إىل كتاٍب آخر ، بل  ابن تيميةوقال 
اشتمل على مجيع ما يف الكتب من احملاسن ، وعلى زيادات كثرية ال توجد يف الكتب ، فلهذا  

بطل ما ُحرِّف كان مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، يقرر ما فيها من احلق ويُ 
، ويُبطل الدين املبدل  3منها ، وينسخ ما نسخه اهلل ، فيقرر الدين احلق ، وهو مجهور ما فيها

حكم  4الذي مل يكن فيها ، والقليل
ُ
الذي نسخ فيها ، فإن املنسوخ قليل جدا بالنسبة إىل امل

 5املقرر. انتهى.
ليه التبديل والتحريف ؛ صار مهيمنا  قلت: وملا كان القرآن ال يصري منسوخا كله ، وال يتطرق إ

 على الكتب السابقة.
فهو أمني وشاهد وحاكم على كل  وقال ابن كثري رمحه اهلل يف معىن وصف القرآن بالــمهيمن: 

أمشلها وأعظمها و كتاب قبله ، جعل اهلل هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخامتها ، 
فلهذا جعله  ،بله ، وزاده من الكماالت ما ليس يف غريه حيث مجع فيه حماسن ما ق، ها وأحكمُ 

إنا حنن ل تعاىل حبفظه بنفسه الكرمية ، فقال تعاىل وتكفَّ  ، شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها
 .6نزلنا الذكر وإنا له حلافظون

واعه تدعو إىل عقيدة واحدة وهي التوحيد بأنإلميان بأهنا ا :مما يتضمنه اإليمان بالكتب الخامس
 .، توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء والصفاتالثالثة 

ـــوأما األحكام الشرع ــية التفصيـ ــلية فقد تــ تفق فيها الكتب من جهة العموم وختتلف من جهة ـ
عت هلم تلك ـالتفصيل ، حبسب ما تقتضيه حكمة اهلل واختياره ل ما يناسب عباده الذين ُوض 
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 ل ُكل  قال تعاىل و  ،  وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلريةقال تعاىل الشريعة ، كما 
ْنُكمْ  َجَعْلَنا ْرَعة   م  ا ش  َهاج  نـْ  .َوم 

ثابت يف مجيع الشرائع ، ولكن كيفية الصالة والصوم ختتلف من  -مثال  –فاألمر بالصالة والصوم 
 .شريعة ألخرى

، يف حني أنه  أحلها ألمة حممد ، فإن اهلل قد  -خر كمثال آ  –الطيبات من األطعمة كذلك و 
ى ـت حالال هلم ، حكمة منه سبحانه وتعالـــحرَّم بعض الطيبات على بين إسرائيل بعدما كان

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل ، قال تعاىل واختيارا 
 .اهلل كثريا

ــل   إخوةٌ األنبياء و بقوله:  أشار النيب  الشرائعف يف وإىل هذا االتفاق واالختال أمهاهتم الَّت ، عَ ــ
 1واحد.شىت ودينهم 

ــل   إخوةٌ فقوله ) رَّة ، وهي املرأة يكون لزوجها امرأة   :(َعالَّتــ كلمة )عالَّت( مجع )َعلَّة( ، وهي الـضَّ
ــَه النيب  فاألمهات أب واحد وأمهات شىت ، ألنبياء باألبناء من ا أخرى ، ويف هذا احلديث شبَّ

أصل الدين وهو عبادة اهلل وحده ، والدليل على ، واألب هو وفيها حيصل االختالف هن الشرائع 
ولقد ، وقال  إال أنا فاعبدون إلـٰهوما أرسلنا من رسول إال نوحي إليه أنه ال هذا قول اهلل تعاىل 

واسأل من أرسلنا ، وقال اهلل لنبيه حممدا  ا الطاغوتبعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبو 
 .آهلة يُعبدون نٰـ الرمحمن قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 

 ن اتفاق الكتب السماوية واختالفها.مزيد تفصيل ملواطإن شاء اهلل وسيأيت قريبا 

 في بيان أعظم الكتب فصل
ــرها يف القرآن كثريا ماو ، واإلجنيل القرآن والتوراة هي وأعظم الكتب  اهلل كثريا ما يقرن و ،  جييء ذكـــ

ألن كتابيهما أفضل ، وبني كتابيهما وشريعتيهما ،  ونبوة موسى  بني نبوة حممد  يف القرآن
 2وأتباعهما أكثر املؤمنني.، ونبوتيهما أعلى النبوات ، وشريعتيهما أكمل الشرائع ، الكتب 
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جعله اهلل مهيمنا على كل الكتب السماوية قبله   وهلذا،  القرآن بال شكوأعظم الكتب الثالثة هو 
كما تقدم ، وفيه من اإلعجاز ما ليس يف غريه من الكتب ، وسيأيت ذكر وجوه إعجاز القرآن 

 .  الكرمي يف خامتة مبحث اإلميان بالرسل لكونه من معجزات النيب حممد

 فائدة في ميزة التوراة على اإلنجيل
 يف خامتة تفسري سورة األحقاف ما حمصَُّلُه أن اإلجنيل فيه مواعظ وترقيقات قال ابن كثري رمحه اهلل

متمم لشريعة التوراة ، فالعمدة هو التوراة ، فلهذا ـوقليل من التحليل والتحرمي ، وهو يف احلقيقة كال
اليت ومل تقل إنه أنزل من بعد عيسى ، ألن التوراة  قالت اجلن عن القرآن إنه أُنز ل من بعد موسى

 .أنز لت على موسى هي األصل
 واإلجنيل متمم له.، فاحلاصل أن العمدة يف شريعة بين إسرائيل هو التوراة 

 اختالفهامواطن في بيان مواطن اتفاق الكتب السماوية و  فصل
 :فستةفأما مواطن االتفاق ، الكتب السماوية قاطبة متفقة على أمور وخمتلفة يف أمور 

اىل شيء واحد وهو عبادة اهلل وحده وترك عبادة من سواه ، سواء  تدع الكتبمجيع أن  :األول
 أو غريها. اأو أحجار  أو أنبياء   اأو أشخاص اأصنامكانوا 

 ه.وهو عبادة اهلل وحدهبذا االعتبار ، فدين األنبياء واحد 
ئكته اإلميان باهلل ومالوهي ، اإلميان بأصول العقيدة تتفق الكتب السماوية على وجوب : الثاني

 .وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره
ــتَّعبُد هلل  تعاىل بعبادات معينة ، وقد تشرتك بعض : الثالث تتفق الكتب السماوية على وجوب الـ

األمم يف عبادات معينة كالصالة والزكاة والصوم واحلج ، ولكن تلك العبادات ختتلف عن بعضها 
ين بُع ث إليهم ذلك النيب ، فبين إسرائيل مثال أمرهم النيب موسى يف كيفية أدائها حبسب الناس الذ

أمر الناس  احممدمث ملا أرسل اهلل نبيه بالصالة أيضا ، أمرهم عيسى مث ملا بعث اهلل نبيه بالصالة ، 
، موسى إىل شريعة عيسى إىل شريعة حممد  تلف من شريعةخيبالصالة ، لكن كيفية الصالة وتوقيتها 

تشرتك يف كوهنا عبادة هلل وحده ، ينبغي أن تؤدى على حنو ما ، بينه ذلك النيب لنهاية ولكنها يف ا
 ألتباعه.
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 ونفس الشيء يقال بالنسبة لعبادة الصوم وغريها من العبادات.
يف الصالة والزكاة ﴿وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة مبينا اشرتاك بعض األمم قال تعاىل 

﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام  وقال تعاىل يف الصوم ،  1وا لنا عابدين﴾وإيتاء الزكاة وكان
وأذن يف احلج ﴿سورة يف إلبراهيم كما وقال ،  2﴾كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

 .3﴾الناس باحلج يأتوك رجاال
لنا معهم نـز نا بالبينات وأقال تعاىل ﴿لقد أرسلنا رسل،  سط  والق   اتفاقها على األمر بالعدل  : الرابع

 .4الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط﴾
 أال يؤاخذ أحد بذنب غريه ،، ومن أمثلة ذلك العدل مذكور يف شريعة موسى وإبراهيم ب واألمر

أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى * وإبراهيم الذي وّفى * أال تزر وازرة وزر أخرىقال تعاىل 
5. 

وهي الدين والعقل واملال والعرض ، حبفظ الضروريات اخلمس  األمراتفاقها على  :الخامس
 .والنفس

رب الوالدين وصلة بفتأمر مثال ، مبحاسن األخالق والنهي عن قبيحها اتفاقها على األمر  :السادس
كما أهنا تنهى ،  ذلك  وحنووالقول احلسن ف والعطف على الفقراء واملساكني األرحام وإكرام الضي

رقة وغري وانتهاك األعراض والغيبة والكذب والسَّ وعقوق الوالدين الظلم والعدوان ك  ،القبائح عن 
 .ذلك

من حكمة اهلل تعاىل االختالف  وهذا،  في أمرينأما مواطن االختالف بين الشرائع السماوية فو 
 6قال تعاىل ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾، ها طبيعت ما يناسبمن الشرائع أمة  ليكون لكل

 وموط نا االختالف مها: ،

                                                   
 . 73سورة األنبياء:  1
 . 183سورة البقرة:  2
 . 27سورة احلج:  3
 . 25سورة احلديد:  4
 . 38 - 36سورة النجم:  5
 . 48سورة املائدة:  6
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، ولكنها يف شريعة عيسى  كانت مفروضةالصالة  ف، املشرتكة بني الشرائع كيفية العبادات   :األول
  ، صورهابعض  يفمعها ورمبا تتفق ،  عن الصالة املفروضة يف شريعة حممد ختتلف يف كيفيتها 

أمياننا على نضع ر سحورنا ، و ارنا ، ونؤخِّ ل إفطعجِّ نا أن نُ رْ م  أُ معاشر األنبياء  إنا:  كما قال النيب 
 1.يف الصالة مشائلنا

فقد  ،  تلف كيفيته عن الصوم يف شريعة حممد خت؛ وكذلك الصوم املفروض يف شريعة من قبلنا 
أي وقت من الليل ، يف اإلنسان من نومه إذا نام كان اإلمساك يف شريعة من قبلنا يبدأ إذا استيقظ 

اإلمساك إىل مغرب الليلة القابلة ، مث جعل اهلل ابتداء وميتد ذلك اإلمساك ،  أو آخرهه وسطأوله أو 
وتيسريه  وهذا من حكمة اهلل تعاىلبدون اعتبار للنوم قبله ، ،  الفجرطلوع عند  يف شريعة حممد 
 .على هذه األمة

مه على آخرين حرِّ ـويُ ، ل اهلل طعاما ألمة ح  ـفقد يُ ، األحكام تشريع بعض ختالف يف الا :الثاني
من  اأنواعيهود على الاهلل حرم  كما،  قد نعلمها وقد ال نعلمها ، حلكمة يعلمها اهلل عز وجل 

قال تعاىل ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ، األطعمة 
م وإنا شحومهما إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيه

 .2لصادقون﴾
لَّت تلك األطعمة  مث يف شريعة عيسى  ومصدقا ملا بني يدي من لقومه ﴿عيسى ، فقد قال ُأح 

 .3التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾
 اخلبائث كافة. مت  رَّ ت الطيبات كافة وحَ حلَّ فأَ ،  مث جاءت شريعة حممد 

 ما يضاد اإليمان بالكتبفي بيان  فصل
 :اأمر أحد عشر يضادُّه لكتب اإلميان با

                                                   
 (.4/375« )الصحيحة» عنهما ، وأشار إىل ثبوته األلباين يف ( عن ابن عباس رضي اهلل4/238رواه البيهقي ) 1
 . 146سورة النساء:  2
 . 50سورة آل عمران:  3
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كالم   بأن القرآنومن ذلك تكذيب الكفار ، ل من عند اهلل نـز أي ادعاء أهنا مل ت،  تكذيبها :األول
آيات كثرية ، حاشا هلل ، وقد أكذب اهلل تعاىل هذه املقولة يف من عند البشر مفرتى قالوا إنه اهلل و 

 .1سورة مثله﴾منها قوله تعاىل ﴿أم يقولون افرتاه قل فأتوا ب
 وقد تقدم الكالم يف هذا املوضوع.اإلجنيل ، التوراة و حتريفها كما هو واقع : الثاني

 .وادعاء أن هناك ما هو أحسن منه وأفضل، بالعقول ة القرآن معارض: الثالث
ن القرآن إ، ومن هذا قول الرافضة ادعاء أن القرآن املوجود بأيدي املسلمني اليوم ناقص  :الرابع

ج عون أن القرآن الكامل سيخر ويدَّ ، ن بفضائل أهل البيت االثلثني متعلقهـٰذين ن إو ،  ق ص ثُــُلثاهأُنْـ 
 يف آخر الزمان!!

كما تقوله فرقة التيجانية ،  ومما يضاد اإلميان بالقرآن العظيم تفضيل بعض األوراد عليه  :الخامس
ري من قراءة القرآن ستة آالف دة خمرة واحصالة الفاتح قراءة إن  :قالوا، فرق املتصوفة  وبعض

 2!مرة
، اإلعراض عن التحاكم إليه قدحا عظيما ، العظيم  اإلميان بالقرآن يقدح يفومما  :السادس

أو من جهة تكفريه حكمه فاعل ذلك و هم ودساتريهم الوضعية ، واستبداله بشرائع البشر وقوانين
 ال فرٌ ــص القرآن فهذا كُ قُّ ـنـَ من تَ  منطلقٌ حسب حاله ، فإن كان اإلعراض عن التحاكم إليه ـب عدمه

يف زماننا ، أو للتحاكم إليه نه ال يصلح أ معتقدال اهلل يف القرآن نـز ريب فيه ، كمن حيكم بغري ما أ
ألنه ، صريح أو أحسن منه ، فهذا كفر يف العدل واحلكمة ن شريعة البشر مساوية ملا يف القرآن إ

ــتَ ، ومن مث فإنه  ه  وشرع  اهلل  يف حكم   وطعنٌ ، تكذيب للقرآن  ــنَ ــ ــوتنقُّ ،  له صٌ قُّ ـ بل ،  اهلل كفر صُ ــ
العلم واحلكمة وغريها ، بعض صفاهتم ، كصفة يف تعاىل  اخلالقعلى املخلوقني يلزم منه تفضيل 

مصاحل ــخبري العليم بـاحلكيم ال اإلميان بأن اهلل هووهذا كفر صريح ال شك فيه ، والواجب هو 
 .3اخلبري﴾اللطيف علم من خلق وهو قال تعاىل ﴿أال ي خلقه ،

                                                   
 . 38سورة يونس:  1
وما بعدها( ، الناشر: دار  116لعلي بن حممد الدخيل اهلل ، )ص « التيجانية»انظر للتوسع يف معرفة ما عليه هذه الفرقة كتاب  2
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، مع اعتقاده بأن وأما إن كان اإلعراض عن التحاكم إليه هلوى يف النفس من ظلم أو رشوة أو حنوه 
سواء كان واليا أو قاضيا ، ر ، فهذا احلاكم ال يكفُ األصلح للبشر ؛  وأنهالعمل به  جيبحكم اهلل 

 .، وهو املعروف بالكفر األصغركبائر الذنوب ارتكب كبرية من  يكون قد بل 
 ائدل اهلل يطول ، وقد تكلم أهل العلم فيه يف كتب التفسري والعقنـز والكالم يف احلكم بغري ما أ

 .وغريها
األمم  من قبلنا من  االيت وقع فيه االحنرافمن ألوان  يعتربل اهلل نـز ما أإىل واإلعراض عن التحاكم 

 ، فمن وقع يف ذلك فقد تشبه هبم ، وبئس من ُتُشبَِّه هبم. ذا باهللعيااليهود والنصارى ، ك
م تثُبت عن السلف ـاإلميان بالقرآن تفسريه باألهواء واألقوال الباطلة اليت ل مما ينايفو : السابع

 واملعتزلة والرافضة والتفسري اإلشاري وحنو ذلك. الصاحل ، كتفسريات اجلهمية
كما يفعل السحرة من وضع ه يف املزابل أو يف أماكن قذرة   هُ ُــ القرآن إهانتمما ينايف اإلميان بو : الثامن

بإهانة للساحر سحره إال  للعلم فإنه الشياطني ال تُتمِّمو ، وتلويثه ومتزيقه ، وهذا كفٌر باهلل العظيم 
 .القرآن العظيم

تعلقة جبانب االعتقاد سواء املاإلميان بالقرآن اإلعراض عن العمل بأحكامه ،  يقدح يفمما و : التاسع
 أو العبادات أو اآلداب والسلوك.

 تنبيه
دين  أنومما ينبغي أن يُعلم  يف صد دور هام  دين هلمومقلِّ أعداء الدين من يهوٍد ونصارى وملح 

رئيس وزراء بريطانيا « غالدستون»قول  ذلك منذ الق دم ، ومناملسلمني عن العمل بالقرآن 
دام هذا القرآن موجودا يف أيدي املسلمني فلن تستطيع  ما» :ينسابقا يف جملس العموم الربيطا

 «.السيطرة على الشرق «أوربة»
إننـا لـن ننتصـر علـى »وقال احلاكم الفرنسي يف اجلزائر يف ذكـرى مـرور مئـة سـنة علـى اسـتعمار اجلزائـر: 

ــا ــرآن العـــر  ادامـــو  اجلزائـــريني مـ ــل القـ ــة ، فيجـــب أن نُزيـ ــرآن ويتكلمـــون العربيـ ــر ون القـ ــود هم يقـ يب مـــن وجـ
 1.«لسنتهمأاللسان العريب من ونقتلع 

                                                   
 .(40، جلالل العامل )ص: « قادة الغرب يقولون: دمروا اإلسالم ، أبيدوا أهله»يُنظر للتوسع كتاب  1
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وإمنا ، نه ليس كالم اهلل تعاىل على احلقيقة أمما ينايف اإلميان بالقرآن القول خبلق القرآن ، و و : العاشر
والصواب الذي عليه أهل اإلسالم  اجلهمية.فرقة هو معاٍن نفسية خلقها اهلل يف غريه ، وهذه عقيدة 

 هلل غري خملوق.أن القرآن كالم ا
هذا كفر بالقرآن أصال ، عدم اإلميان بالسنة الشريفة ، و  ومما ينايف اإلميان بالقرآنالحادي عشر: 

د وحي من عند اهلل ، تُبني القرآن وتفسره ، وتُـخصِّص عموماته ، وتُقيِّ  -أي السنة الشريفة  –ألهنا 
 .مطلقه

يكون ذلك إال باإلميان بالسنة الشريفة ، قال تعاىل ، وال  أمر اهلل بطاعة رسوله مث إن اهلل تعاىل 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا وقال تعاىل ، من يطع الرسول فقد أطاع اهلل

ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا
1.  

إلميان لوفقنا يُـجنبنا إياها ، وأن يهذه أهم مظاهر اإلعراض عن القرآن العظيم ، نسأل اهلل أن 
 قراءته وتدبره والعمل به.ه حق اإلميان ، و كتابب

 بموضوع اإليمان بالكتب انتتعلق فائدتان

 2الحكمة من إنزال القرآن -الفائدة األولى 
كتاب أنزلناه بيَّـن اهلل تعاىل يف كتابه العزيز احلكمة الكربى من إنزال القرآن يف قوله جل وعال 

ىل النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميدإليك لتخرج الناس من الظلمات إ
، وقد بيَّـن اهلل  3

 ذلك اإلخراج وهي: احلكمة منتعاىل يف آيات أخرى 
ر أولوا األلباب ومن ثَـمَّ حصول التقوى ، ودليل ذلك والثالثة والثانية األولى : تدبُّر آياته وتذكُّ

يتذكر أولوا األلبابول ليدبروا آياتهكتاب أنزلناه إليك مبارك قوله تعاىل 
، وقال تعاىل  4

 أو حيدث هلم ذكرا لعلهم يتقونوكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرَّفنا فيه من الوعيد
1.  

                                                   
 . 80سورة النساء:  1
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا ، تفسري سورة ص ، قوله تعاىل « أضواء البيان»استفدت هذا الفصل من  2

 .األلباب
 . 1سورة إبراهيم:  3
 .  29سورة ص:  4
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فإمنا يسرناه : الب شارة بالثواب للمتقني واإلنذار بالعقاب ملن أعرض عنه ، قال تعاىل الرابعة
ا وتنذربه املتقني  لتبشربلسانك  ــدَّ به قوما لُـ

2. 
لتبين للناس ما نُــزِّل وأنزلنا إليك الذكر : تبيني األحكام الشرعية للناس ، قال تعاىل الخامسة

ولعلهم يتفكرون إليهم
هلم الذي اختلفوا  لتبينوما أنزلنا عليك الكتاب إال ، وقال تعاىل  3

فيه
4. 

ح القدس من ربك باحلق قل نزله رو : تثبيت املؤمنني على اإلميان واهلدى ، قال تعاىل السادسة
وهدى وبشرى للمسلمني الذين آمنوا ليثبت

5. 
إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق ، قال تعاىل  -أي بالقرآن  –: الـُحكم بني الناس به السابعة

مبا أراك اهلل لتحكم بين الناس
 ، أي: مبا علَّمك يف هذا القرآن من العلوم. 6

 قرآن العظيم عن غيره من الكتب السماويةز الـــمي  ــت   –ثانية الفائدة ال
 متيز القرآن خبصائص عدة عن غريه من الكتب السماوية ، نذكر منها ثالثة خصائص:

 ، وقد 7لكل شيء ، كما قال تعاىل ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ ايانأن فيه تب .1
اإلكليل يف استنباط »كتابه   رمحه اهلل ذلك التبيان يف تفسري اآلية يف 8بني جالل الدين السيوطي

                                                                                                                                           
 . 133سورة طـٰه:  1
 . 97سورة مرمي:  2
 . 44سورة النحل:  3
 . 46سورة النحل:  4
 . 102سورة النحل:  5
 . 105سورة النساء:  6
 . 89 سورة النحل: 7
منهـا يف مصـنف ،  600لـه حنـو نـون ، برز يف مجيع الفهو عبد الرمحـٰن بن أيب بكر  اخلضريي السيوطي ، إمام حافظ مؤرخ أديب ،  8

ألفيـة السـيوطي »، وله يف علـوم احلـديث « الدر املنثور يف التفسري باملأثور»، وله يف التفسري « اإلتقان يف علوم القرآن»علوم القرآن 
للشـوكاين ، « الطـالعالبـدر »انظر ترمجتـه يف .  911تويف عام «. اجلامع الصغري»و « اجلامع الكبري»، وله يف احلديث  «يف احلديث

 للزركلي. «عالماأل»و
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أضواء »، وأطال النفس فيه ، ونقله عنه الشنقيطي يف تفسري اآلية نفسها يف كتابه  1«التنزيل
 إليه من أراد التوسع. فلريجع« البيان

ومن خصائص القرآن أنه يهدي عموم الناس لليت هي أقوم ، خبالف الكتب األخرى ، فإهنا   .2
كمة منه جل وعال ، كما أن يف القرآن ذكَر املصاحل اليت كانت تصلح لناس دون آخرين ، ح

حيتاجها البشر وتدور عليها الشرائع ، وفيه حلول املشاكل العاملية ، انظر ما قاله الشنقيطي يف 
تفسري اآلية التاسعة من سورة اإلسراء يف هذا الباب ، فقد تكلم عليه يف حنو من مخس ومخسني 

 صفحة.
العظيم أن مجيع الكتب السماوية قد ُضيِّعت أو ُحرِّفت إال هو ،  ومن أعظم خصائص القرآن .3

، ومن دالئل ذلك  إ نَّا حَنُْن نـزْلَنا الذىْكَر َوإ نَّا َلُه حلََاف ظُونَ فقد تعهَّد اهلل حبفظه كما قال تعاىل 
يُــنزِّل مع أن اهلل تعاىل مل  -اليهود والنصارى  –التحريف تعدد الكتب اليت بأيدي أهل الكتاب 

على عيسى إال كتابا واحدا وهو اإلجنيل ، ومل ينزل على موسى إال كتابا واحدا وهو التوراة ، ولكن 
حفظ فإهنا ُحرِّفت تدرجييا بالزيادة واإلنقاص إىل أن صار كل منها كتبا وليس كتابا ـلكوهنا مل تُ 

ولو كان من عند ، وصدق اهلل  واحدا ، وفيها من االختالف والتضاد ما ال يعلم به إال اهلل تعاىل
غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا

2. 

،   3ومع ذلك التحريف والتبديل ؛ فإن فيها شيئا من احلق الذي يشهد له القرآن ، كنبوة حممد
، وغري ذلك من القضايا العقدية اليت جاء القرآن بتصحيحها عند اليهود  وبشرية عيسى 

منون هبا ، إما تكربا ، وإما جهال ، وإما لعدم ظهور تلك الشواهد والنصارى ، ولكنهم ال يؤ 
وجالئها يف كتبهم احملرفة بسبب قلتها مقارنة مع ضخامة تلك الكتب وكثرة التحريف فيها ، وبكل 

 حال فهي من الشواهد عليهم يف الدنيا واآلخرة.

                                                   
 .هو من منشورات دار األندلس اخلضراء جبدة ، بتحقيق: د. عامر بن علي العرايب 1
 . 82سورة النساء:  2
دليال على وجود النيب املبشر به يف التوراة واإلجنيل( ، تأليف د.  99« )البشارات العجاب يف صحف أهل الكتاب»انظر كتاب  3
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ذكر حال األحبار والرهبان مع  قال الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل يف سورة املائدة عند
مبا استحفظوا من كتاب اهلل وكانوا عليه شهداءالكتب املنزلة إليهم وتفريطهم يف حفظها 

1  ،
 قال رمحه اهلل:

وطُلب  ،أخرب تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن األحبار والرهبان اسُتحفظوا كتاب اهلل يعين اسُتودعوه 
متثلوا األمر يف ذلك ـأو مل ي ،امتثلوا األمر يف ذلك وحف ظوه ومل يـبـني هنا هل  ،منهم حفظه 

بل حرَّفوه  ،ومل حيفظوا ما اسُتحفظوه  ،واضع أخر أهنم مل ميتثلوا األمر وضيعوه ، ولكنه بيَـّن يف م
 حيرفون الكلم من بعد مواضعهوقوله  ،اآلية  حيرفون الكلم عن مواضعهكقوله   ،وبدلوه عمدا  
فويٌل للذين يكتبون الكتاب ، وقوله  جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا  ه اآلية ، وقول

وإنَّ منهم فريقا  يلوون ألسنتهم وقوله جل وعال  ،اآلية  بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهلل
 إىل غري ذلك من اآليات ... ،اآلية  بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب

فظه ،إىل أحد حىت يُـْمك نه تضييَعه  اهلل: والقرآن العظيم مل يك ل  اهلل حفظهمث قال رمحه   بل توىل ح 
وقوله  إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظونكما أوضحه بقوله   ،جل وعال بنفسه الكرمية املقدسة 

ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه كالمه رمحه   اآلية ، إىل غري ذلك من اآليات. انتهى
 اهلل.

 :«إغاثة اللهفان»رمحه اهلل تعاىل يف كتابه  القيموقال ابن 
عبَده ورسوَله وكلمَته املسيح ابَن مرمي ، فجدَّد هلم الدين ، وبيَّـن هلم معامله ،  سبحانهمث بعث اهلل 

كذبوه ، ورموه من تلك األحداث واآلراء الباطلة ، فعادوه و  2يودعاهم إىل عبادة اهلل وحده ، والتربِّ 
لوا إليه بسوء ، وأقام اهلل  3وأمه بالعظائم ، وراموا قتله ، فطهَّره اهلل تعاىل منهم ، ورفعه إليه فلم يص 

تعاىل للمسيح أنصارا دعوا إىل دينه وشريعته ، حىت ظهر ديُنه على من خالفه ، ودخل فيه امللوك ، 
 سنة. ثلثمئةو وانتشرت دعوته ، واستقام األمر على السَّداد بعده حن

                                                   
 . 44سورة املائدة:  1
 أي الترب . 2

 دوا.أي: قصَ  3



 نبذة في العقيدة اإلسالمية
 

 

 

مث أخذ دين املسيح يف التبديل والتغيري حىت تناسخ واضمحل ومل يبق بأيدي النصارى منه شيء ، 
بذلك أن يتلطفوا لألمم حىت  ورامواـبوا دينا بني دين املسيح ودين الفالسفة ُعبَّـاد األصنام ، بل ركَّ 

إىل عبادة الصور اليت ال ظل هلا ،  يُدخلوهم يف النصرانية ، فنقلوهم من عبادة األصنام اجملسدة
ونقلوهم من السجود للشمس إىل السجود إىل جهة املشرق ، ونقلوهم من القول باحتاد العاقل 

 واملعقول والعقل إىل القول باحتاد األب واالبن وروح القدس.
خلنـزير هذا ومعهم بقايا من دين املسيح ، كاخلتان واالغتسال من اجلنابة وتعظيم السبت وحترمي ا

ل هلم بنصها ،  إىل أن استحلَّوا اخلنـزير  ثم تناسخت الشريعةوحترمي ما حرَّمته التوراة إال ما ُأح 
وأحلَّوا السبت وعوَّضوا منه يوم األحد وتركوا اخلتان واالغتسال من اجلنابة ، وكان املسيح ُيصلي إىل 

يه السالم صليبا قط ، فعظَّموا هم م املسيح علبيت املقدس فصلُّوا هم إىل املشرق ، ومل يُعظِّ 
الصليب وعبدوه ، ومل يُصم املسيح عليه السالم صوَمهم هذا أبدا وال شَرعه وال أمر به البتة ، بل 
هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إىل زمن الربيع ، فجعلوا ما زادوا فيه من العدد ع وضا عن نقله 

تعبدوا بالنجاسات وكان املسيح عليه السالم يف غاية من الشهور اهلاللية إىل الشهور الرومية ، و 
الطهارة والطيب والنظافة وأبعد اخللق عن النجاسة ، فقصدوا بذلك تغيري دين اليهود ومراغمتهم ، 
فغريوا دين املسيح وتقربوا إىل الفالسفة عباد األصنام بأن وافقوهم يف بعض األمر ليُـرضوهم به 

 1انتهى كالمه رمحه اهلل. وليستنصروا بذلك على اليهود.
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 1فصل في ثمرات اإليمان بالكتب
 :اإلميان بالكتب يثمر مثرات جليلة منها

  .قوم كتاب ا يهديهم به العلم بعناية اهلل تعاىل بعباده ، حيث أنـزل لكل :األولى
كما قال اهلل   ،  قوم ما يناسب أحواهلم العلم حبكمة اهلل تعاىل يف شرعه حيث شرىع لكل :الثانية
ا﴾ ل ُكل  ﴿ تعاىل َهاج  نـْ ْرَعة  َوم  نُكْم ش   .2َجَعْلَنا م 

 شكر نعمة اهلل يف ذلك.الثالثة: 
 : اهلداية إىل الصراط املستقيم والدين القومي الذي ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل لعباده.الرابعة

بشر بسبب بعدهم عن شريعة : السالمة من الضالل واالحنراف والتخبط الذي يقع فيه الالخامسة
 اهلل املذكورة يف كتبه املنزلة.
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