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 ملخص البحث     
ن به  الحمد هلل رب العامين، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم: وبعد:فهذا البحث بعنوان: اسم هللا الهادي وآثار اإليما

 ويتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة وفهارس، وذلك كما يلي: في ترسيخ العقيدة.
 البحث وأهدافه وخطته. المقدمة: ذكرت فيها مشكلة  -
 التمهيد: بينت فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء هللا تعالى وقواعدهم في ذلك.  -
المبحث األول: ذكرت فيه حقيقة اسم هللا تعالى الهادي، واشتمل على تعريف الهداية في اللغة والشرع، وبيان معنى اسم هللا الهادي،  -

 لسنة والجماعة. وبينت فيه أنواع الهداية عند أهل ا
،  المبحث الثاني: ذكرت فيه خالف العلماء وأقوالهم في إثبات اسم الهادي هلل تعالى، وبينت القول الراجح وهو إثبات هذا االسم هلل تعالى -

 وذكرت األدلة على ذلك وناقشت أدلة المخالفين. 
عرة، ونقلت أقوال علماء كل فرقة في هذه المسألة وأدلتهم المبحث الثالث: بينت فيه مسألة الهدى واإلضالل عند فرقتي المعتزلة واألشا -

 وناقشتهم في ذلك في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة  
المبحث الرابع: بينت فيه آثار اإليمان باسم هللا الهادي في ترسيخ العقيدة، وذكرت عددا من اآلثار فمنها: تعظيم هللا سبحانه وتعالى   -

 هدايته وتوفيقه، والحذر من موانع الهداية، وهداية الناس إلى هللا تعالى، وتعبيد األبناء باسم هللا الهادي.ومحبته، وإظهار االفتقار إلى 
 الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث.  -
 الفهارس: ذيلت البحث بفهرس عام للمراجع، ثم جعلت فهرسا آخر لموضوعات البحث. -
 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم ملخص هذا البحث، والحمد هللا رب العالمين، -

Summary of the research 

All Praises are due to Allah, Lord of the Worlds and may Allah exalt the mentioning of the Messenger of 

Allah and his family and his companions  .To proceed:This research is titled: The name of Allah "al- Haadi" 

and its effect upon Eeman in firmly grounding belief.This research comprises of an introduction, prelude and 

four topics with a conclusion and contents as follows:The introduction: I mentioned the problems with the 

research its objectives and its methodology.The prelude: I clarified the creed of Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah 

with regards to the Names of Allah- the Most Exalted-and their principles regarding it  .The first topic: I 

mentioned in it the reality of the name of Allah-the Most Exalted- "al-Haadi" and it consists of the linguistic 

and legislative definition of guidance and a clarification of the name al-Haadi, as well as the types of guidance 

according to Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah.The second topic: I mentioned the difference between the scholars 

and their statements regarding the affirmation of the name "al-Haadi" for Allah- the Most exalted- and I 

mentioned the proofs in this regard as well as a discussion of the proofs of the opposition  .The third topic: I 

clarified the matter of guidance and misguidance according to the sects of the M'utazilah and Ashaa'irah, and 

I narrated the statements of the scholars of each sect in this issue as well as their proofs and discussed this in 

light of the creed of Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah .The fourth topic: I clarified the effect that Allah's name "al-

Haadi" has upon one's faith in firmly establishing the creed and mentioned a number of effects, amongst which 

are     : Reverence of Allah -High is Allah above every imperfection and need, he is pure and perfect - loving 

Him, exhibiting one's need of guidance from Him and His aid, being aware of impediments of guidance, and 

guiding the people to Allah -the Most Exalted-and getting the children to worship Allah with this name  .The 

conclusion: I attached a general contents page at the end of the research with the references, and another 

contents containing the topics of he research.With that, the summary of the research is concluded, and All 

Praises are due to Allah, Lord of the Worlds and may Allah exalt the mentioning of the Messenger of Allah 

and his family and his companions and send peace upon them in abundance. 
 تعالى وأسمائه  فإن العلم باهلل  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:  املقدمة:

  وصفاته هو أشرف العلوم على اإلطالق وهو أجل المقاصد الشرعية، وأنفع المعارف إذ به يعرف العبد ربه وخالقه ورازقه، بل يعرف خالق هذا 
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 خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض حضخض جضُّٱقال هللا تعالى:  الكون بأكمله والمالك له والمتصرف فيه سبحانه وتعالى.
كلف هللا سبحانه سائر بريته وافترض على جميع المكلفين  (. وقد 40)الروم: َّ  َّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

الدليل عليه سمعا  فلما كلفهم ذلك نصب لهم  إلههم وخالقهم  ليعرف الخلق معبودهم بأسمائه وصفاته ويعلموا أمر  من خليقته علم من هو 
وهللا سبحانه وتعالى قد عرف الخلق بنفسه فوصف نفسه    .(1)هم من عبادته وعلم ما كلفهم به من معرفتهليتوصلوا به إلى أداء ما افترض علي

بصفات الكمال ونزهها عن النقائص، وبين سبحانه وتعالى أن أسمائه كلها حسنى، وأمر عباده بدعائه بها والتعبد له بما دلت عليه، فقال  
قال ابن القيم  (.180)األعراف:  ٱٱٱَّمتنت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ُّّٰٱٱسبحانه وتعالى:

وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها وهو سبحانه يحب : )-رحمه هللا    –
العلماء قديما وحديثا بجمع أسماء هللا تعالى وتعدادها وقد عني  .(2)   موجب أسمائه وصفاته فهو عليم يحب كل عليم جواد يحب كل جواد(

. بل وُأفردت  (3)  وتصنيف المصنفات في ذلك، انطالقا من قوله صلى هللا عليه وسلم: )إن هلل تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة(
لهادي " بالبحث، وجعلته بعنوان: )اسم هللا تعالى مصنفات خاصة في الكالم على بعض أسماء هللا تعالى، وقد رأيت إفراد اسم هللا تعالى " ا

 الهادي وآثار اإليمان به في ترسيخ العقيدة(.
تكمن مشكلة البحث في خالف العلماء الذين صنفوا في أسماء هللا تعالى، حيث أثبت هذا االسم هللا تعالى بعض العلماء ضمن   :مشكلة البحث

ون ضمن تعدادهم لألسماء، وكذا ما اشتمل عليه هذا االسم العظيم من دالالت لها آثار كبيرة في تعدادهم ألسماء هللا الحسنى، ولم يثبته آخر 
 ترسيخ العقيدة، فأحببت تجلية ذلك بذكر أدلة إثبات اسم هللا تعالى " الهادي" وبيان داللته وآثاره في ترسيخ العقيدة.

 أهداف البحث:
 ودالالته العقدية.بيان حقيقة اسم هللا "الهادي"  -1
 إظهار اآلثار العظيمة في اإليمان بهذا االسم.  -2
 كشف االنحراف الحاصل في معنى الهداية واإلضالل.  -3

 تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث. :خطة البحث
 المقدمة: وفيها مشكلة البحث وأهدافه وخطته. 
 تعالى.التمهيد: مذهب أهل السنة في أسماء هللا 

 المبحث األول: حقيقة اسم هللا الهادي. 
 وفيه مطالبان:

 المطلب األول: تعريف الهداية في اللغة والشرع. 
 المطلب الثاني: معنى اسم هللا تعالى الهادي. 

 المبحث الثاني: خالف العلماء في إثبات هذا االسم هلل تعالى.
 وفيه مطلبان:

 م هللا "الهادي".المطلب األول: أقوال العلماء في إثبات اس
 المطلب الثاني: القول الراجح وأدلته.

 المبحث الثالث: الهدى واإلضالل عند المعتزلة واألشاعرة.  
 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: قول المعتزلة في الهدى واإلضالل. 
 المطلب الثاني: قول األشاعرة في الهدى واإلضالل. 

 المبحث الرابع: آثار اإليمان بهذا االسم في ترسيخ العقيدة. 
 وفيه خمسة مطالب:

 المطلب األول: تعظيم هللا سبحانه وتعالى ومحبته.
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 المطلب الثاني: إظهار االفتقار إلى هدايته وتوفيقه.
 المطلب الثالث: الحذر من موانع الهداية. 

 المطلب الرابع: هداية الناس إلى هللا تعالى.  
 المطلب الخامس: تعبيد األبناء باسم هللا الهادي.

 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.
 الفهارس. 

 التمهيد: مذهب أهل السنة يف أمساء اهلل تعاىل
رف هللا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في  العلم بأسماء هللا تعالى وصفاته، هو الطريق إلى معرفته تعالى وتوحيده ومحبته، فمن ع

قال  الكتاب والسنة أحبه وخشيه وعبده عن علم وبصيرة، ولذا وصف هللا تعالى العلماء باهلل تعالى بأنهم هم أهل الخشية له سبحانه وتعالى، ف
(.قال ابن كثير في تفسيره لآلية الكريمة: )أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء 28)فاطر:    َّ   َّ خص حص مس خس حس  جسُّٱٱتعالى:

تم  العارفون به، ألنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت باألسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أ
.فمن عرف هللا تعالى بأسمائه وصفاته ازداد له هيبة وتعظيما وحبة، فخشية هللا تعالى ومحبته (4)   والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر(

المحبة  مقرونة بمعرفته، فكلما كان العبد أعرف باهلل تعالى وأسمائه وصفاته كلما كان أحب له وأخوف منه، فعلى قدر المعرفة باهلل تعالى تكون  
:" من سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه، ومن أحبه أحب أسماءه -رحمه هللا–قال ابن القيم    ئه،والخشية والتعظيم له تعالى وتقدست أسما

  وصفاته، وكانت آثر شيء لديه، فحياة القلوب في معرفته ومحبته، وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته، والقيام بخدمته، وكمال األلسنة
لقرآن الكريم فيه من أسماء هللا تعالى وصفاته التي تمدَّح هللا بها ما هو معلوم لمن تأمل في كالم هللا  وا.(5)بذكره، والثناء عليه بأوصاف ِمدحته"

ن  تعالى، بل ال تكاد تخلو آية من كتاب هللا من ذكر اسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى.قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )والقرآ
أفعاله أكثر مما فيه من ذكر األكل والشرب والنكاح في الجنة، واآليات المتضمنة لذكر أسماء هللا وصفاته  فيه من ذكر أسماء هللا وصفاته و 

.وأهل السنة والجماعة ينطلقون في أسماء هللا تعالى وصفاته    (6)  أعظم قدرا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك( 
يل، من كتاب هللا وسنة رسوله، فيثبتون هلل تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه هن نفسه من غير تحريف وال تعطيل وال تكييف وال تمث 

ور لمنهج أهل السنة والجماعة في  (.وهذه اآلية كالمح11)الشورى:    َّخي حي جي يه ىهمه  جه ين ُّٱكما قال سبحانه وتعالى:
 أسماء هللا وصفاته، ولذلك قلما يخلو من تكرارها واالستدالل بها مصنف من مصنفات أهل السنة والجماعة، فقد جمعت بين الرد على الممثلة 

السميع البصير( دون أن يقول   في تفسيره لآلية الكريمة: )والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: )وهو  – رحمه هللا    –والمعطلة.قال الشنقيطي  
وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة؛ أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فبين أن هللا متصف بهما، ولكن   مثال:

،  (11)الشورى:  ٱٱَّحيخي جي يهُّٱوصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى، وبين صفات خلقه، ولذا جاء بقوله:  ُّ 

وقد  .(7)  ففي هذه اآلية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات ال لبس معه وال شبهة البتة((،  11)الشورى:    َّمه جه ين ُّبعد قوله:  
 أسس أهل السنة والجماعة عقيدتهم في أسماء هللا تعالى على جملة من القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة، فمن ذلك: 

: أهل السنة والجماعة ال يثبتون هلل تعالى من األسماء إال ما سمى هللا به نفسه أو سماه به رسوله صلى هللا عليه  هللا كلها توقيفيةأسماء  :  أوال
وسلم، ال يتجاوز فيه التوقيف، فيتوقف في إثبات أسمائه تعالى على الوارد بالنص، فال يقاس ما لم يرد به النص على ما ورد به وإن كان  

في وصف اآلدميين متقارب.قال الخطابي: )ومن علم هذا الباب؛ أعني األسماء، والصفات، ومما يدخل في أحكامه، ويتعلق به من    معناهما
جوز  شرائط أنه ال يتجاوز فيها التوقيف، وال يستعمل فيها القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر، وضع اللغة، ومتعارف الكالم، فالجواد ال ي

وتسمية هللا تعالى بما لم    .(8)  السخي، وإن كانا متقاربين في ظاهر الكالم، وذلك أن السخي لم يرد بها لتوقيف كما ورد بالجواد(أن يقاس عليه  
 ىبنب مب زب رب يئُّ  ، وقد توعد هللا تعالى عليه ذلك بقوله تعالى(9)   يرد به النص هو نوع من أنواع اإللحاد في أسماء هللا تعالى

(. وال يدخل في اإللحاد في أسماء هللا تعالى ما يطلق عليه سبحانه من باب األخبار ال من  180األعراف:  )  )ٱَّنت مت زت رت يب
قال ابن القيم:)أن ما يطلق عليه في باب األسماء    باب التسمية والدعاء، ألنه ال يشترط فيه أن يكون توقيفيًا، كلفظ الصانع والقديم ونحوهما.



   

         

 العقيدةاسم اهلل اهلادي وآثار اإلميان به يف ترسيخ                      

  

  

ه في باب اإلخبار ال يجب أن يكون توقيفًيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في والصفات توقيفي، وما يطلق علي 
 .(10) مسألة أسمائه: هل هي توقيفية، أو يجوز أن يطلق عليه بعض مالم يرد به السمع(

: يعتقد أهل السنة أن أسماء هللا تعالى كلها حسنى، كما جاء ذلك في عدة مواضع من القرآن الكريم كقوله ثانيا: أسماء هللا تعالى كلها حسنى
 يف ُّٱ  (، وقوله تعالى:180)األعراف:  ٱَّ نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰٱُّٱتعالى:  

(. وأسماء هللا تعالى إنما كانت كلها حسنى لكونها "أسماء  110)اإلسراء:    َّ   َّ مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق
مدح، ولو كانت ألفاظًا مجردة ال معاني لها لما كانت حسنى، وإنما كانت حسنى لداللتها على أوصاف الكمال ونعوت الجمال، فكل اسم من  

دل عليه االسم اآلخر، فالرحمن ـ مثال ـ يدل على صفة الرحمة،  أسماء هللا تعالى دال على معنى من صفات الكمال ليس هو المعنى الذي  
أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظًا مجردة ال معاني  "–رحمه هللا    – قال ابن القيم    والخالق يدل على صفة الخلق، وهكذا.

 ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰٱُّٱٱكلها، فقال:  بأنها حسنىلها، لم تدل على المدح، وقد وصفها هللا سبحانه  

لمجرد اللفظ، بل لداللتها على أوصاف الكمال، ولهذا لما سمع بعض    حسنىفهي لم تكن    (".180)األعراف:  َّ  ٱٱَّ نت مت زت رت يب

(،  38)المائدة:    َّٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّٱالعرب قارئًا يقرأ:  
هللا تعالى؟ فقال: ال، ولكن ليس هذا بكالم هللا تعالى، فعاد إلى حفظه وقرأ: وهللا  قال: ليس هذا كالم هللا تعالى، فقال القارئ: أتكذب بكالم  

 ( 11)  عزيز حكيم، فقال األعرابي: صدقت: عز، فحكم، فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع..(
يرد حصرها في شيء من أسماء هللا تعالى عند أهل السنة والجماعة غير محصورة بعدد معين، حيث لم    محصورة: ثالثا: أسماء هللا غير  

نصوص الكتاب والسنة، بل ورد ما يدل على عدم حصرها، وأن منها ماال يعلمه أحد من الخلق، حيث استأثر هللا بعلمه، كما ورد ذلك في  
 عندك...( دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم بقوله:)أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثر به في علم الغيب  

.فهذا الحديث يدل داللة واضحة على أن من أسماء هللا ما ال سبيل ألحد من الخلق إلى العلم به، لكون الرب سبحانه وتعالى قد استأثر (12)
اء هللا  ،فال يدل على حصر أسم(13)بعلمه دون خلقه.وأما ما ورد في الحديث اآلخر من قوله صلى هللا عليه وسلم:)إن هلل تسعة وتسعون اسمًا(

ليس تعالى في هذا العدد، وإنما يدل على الوعد لمن أحصى هذا العدد المذكور بدخول الجنة.قال النووي: )واّتفق العلماء على أن هذا الحديث  
والتسعين فيه حصر ألسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه: أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث َأن هذه التسعة  

من أحصاها دخل الجنة، فالمراد اإلخبار عن دخول الجنة بإحصائها ال اإلخبار بحصر األسماء، ولهذا جاء ِفي الحديث اآلخر: " أسألك بكل 
فليس .وأما اإلحصاء الوارد في الحديث المتقدم  (15)   ...((14)ِاسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت ِبه في علم الغيب عندك"

ك  المراد به ذكر هذا العدد من األسماء وعدها فقط، وإنما يراد بذلك فقه معناها وما تضمنته من حقائق جليلة ثم العمل بما دل عليه من تل
 . (16)المعاني العظيمة 

من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب أسماء هللا وصفاته، أن أسماء هللا تعالى أعالم وأوصاف،    أسماء هللا أعالم وأوصاف:  رابعا:
  فهي أعالم باعتبار داللتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فهي باالعتبار األول مترادفة لداللتها على مسمى وأحد

باالعتبار الثاني متباينة لداللة كل واحد منها على معناه الخاص، فمثاًل الحي العليم القدير السميع البصير   وهو هللا سبحانه وتعالى، وهي
الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو هللا سبحانه وتعالى، لكن كل اسم منها له معناه الخاص، فالحي يدل على صفة  

.فكل اسم من أسماء  (17)، والسميع على صفة السمع، وهكذا كل اسم له معنى يختلف عن معنى االسم اآلخرالحياة، والعليم على صفة العلم
هللا دال على ذات هللا تعالى وعلى وصف من أوصاف كماله سبحانه وتعالى كما دل على ذلك القرآن الكريم. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة  )وهللا سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع  
وبين الرحمة والسمع والبصر ونعلم أن األسماء كلها اتفق تفي داللتها على ذات هللا مع تنوع معانيها فهي متفقة متواطئة من حيث الذات  

 .(18) (متباينة من جهة الصفات
 يقة اسم اهلل تعاىل "اهلادي".حق املبحث األول

 املطلب األول: تعريف اهلدى يف اللغة والشرع                                                          

 أوال: تعريف الهدى في اللغة:



   

         

 العقيدةاسم اهلل اهلادي وآثار اإلميان به يف ترسيخ                      

  

  

 على عدة معان: الُهَدى: نقيض الضالل. وهو مصدر من الفعل الثالثي هدى، يقال: ُهِدَي هداية. ويطلق الهدى في اللغة 
 .(19) )هداه يهديه في الدين هدى، وهداه يهديه هداية، إذا دله على الطريق( يطلق الهدى على هداية الطريق، قال األصمعي: -1

الجر   بحرف  فُيعدَّى  ِإليها  أرشدته  معنى  على  وللطريق  الطريق  ِإلى  هديته  ويقال  مفعولين  إلى  فُيعدى  عرفته  بمعنى  الطريق  هديته  ويقال 
 .(20) تُ كأرشد

)السجدة: َّ  ٱَّ يك ىك مكُّٱ  يطلق الهدى على البيان، يقال َهَدْيُت له الطريَق على معنى بينت له الطريق وعليه قوله سبحانه وتعالى: -2
 .(21)  (، قال: )أولم نبين لهم(26)السجدة:  َّ ٱَّ يك ىك مكُّٱ (، وقد فسرها أبو عمرو بن العالء بقوله:26
 شيء.يطلق الهدى على إخراج شيء إلى  -3
 يطلق الهدى على الطاعة والَوَرع.  -4

 مس خسُّٱٱقال ابن األعرابّي:)الُهَدى: الَبيان، والُهَدى: إخراج شيء إلى شيء، والهدى أيضًا: الطاعة والورع. والهدى الهادي في قوله جّل وعز

 .(22) ( أي هاديا(10)طه:  َّمصجض خص حص
 .(23)يطلق الهدى على التقدم، يقال: طلعت هوادي الخيل، يعني أوائلها. والهادي والهادية: العنق ألنها تتقدم على البدن وألنها تهدي الجسد -5
يطلق الهدى على السمت والسيرة، يقال: ما أشبه هديه بهدي فالن، أي سمته. وتركه على مهيديته، أي على حاله. قال الفراء: يقال:   -6

 .(24) ي فالن، إذا سرت سيرته. وفي الحديث: )اهُدوا َهدَي عمار(هديت هد
 (25)ويطلق الهدي على العروس، قال ابن منظور: )والهدي والهدية: العروس... ويقال: اهتدى الرجل امرأته إذا جمعها إليه وضمها(. -7
 .(26) (196)البقرة: َّ ٱَّ خص مسحص خسُّٱويطلق الهدي على ما يهدى إلى بيت هللا تعالى من النعم، ومنه قوله تعالى:  -8

قال األصمعي: وهديت العروس فأنا أهديها هداء وأهديت الهدية إهداء، وأهديت الهدي إلى بيت هللا إهداء، والهدي خفيف، وعليه هدية، أي  
خرج في مرضه    – صلى هللا عليه وسلم    – ومنه حديث: )أن النبي    ،النساء واإلبل الثقال، وهو مشي في تمايل وسكون .والتهادي: مشي  (27)بدنة

 . (28) الذي مات فيه يهادى بين رجلين(
 وردت مادة هدى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وبصيغ متعددة، وذلك كما يلي:  تعريف الهدى في الشرع: ثانيا:

(،  54)الحج:  ٱَّمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُُّّ    الكريم بصيغة اسم الفاعل في قوله تعالى: جاءت في القرآن   -1
)الحج:    ٱَّمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّٱقال ابن جرير  (. 31)الفرقان:ٱَّجغمغ مع جع مظ ُُّّ  وقوله تعالى:  

 .(29)  وإن هللا لمرشد الذين آمنوا باهلل ورسوله على الحق القاصد، والحق الواضح((،  54
)البقرة:   َّ زبمب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ  ّٰٱُّٱ  ،(2:البقرة)  َّجن  يمُّٱٱُّ جاءت بلفظ المصدر، كما في قوله تعالى:  -2

 (16)البقرة: ٱَّ جم  هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مقٱُّٱ(.185)البقرة: ٱَّننىنُّٱ(، 5
 مت هب مب هئ مئ هي مي ُّٱٱ( وقوله3)األعلى:  َّهئ مئ خئ حئُّٱجاءت بصيغة الفعل الماضي كما في قوله تعالى:   -3

 (. 26)طه:ٱَّهث مث هت

 جف مغُّٱ  (، وقوله تعالى:26)البقرة:  َّنن من زن رن مم ام ُّٱٱ:  جاءت بصيغة الفعل المضارع كما فيقوله تعالى: -4
والهداية في القرآن الكريم قد تتعدى بنفسها فيكون معناها التوفيق واإللهام وقد تتعدى بحرف الجر "إلى"  (.93)النحل:  َّحق مف خف حف

 مي خيُّٱوقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا  قال ابن كثير: )  بمعنى الداللة واإلرشاد، وقد تتعدى بالالم فتكون بمعنى وفقنا.فتكون  
( أي بينا له الخير والشر،  10)البلد:    َّجبحب هئُّٱ( فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا  6)الفاتحة:    َّيي ىي

ٱَّخن حن جن مم  خمُّٱ(  121)النحل:  ٱَّىئيئ نئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ ُّٱٱوقد تعدى بإلى كقوله تعالى:

( وقد تعدى بالالم كقول  52)الشورى:    َّ ٌّ   ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيُّٱوذلك بمعنى اإلرشاد والداللة وكذلك قوله:  (  23)الصافات:  
.وتكررت  (30)  ( أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهاًل.(43)األعراف:  ٱٱَّجل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جفُّٱأهل الجنة  
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عليه  صلى هللا    –أن النبي    –رضي هللا عنهما    -هذه المادة أيضا في السنة النبوية بصيغ متعددة، فمن ذلك ما ورد عن جابر بن عبد هللا  
: )قل: اللهم  -رضي هللا عنه   -، وفي حديث علي(31)   وسلم، كان يقول في خطبته: )فإن خير الحديث كتاب هللا وخير الهدي هدي محمد..(

داه .قال ابن األثير: )الُهدى: الرشاد والداللة وُيؤنث وُيذكر يقال: ه(32)  اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد تسديدك السهم(
وك الطريق ألن َّللاَّ للدين ُهدى وَهديته...والمعنى إذا سألت َّللاَّ الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق وَسل َّللاَّ االستقامة فيه كما تتحراه في سل

ة. وبه ُسمي المهدي .وقد استعمل لفظ الهدى في األسماء حتى صار كاألسماء الغاِلب(33)   سالك الفالة يلزم الجادة وال يفارقها خوفا من الضالل(
وسمي به الُخلفاء الراشدين أبو بكر وُعَمر وعثمان وعلي رضي  (34)  الذي بشر به رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ عليه وسلم: وأنه َيجيء في آِخر الزمان.

 من سار سيرتهم. وإن كان عاًما في كل(35) َّللاَّ عنهم، كما جاء في الحديث: )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين...(
يتضح الفرق بين الهدى واالهتداء بأن لفظ الهدى خاص بما اختص به هللا تعالى دون سواه. وأما لفظ االهتداء الفرق بين الهدى واالهتداء:  

األصفهاني:)قد خص هللا عز وجل لفظة  قال أبو القاسم    فيختص بما يتحراه اإلنسان عن طريق االختيار سواء في األمور الدنيوية أو األخروية.
 رب   يئ ىئنئ مئ زئ رئ  ّٰٱُّٱ(،  2)البقرة:  َّجن يمُّٱٱالهدى بما تواله وأعطاه، واختص هو به دون ما هو إلى اإلنسان نحو:

(، واالهتداء يختص بما يتحراه اإلنسان على طريق االختيار؛ إما في األمور 185)البقرة:    َّىن ننُّ  (،5)البقرة:    َّزبمب 
( 98)النساء:  ٱَّهئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىُّٱخروية قال تعالى:  الدنيوية، أو األ

  حت  جت هب مبٱُّٱٱ(، وقال:53)البقرة:  ٱَّيف ىف يث ىث نث مث زث رثٱُّٱويقال ذلك لطلب الهداية نحو:  

 .(36) ( ...(150)البقرة:  َّ  ٱَّ مت خت
 المطلب الثاني: معنى اسم هللا تعالى "الهادي" 

 في بيان معنى اسم هللا تعالى " الهادي " وسأذكر أهم ما وقفت عليه من تلك األقوال، وذلك كما يلي: –رحمهم هللا  –تعددت أقوال العلماء 
(، )وإن هللا لمرشد اللذين آمنوا باهلل  54)الحج:  ٱَّجغمغ مع جع مظ حط مض خض حضُّٱ:  قال ابن جرير: في تفسير قوله تعالى:

الزجاج: )الهادي: هو الذي هدى خلقه إلى معرفته وربوبيته، وهو الذي هدى عباده إلى  .وقال  (37) ورسوله إلى الحق القاصد، والحق الواضح(
ٱوقال الخطابي: )الهادي: هو الذي َمنَّ بهداه على من أراد من عباده فخصه بهدايته، وأكرمه بنور توحيده كقوله تعالى.(38)   صراط مستقيم(

الخلق من الحيوان إلى مصالحها، وألهمها كيف تطلب . وهو الذي هدى سائر  (25)يونس:  ٱَّٰهجي مه جه هن من خنٱُّٱ
.وقال الحليمي:  (39)   ..( (50)طه:  ٱٱَّهث مث هت مت هب مب هئ مئ هي ميُّٱٱ:   الرزق، وكيف تتقي المضار والمهالك كقوله تعالى:

البيهقي: )هو الذي بهدايته اهتدى وقال  .(40)  )الهادي: هو الدال على سبيل النجاة والمبين لها لئال يزيغ العبد ويضل فيقع فيما يرديه ويهلكه(
الهادي: هو الذي هدى عباده  بقوله: )   –رحمه هللا  –وقال ابن األثير  .(41)   أهل واليته، وبهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه، واتقى ما يضره(

.وقال السعدي: )الهادي: (42) م وجوده(وبصرهم وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته وهدى كل مخلوق إلى ما ال ُبدَّ له منه في بقائه ودوا
عل الرشيد الذي يهدي ويرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم، ويعلمهم ماال يعلمون، ويهديهم هداية التوفيق والتسديد ويلهمهم التقوى، ويج

حة متقاربة في معناها، يكمل بعضها بعضا .وال شك أن هذه األقوال في معنى اسم هللا "الهادي" كلها صحي(43)   قلوبهم منيبة إليه منقادة ألمره(
الهادي: هو الذي هدى عباده وبصرهم بقوله: )  –رحمه هللا  –إال أن القول الجامع المختار في معنى اسم هللا الهادي هو ما ذكره ابن األثير  

 .(44) ده(وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته وهدى كل مخلوق إلى ما ال بد له منه في بقائه ودوام وجو 
شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء أن الهداية أقسام، فذكروا أنها تنقسم عند أهل السنة والجماعة    ذكرأنواع الهداية:

 :(45) إلى أربعة أقسام
داية مشتركة بين : بعد ذكره لهذه الهداية )وهذه اله-رحمه هللا    –قال ابن تيمية  : وهي هداية الخلق إلى مصالح الدنيا:األول: الهداية العامة

فهذه الهداية عامة مشتركة بين الخلق كلهم من اإلنسان والحيوان والنبات والجماد، وهي  .(46)   الحيوان الناطق واألعجم وبين المسلم والكافر(
في بيان معنى اآلية    -رحمه هللا    –قال ابن القيم  (.50)طه:  ٱٱَّهث مث هت مت هب مب هئ مئ هي ميُّٱٱ:المذكورة في قوله تعالى:  

الكريمة: )أعطى كل شيء صورته التي ال يشتبه فيه بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل شيء موجود خلقه المختص به، ثم  
في تفسيره لآلية الكريمة: )أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات، وأعطى   - رحمه هللا  –.وقال السعدي (47) هداه إلى ما خلقه له من األعمال(
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  (، 50)طه:  ٱَّهث مث هتُّٱلقه الالئق به، الدال على حسن صنعه من خلقه، من كبر الجسم وصغره وتوسطه، وجميع صفاته،  كل مخلوق خ
كل مخلوق إلى ما خلقه له، وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات فكل مخلوق، تجده يسعى لما خلق له من المنافع، وفي دفع  

.وهذه الهدايُة تفيد أن كل مخلوق له هداية تليق (48)  المضار عنه، حتى إن هللا تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل، ما يتمكن به على ذلك(
يدخل  به، يهتدي بها إلى جلب ما ينفُعه ودفع ما يضرُّه، وإن اختلفت أنواعها وصورها. بل حتى الجماد مسخر لما خلق له، وله هداية تليق به.و 

ية الولد، وهداية الولد إلى التقام الثْدي عند وضعه في مراتب هذه الهداية العامة هداية الزوجين من كل حيوان إلى االزدواج والتناسل وترب
 –، فقال  وطلبه. وقد أفاض العالمة ابن القيم في بيان هذه الهداية ومراتبها، ثم أشار إلى داللتها على ربوبية هللا وداللتها على إثبات النبوة

ذي ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم وانتقل من  : )ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه هللا ال-رحمه هللا  
معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة، فإن من لم يهمل هذه الحيوانات 

ها، كيف يليُق به أن يترك النوع اإلنساني الذي هو خالصة  سدى ولم يتركها معطلة، بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقالء عن
ه  الوجود، الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه مهماًل وسدًى معطاًل، ال يهديه إلى أقصى كماالته وأفضل غاياته، بل يتركه معطاًل ال يأمر 

 .(49)يليق بجالله؟!...( وال ينهاه وال ُيثيُبه وال يعاقبه؟ وهل هذا إال مناٍف لحكمته ونسبته له مما ال
ولكل داع إلى هللا تعالى  –صلى هللا عليه وسلم  –النوع من الهداية عند أهل السنة والجماعة ثابت للنبي  :وهذاهداية الداللة واإلرشادالثاني: 

كما قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد   ومن سلك طريقهم في دعوة الخلق وداللتهم على هللا تعالى،  –عليهم السالم    –من األنبياء والرسل  
 ىي ُّٱٱصلى هللا عليه وسلم:  –(، وقال سبحانه مخاطبا له  7)الرعد:  ٱَّىئيئ نئ مئ زئرئ ّٰ ُِّّ  ّٰ:ٱ ُِّّ  -صلى هللا عليه وسلم    –

والثاني: الهدى بمعنى دعاء الخلق  في بيان هذا النوع من الهداية:)  –رحمه هللا    –قال ابن تيمية  (.52)الشورى:  ٱٱَّٰىٌّ ٰر ٰذ  يي
وإنزال الكتب فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا كما قال  إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك وهو نصب األدلة وإرسال الرسل  

(،  7)الرعد:    َّىئيئ نئ مئ زئرئ ّٰ ُِّّٱ(، وقال تعالى17)فصلت:    َّخص حص  مس خس حس جس مخُّٱٱتعالى
(، يبين أن  56)القصص:  ٱَّىك مك لك اك  يقٱُّ(، فهذا مع قوله:  52)الشورى:    َّٰىٌّ ٰر ٰذ  يي ىيُّٱٱوقال تعالى

وهللا سبحانه وتعالى يختار من شاء   .(50)   أثبته هو البيان والدعاء واألمر والنهي والتعليم وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذي نفاه (الهدي الذي  
في هداية الناس إلى الحق وبيانه لهم، ويوفق لذلك من شاء من المصلحين، ولواله سبحانه   -عليهم السالم    –من عباده من الرسل واألنبياء  

 جس  مخُّٱٱومع ذلك فهذه الهداية ال تستلزُم االهتداء التامَّ، وإنها هي سبٌب وشرط ال موجب، ولهذا قال تعالى عن ثمود:،  اهتدى أحدلما  

 .(51)(، أي: بّينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا17فصلت:  َّخص حص مس خس حس
خالفا   ،ال يملكه إال هو سبحانه وتعالى -عند أهل السنة والجماعة  –وهذا النوع من الهداية خاص باهلل تعالى  هداية التوفيق واإللهام: ثالثا:

 ىكُّٱٱوفي قوله  (.93)النحل:    َّحق مف خف حف جف مغُّٱوهداية التوفيق هي المذكورة في قوله تعالى:    (52)كما سيأتي  –للمعتزلة  

: )من يهد هللا فال مضل له،  -صلى هللا عليه وسلم    –النبي  (، وفي قول  37)النحل:    َّمن زن رن مم ام يل ىل مل يك
.وهذه الهداية تستلزم: فعل الرب سبحانه وتعالى وهو الهدى، وفعل العبد وهو االهتداء فإذا حصل الهدى، حصل  (53)   ومن يضلل فال هادي له(

بقوله    -صلى هللا عليه وسلم    –وهي المقصودة في خطاب هللا سبحانه لنبيه    ،بأي وجه من الوجوه  االهتداء باللزوم، فال يتخلُُّف عن الهدى
 ٰر  ٰذ  يي ىيٱُّٱٱ(، فنفى عنه هذه الهداية، وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله 56)القصص:    َّىك مك لك اك  يقٱُّٱٱتعالى

أحدهما: فعل الرب تعالى، وهو الهدي، والثاني: فعل : )وهذه المرتبة تستلزم أمرين:  -رحمه هللا    –قال ابن القيم  (.52)الشورى:    ٌَّّ ٰى
وال سبيل إلى  (،  97)اإلسراء:    َّجم يل ىل مل خلُّٱٱالعبد، وهو االهتداء وهو أثر فعله تعالى فهو الهادي، والعبد المهتدي قال تعالى

 التوفيق واإللهام عند أهل السنة والجماعة على نوعين: وهداية .(54) وجود األثر إال بمؤثره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد....(
 الهداية المجملة إلى اإلسالم، وهي الهداية الحاصلة لكل مؤمن باهلل تعالى. -1
 الهداية المفصلة: وهي الهداية إلى تفاصيل اإليمان ودرجاته وأجزاءه. -2
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مان وهي حاصلة للمؤمن، وهدايٌة مفصلة: وهي هدايته إلى معرفة  قال ابن رجب: )الهدايَة نوعان: هداية مجملة: وهي الهدايُة لإلسالم واإلي
ا في ُكلِّ ركعٍة تفاصيِل أجزاء اإليمان واإلسالم، وإعانُته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كلُّ مؤمن لياًل ونهارًا، ولهذا أمر هللا عباده أْن يقرؤو 

يقول في دعائه بالليل: )اهدني لما    - صلى هللا عليه وسلم    - (، وكان النبي  6)الفاتحة:    َّىييي مي  خيُّٱ  من صالتهم قوله:
، ولهذا ُيشمت العاطس، فيقال له: ) يرحمك هللا ( فيقول: ) يهديكم  (55)  اخُتلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم(

 .(57)....((56)  هللا( كما جاءت السنة بذلك(
 ىي ميُّٱمن جنة أو نار إذا سيق أهُلها إليهما قال تعالى:  إلى ما يصير إليه العبدوهذه الهداية غايتها الهداية :الرابع: الهداية في اآلخرة

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغُّ(، وقال أهل الجنة فيها:  9َّ )يونس:  ٍّ ٱٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حكُّٱ(، وقال تعالى عن أهل النار:  43)األعراف:    َّجل مك لك خك

 .(58) (. 23-22)الصافات: ٱَّحنخن جن
 أقوال العلماء يف إثبات اسم اهلادي هلل تعاىل: املبحث الثاني

في إثبات اسم الهادي هلل تعالى ضمن أسماء هللا الحسنى، فمنهم من أثبته ضمن أسماء هللا   -رحمهم هللا    –العلماء    اختلف"الهادي" هلل تعالى:
)أما" الهادي" فبعض    في معرض كالمه عن بعض أسماء هللا تعالى:  –رحمه هللا    –تعالى الحسنى، ومنهم من لم يثبته، قال ابن عثيمين  

 .(59) (.بعضهم قال: بل هذا من أوصاف هللا وليس اسماً العلماء أثبته من أسماء هللا و 
 وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، وذلك كما يلي: 

ومن تبعهم من علماء األمة إلى    –رضي هللا عنهم    – ذهب كثير من أئمة السلف من الصحابة    :القول األول: إثبات هذا االسم هلل تعالى
 إثبات اسم "الهادي" ضمن أسماء هللا تعالى الحسنى، وبيان ذلك كما يلي:

 والتابعين وعلماء السلف:  -رضي هللا عنهم–ذكر من أثبت هذا االسم من الصحابة  أوال:
فقد روى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: )سمعت عبد هللا بن الزبير يقول   – عنهما  رضي هللا  –عبد َّللاَّ بن الزبير -1

 .(60)  في خطبته: إن هللا هو الهادي والفاتن(
 ّٰ ُُِِّّّّ    في قوله تعالى:  –رضي هللا عنهما    –عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، فقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس   -2

 .(61) )يقول: )أنت يا محمد منذر، وأنا هادي كل قوم (،7)الرعد: ٱَّىئيئ نئ مئ زئرئ
  َّيئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ُِّّ  ُِّّّٰ    سعيد بن جبير رحمه هللا قد روى ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: -3

 .(62)  (""المنذر"، وهللا "الهادي-صلى هللا عليه وسلم  - قال: )محمد(، 7)الرعد:  
قال:  (،  7)الرعد:  ٱَّىئيئ نئ مئ زئرئ ّٰ ُِّّ  ُِّّّٰ    ، فقد روى ابن جرير بسنده عن مجاهد في قوله:-رحمه هللا  –مجاهد   -4

 .(63) (قال: هللا هادي كل قوم(، 7)الرعد: ٱَّىئيئ نئ مئ زئرئ ّٰ ُِّّ"المنذر"، النبي صلى هللا عليه وسلم: 
 .(64) تفسير اآلية السابقة، بمثل ما ورد عن سعيد وجاهدفقد روى ابن جرير أيضا بسنده عن الضحاك في  – رحمه هللا  -الضحاك   -5
قال في كتاب التوحيد: )ربنا جل وعال الهادي وقد سمى بعض خلقه هاديا فقال عز وجل لنبيه إنما أنت منذر –رحمه هللا    – ابن خزيمة   -6

 .(65) ولكل قوم هاد فسمى نبيه هاديا وإن كان الهادي اسما هلل عز وجل(
فهذه كلها أسماء هللا لم تزل له كما  حيث قال بعد ذكره لحديث تعداد أسماء هللا تعالى، ومنها اسم هللا "الهادي": )  –   رحمه هللا   –الدارمي   -7

 . (66) لم تزل بأيها دعوت فإنما تدعو هللا نفسه...(
 اده المؤمنين أنه هو الهادي...( قال بعد ذكره آليات الهداية: )ففي كل هذه اآليات يعلم هللا عز وجل عب - رحمه هللا  -ابن بطة العكبري  -8

(67). 
)النحل:  َّ ٱَّ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱٱحيث قال:)ومن أسماء هللا عز وجل: الهادي قال هللا عز وجل:  –رحمه هللا    –ابن منده   -9
 .(69)..((68)(، وفي حديث أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم في أسماء هللا: الهادي9

 .(70) الهادي...(وهدايته وداللته من مقتضى اسمه  في معرض كالمه عن الهداية: ) قال  –رحمه هللا  –ابن تيمية  -10
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 .(71) فاهلل الهادي وكتابه الهدى الذي يهدي به(: )قال –رحمه هللا  –ابن القيم  -11
 ثانيا: أثبت هذا االسم عدد من العلماء الذين جمعوا أسماء هللا تعالى، فمن ذلك: 

من طرقه الثالث: طريق الوليد بن مسلم، وطريق عبد الملك الصنعاني، وطريق   -الضعيف-األسماء  ورد هذا االسم في حديث سرد   -1
 . (72) عبد العزيز بن الحصين

هو الذي هدى خلقه إلى معرفته وربوبيته وهو الذي هدى عباده إلى صراطه  الهادي  الزجاج، ذكره ضمن تعداده ألسماء هللا وفسره بقوله: ) -2
 .(73)  تعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم(المستقيم كما قال 

 جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّٱقال هللا عز وجل:  الهاديومنها  قال في تعداده ألسماء هللا: )  -رحمه هللا    –البيهقي   -3
 .(74)  وهو في خبر األسامي مذكور(  (،54)الحج: ٱَّمغ
)الهادي: هو الذي هدى خواص عباده أوال إلى معرفة ذاته حتى استشهدوا  حيث ذكره ضمن تعداده لألسماء فقال: –رحمه هللا  – الغزالي  -4

 .(75)  بها...(
 .(76)  الخامس والثمانون: اْلَهاِدي...()حيث ذكره ضمن تعداده ألسماء هللا تعالى فقال:- رحمه هللا  –ابن العربي المالكي -5
 مع جع مظ حط مض خض حضُّٱُّ ..وورد الهادي في قوله  ذكره ضمن تعداده لألسماء فقال: )ومنها: الهادي.–رحمه هللا  -القرطبى -6

 .(77)...(( 54)الحج: ٱَّمغ جغ
قال في معرض كالمه عن أسماء هللا: )وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك إعادة( ثم عدد جملة من األسماء - رحمه هللا    –ابن حجر   -7

 .(78) وذكر منها اسم هللا: )الهادي(
 : المتأخرين ممن جمع األسماء الحسنى وغيرهم، فمن ذلكأثبت هذا االسم عدد من ثالثا: 

فالهداية من هللا تعالى وهو الهادي بإجماع المسلمين وقد خرج اسم الهادي الترمذي وابن ماجه فقال: )  – رحمه هللا    –ابن الوزير اليماني -1
 .(79) والحاكم وغيرهم في حديث األسماء الحسنى (.

 .(80) ي الذي بيده الهداية واإلضالل فال هادي لمن أضل وال مضل لمن هدى(الهادقال: ) –رحمه هللا  –حافظ حكمي -2
الهادي ، وقال في تفسيره: )(81) حيث عدَّ هذا االسم ضمن أسماء هللا الحسنى في كتابه تفسير أسماء هللا الحسنى  –رحمه هللا    –السعدي -3

المضار، ويعلمهم ما ال يعلمون ويهديهم بهداية التوفيق والتسديد ويلهمهم التقوى  أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع  
 .(82)  ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة ألمره( 

هادي فهل يغير، فجاء الجواب: سؤال عن التسمي باسم  (  3538رقم )اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز، فقد ورد في فتاوى اللجنة   -4
ك األول فال حرج؛ ألن لفظ الهادي اسم مشترك مطلق على هللا وعلى غيره من الناس الذين يهدون غيرهم إلى ما ينفعهم، إن بقيت على اسم)

ومن المعلوم بأن وصف هللا سبحانه بأنه الهادي ال يشابه (،  7)الرعد:  ٱَّىئيئ نئ مئ زئرئ ّٰ ُِّّ  كالرسل، كما قال تعالى:
 ٱ.(83) الهادي فال بأس بذلك شرعا(وصف المخلوقين، وإن غيرت اسمك إلى عبد  

( 86) ، والدكتور: عبد هللا الغصن( 85)ومحمد الحمود،  (84)أثبته عدد من المعاصرين ممن جمع أسماء هللا تعالى كالدكتور: عمر األشقر  -5

 وغيرهم كثير. (87) والدكتور: عبد الرزاق البدر
 ذهب بعض العلماء إلى عدم إثبات اسم الهادي ضمن أسماء هللا تعالى، فمن ذلك: عدم إثبات هذا االسم هلل تعالى:  القول الثاني:

فصل  حيث لم ُيثبت هذا االسم ضمن تعداده ألسماء هللا تعالى في كتابه الحجة في بيان المحجة، حيث قال: )   -رحمه هللا    –األصبهاني   -1
 ، ثم ذكر تسعة وتسعين أسما ولم يذكر اسم الهادي ضمنها.(88) وصفاته هو هللا األحد الصمد...(في ذكر أسماء هللا تعالى 

. ثم سرد ها على هذا العدد ولم يذكر منها (89)   وصح أن أسماءه ال تزيد على تسعة وتسعين شيًئا...(فقد قال: )   –رحمه هللا  –ابن حزم -2
 اسم " الهادي".

: )أما -رحمه هللا    - مجموع فتاواه قالوقال في    (90)لم يذكره في سرده األسماء في القواعد المثلى: حيث  –رحمه هللا    –وابن عثيمين   -3
ولم يرجح شيئا، وهذا يدل على تردد    ،(91)  "الهادي" فبعض العلماء أثبته من أسماء هللا وبعضهم قال: بل هذا من أوصاف هللا وليس اسمًا(

 الشيخ في إثبات هذا االسم. 
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 .(92)حيث ذكر في معجم المناهي: أن اسم الهادي ليس من أسماء هللا تعالى -رحمه هللا  –وبكر أبوزيد  -4
 .(93)والدكتور الرضواني: فلم يذكره ضمن تعداده لألسماء الحسنى -5

 ويمكن االستدالل ألصحاب هذا القول بما يلي: 
  - صلى هللا عليه وسلم   – صريحا في كتاب هللا وال سنة رسوله  أن األصل في أسماء هللا تعالى التوقف على ما ورد، وهذا االسم لم يرد   -1

 كما هو الحال في بقية األسماء الحسنى.
  –رحمه هللا    –أن هذا االسم إنما ورد بلفظ الفعل أو الوصف، والفعل والوصف ال يشتق هلل تعالى منه أسما، وإلى هذا أشار ابن حزم   -2

َّ )الشمس:   ٌّ   َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱالى اسما لم يسم به نفسه. برهان ذلك أنه تعالى قال  وال يحل ألحد أن يشتق هلل تع  -مسألة  فقال: )
 .(94)  (.. وال يحل ألحد أن يسميه البناء(5

 املطلب الثاني: القول الراجح يف إثبات هذا االسم وأدلته:
القول الراجح وهو إثبات اسم الهادي ضمن أسماء هللا مما تقدم من عرض ألقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم يتضح أن القول األول هو  

 تعالى، وذلك لما يلي: 
 أوال: داللة القرآن الكريم على ثبوته، وذلك في موضعين من القرآن الكريم:

 (. 54)الحج: َّ ٱَّ مظ حط مض خض حض ُُّّ قوله تعالى:   -1
 (. 31)الفرقان:  َّجغمغ مع جع مظُّٱ قوله تعالى: -2

 ، بعد ذكره آليات الهداية:)ففي كل هذه اآليات يعلم هللا عز وجل عباده المؤمنين أنه هو الهادي..( اإلبانةقال ابن بطة العكبري الحنبلي في  

 .(96) (54)الحج:  َّ  َّ مظ حط مض خض حضُّتعداده لألسماء: )ومنها: الهادي...وورد الهادي في قوله  هللا فيرحمه  وقال القرطبى.(95)
من إثبات هذا االسم هلل تعالى، وقد تقدم النقل في ذلك عن ابن الزبير وابن عباس   –رضي هللا عنهم    –ما ثبت عن بعض الصحابة    ثانيا:

 رضي هللا عنهم.
  ما ثبت عن بعض التابعين من إثبات هذا االسم هلل تعالى، وقد تقدم النقل في ذلك عن جملة من كبار التابعين منهم سعيد بن جبير   ثالثا:

 –رحمهم هللا   –ومجاهد والضحاك 
 أن إثبات هذا االسم هو المنقول عن عامة أئمة السلف كابن خزيمة والدارمي وابن منده وابن بطة وغيرهم، وقد تقدم نقل أقوالهم في ذلك.   رابعا:

تعالى: بأن األصل في أسماء هللا  استدل أصحاب القول الثاني على عدم إثبات اسم الهادي هلل  الجواب عما ذهب إليه أصحاب القول الثاني:
ابن    تعالى التوقف على ما ورد، وهذا االسم إنما ورد بلفظ الفعل أو الوصف، والفعل والوصف ال يشتق هلل تعالى منهما أسما، وهذا هو ما ذكره

 : ويجاب عن ذلك بما يلي:-كما تقدم –حزم 
 حط مض خض حضُّورد كذلك بلفظ اسم الفاعل، كما في قوله تعالى:    أن اسم الهادي، لم يرد فقط بلفظ الفعل أو الوصف فقط، وإنما -1
 ( 54)الحج:  َّ مظ

 (.31)الفرقان:  ٱٱَّجغمغ مع جع مظُّٱ وقوله تعالى: -2
قال ابن تيمية: )ونصوص الكتاب والسنة توجب أن تكون أسماء أفعاله من أسمائه الحسنى التي تقتضي أن يكون بها محمودا مثنى عليه 

 .(97)  (ممجدا
  – وقد قاله على المنبر في خطبته، وذلك في عصر الصحابة   –رضي هللا عنه  –االسم ثابت عن الصحابي عبد هللا بن الزبير أن هذا  -1

 وتواجدهم، مع كبار التابعين وإجالئهم. –رضي هللا عنهم 
 بيان ذلك. –كما تقدم  –أن أكثر أئمة السلف على إثبات هذا االسم  -2
أثبت بعض األسماء المشتقة من األفعال، كاسم " الباعث " فقال في تعداده   – رحمه هللا    –كاألصبهاني  أن من لم يثبته من السلف   -3

رضي   -واستدل على ذلك بحديث البراء بن عازب (98) ..(ومن أسمائه تعالى: الباعث: وهو الذي يبعث الخلق بعد الموتلألسماء الحسنى: )
.كما ذكر اسم الحسيب فقال: )ومن أسمائه عز وجل: الحسيب: قال هللا عز وجل:  (99)   وفيه: )رب قني عذابك يوم تبعث عبادك(–هللا عنه  

 .(100)  )وكفى باهلل حسيبًا(
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 أنني لم أقف على من لم يثبته من المتقدمين سوى األصبهاني وابن حزم، واألصبهاني لم ينف إثباته، وإن كان لم يذكره ضمن ما جمع -4
 بعض األسماء المشتقة من الفعل واسم الفاعل.  –كما تقدم  –من األسماء، وقد ذكر 

 وأما ابن حزم فال يعتد بخالفه في مثل هذه المسألة، حيث خالف السلف في عدد من المسائل العقدية كمسائل الصفات وغيرها.
رحمه هللا    –أئمة السلف في ذلك، وإن كان العالمة ابن عثيمين    وأما من لم يثبته من المتأخرين فلعله لم يبلغه ما تقدم من األدلة وكالم -5
 لم ينف ثبوت هذا االسم وإنما تردد في ذلك.  –

 واإلضالل عند الفرق اإلسالمية ةالثالث: اهلداياملبحث 

 املطلب األول: اهلداية واإلضالل عند املعتزلة:
داللة واإلرشاد،  مسألة الهداية واإلضالل من المسائل المهمة التي تكلم عليها المعتزلة، وذلك أنهم لم يثبتوا هلل تعالى إال هداية واحدة وهي هداية ال

نقل عنهم في ثنايا هذا ال  – كما سيأتي    –وأما هداية التوفيق فلم يثبتونها وتأولوا ماورد في ذلك من اآليات القرآنية على هداية الداللة واإلرشاد  
على أصلمن أصولهم الفاسدة التي بنو عليه كثيرا من عقائدهم، السيما فيما يتعلق بمسائل القدر، وهو    –عندهم    –المطلب.وهذه المسألة مبنية  

المعتزلة في باب القدر عن  وهذا األصل هو أهم األصول التي ميزت  قولهم بأن هللا لم يخلق أفعال العباد وإنما العباد هم الخالقون ألفعالهم.
قال القاضي عبد الجبار: )اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد غيرهم من الفرق اإلسالمية، حيث نسبوا الخلق إلى العباد دون هللا تعالى.

م، وأن من قال أن هللا  من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن هللا عز وجل أقدرهم على ذلك، وال فاعل لها، وال محدث سواه
داخلة في مسألة أفعال العباد، –عندهم    –والهداية واإلضالل    .(101)   سبحانه خالقها ومحدثها، فقد عظم خطؤه، وأحالوا حدوث فعل من فاعلين(

الهادي والمضل على  فاهلل تعالى عند المعتزلة ليس هو    فالعباد هم الخالقون للهداية والضالل كما أنهم هم الخالقون للطاعات والمعاصي.
الهداية واإلضالل  المختارون ألفعالهم.-عندهم    -الحقيقة، وإنما  الخالقون  للعباد ألنهم هم  كما ربطوا ذلك أيضا بمسألة وجوب فعل   تعود 

خالف ما فيه   يقول النظام: )إن هللا ال يقدر على أن يفعل بعباده  األصلح على هللا تعالى، ووجوب اللطف على هللا تعالى لمصلحة العباد.
-ويقول الشهرستاني    .(102) صالحهم، وال يقدر أن ينقص من نعيم أهل الجنة ذرة، ألن نعيمهم صالح لهم، والنقصان مما فيه الصالح ظلم(

صالح  : )واتفقوا على أن هللا تعالى ال يفعل إال الصالح والخير، ويجب من حيث الحكمة رعاية م-وهو يبين رأي المعتزلة في الصالح واألصلح 
وفي وجوب اللطف على هللا تعالى في رعاية مصالح العباد، يقول القاضي عبد الجبار: )اعلم أن شيوخنا المتقدمين كانوا يطلقون   .(103)   العباد(

ب ، ثم أطال في التقسيم والتفصيل، ورجح وجو (104)   القول بوجوب األلطاف إطالقًا، وال وجه لذلك، بل يجب أن يقسم الكالم فيه ويفصل..(
 واستدلوا باآليات التي تنسب الهداية إلى فعل العبد واختياره، ومن ذلك:  اللطف فيما كان متأخرا عن التكليف.

)يونس: َّ ٱٱَّ رت يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱٱقوله تعالى: -1
108 .) 

(، وتأولوا ماورد من نسبة الهداية إلى  104)األنعام:  ٱَّزتمت رت يب ىب نبمب زب رب يئىئ نئ مئُّٱوقوله تعالى:   -2

 من زن رن مم ام يل  ىل مل يكُّٱٱوقوله تعالى(،93)النحل:    َّحق مف خف حف  جف مغُّهللا تعالى كقوله تعالى:  

(.فقالوا في تأويل ذلك: )الهدى من هللا: بيان طريق الصواب، واإلضالل تسمية العبد ضاال، وحكمه تعالى على  39)األنعام:    ٱَّىن نن
القاضي عبد الجبار في معرض كالمه على قوله تعالى:(105)  العبد بالضالل عند خلق العبد الضالل في نفسه(  لك خك حك جكُّٱٱ.قال 

، يقول: )من يهد هللا إلى الجنة والثواب فهو المهتدي في الدنيا، ومن (178)األعراف:    )  َّجمحم هل مل خل حل جلمك
فالحاصل أن المعتزلة يتأولون آيات الهداية واإلضالل الصريحة في نسبة  .(106)   الخاسرون في الدنيا(يضلل عن الثواب إلى العقاب، فأولئك هم  

لة وبيان ذلك إلى هللا تعالى، فتارة يجعلونها من قبيل النسبة، أي نسبة العباد إلى الضاللة، والهداية، وتارة يحملون الهداية على هداية الدال
 الثواب والعقاب.الطريق، وتارة يحملونها على 

الكالم في مناقشة قول المعتزلة والرد عليهم فيما قعدوه من األصول الفاسدة التي بنوا عليها قولهم في مسألة الهداية  مناقشة قول المعتزلة:
السنة والجماعة،  واإلضالل ال يتسع له مثل هذا البحث، وقد ناقشهم أئمة السنة وردوا عليهم في ذلك، كما هو معلوم في مظانه من كتب أهل 

 كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
 والرد على المعتزلة في ذلك يمكن إجماله فيما يلي: 
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أن المعتزلة يردون كل ما خالف مذهبهم من النصوص الصريحة سواء فيما يتعلق بمسألة خلق أفعال العباد، أو وجوب فعل األصلح أو   -1
:  -بعد أن ذكر جملة من اآليات الدالة على خلق هللا ألفعال العباد    –قال ابن القيم  المتشابه الذي يجب تأويله.  غيرهما، ويعدونه من قبيل  

 متكلم له()والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه، وتجعله من متشابه القرآن وتتأوله على غير تأويله، بل تتأوله بما يقطع ببطالنه، وعدم إرادة ال

(107). 
الهداية في نصوص القرآن الكريم ليست محصورة في هداية الداللة وبيان الطريق كما يقول المعتزلة، بل وردت الهداية في القرآن أن   -2

 ىه مهُّٱ  ، وقوله تعالى:(93)النحل:    َّحق مف خف حف جف مغُّ  الكريم بما يدل على هداية التوفيق واإللهام، كقوله تعالى:
العز الحنفي بعد سياقه لهاتين اآليتين: )ولو كان الهدى من هللا البيان، وهو عام  قال ابن أبي  (. 13)السجدة:  ٱٱَّخي حي جي يه

 ىي ُّٱٱتارة باإلثبات كقوله تعالى:  -صلى هللا عليه وسلم    -.أن الهداية وردت في حق النبي(108)   في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة(
ولو كان  (.56َّ )القصص: ٱَّ ىك مك لك اك  يقُّٱوتارة بالنفي كما في قوله تعالى:  (.  52)الشورى:    َّٰىٌّ ٰر ٰذ  يي

في اآلية الثانية، وقد أثبته له في اآلية األولى،    –صلى هللا عليه وسلم    –الهدى هو بيان الطريق كما يقول المعتزلة لما صح النفي عن نبيه  
 وأبغض. بين الطريق لمن أحب  – صلى هللا عليه وسلم   –ويقال أيضا: إنه 

ي، أن الهداية تستلزم فعل الرب تعالى وهو الهدى فهو المؤثر وهو الهادي على الحقيقة، وفعل العبد وهو األثر واالهتداء والعبد هو المهتد -3
تعالى:  فعل   (97)اإلسراء:  َّجم يل ىل مل خلُّٱ  قال  لم يحصل  فعله  لم يحصل  فإن  التام،  بمؤثره  إال  األثر  إلى وجود  وال سبيل 

 .(109)العبد
 املطلب الثاني: قول األشاعرة يف اهلداية واإلضالل:

ى خالف  وافق األشاعرة أهل السنة في جعل الهداية واإلضالل إلى هللا تعالى، وهذا فرع عن قولهم في مسألة أفعال العباد وأنها مخلوقة هلل تعال
ذهبوا إليها، حيث جعلوا للعبد قدرة غير مؤثرة، فسلبوا العبد  ، إال أن ذلك ارتبط عند األشاعرة بنظرية الكسب الذي-كما تقدم   – لقول المعتزلة 

فالهداية    فنفى عنه هذه الهداية، وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قولهفي الحقيقة قدرته وإرادته واختياره تحت ما يسمى بنظرية الكسب.  
العبد، فاهلل  دخل له وال اختيار، فالهدى واإلضالل عنده؛ بيد هللا ال بيدواإلضالل عندهم؛ هي محض فعل هللا تعالى، ال فعل للعبد فيهما، وال 

  تعالى هدى المؤمنين وأصلحهم بلطفه وتوفيقه، ولم يهد الكافرين وال أصلحهم ولو أصلحهم لكانوا صالحين، لكنه أراد أن ال يصلح الكافرين 
ته وخذل الكافرين، ولطف بالمؤمنين ونظرهم وأصلحهم وهداهم، ولم يلطف  يقول األشعري: )إن هللا تعالى وفق المؤمنين لطاع فخذلهم وأضلهم.

بهم  بالكافرين وال أصلحهم وال هداهم، ولو أصلحهم لكانوا صالحين ولو هداهم لكانوا مهتدين، وأن هللا سبحانه يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف
تى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وخذلهم وأضلهم  حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن ال يصلح الكافرين ويلطف بهم ح

وقد تمسك األشعري وأصحابه باآليات الواردة في إثبات الهداية لمن شاء هللا هدايته، واإلضالل لمن شاء إضالله،  .(110)  وطبع على قلوبهم(
 خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱٱٱوقد تقدم ذكر بعضها في الرد على المعتزلة، فمن ذلك قوله تعالى:

 َّهت مت خت حت جت هب مب خبُّٱوقوله تعالى:  (،  125)األنعام:    َّجي يه ىه مه جه ين ىن من
 ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئُّٱ(.وتأول األشاعرة اآليات القرآنية التي تثبت الهداية للعبد، كقوله تعالى:  31)المدثر:  

ٱَّخص حص مس خس  حس جس مخُّٱ  (.قال أبو الحسن األشعري في الجواب على قوله تعالى: 108)يونس:    َّ  َّ رت يب

، فقال: أليس ثمود  )17)فصلت:  َّخص  حص مس خس حس جس مخُّٱٱ: (، )فإن سأل سائل عن قول هللا عز وجل17)فصلت:
ن  كانوا كافرين وقد أخبر هللا أنه هداهم. قيل له: ليس األمر كما ظننت، والجواب في هذه اآلية على وجهين:أحدهما: أن ثمود فريقين كافري

ز وجل قد بين لنا في القرآن أنه ال يهدي ومؤمنين … فالذين عنى هللا عز وجل من ثمود أنه هداهم هم المؤمنون دون الكافرين؛ ألن هللا ع 
يمان،  الكافرين.الوجه اآلخر: أن هللا تعالى عنى قوما من ثمود كانوا مؤمنين ثم ارتدوا فأخبر أنه هداهم فاستحبوا بعد الهداية الكفر على اإل

قال: قوله    (،15)اإلسراء:  ٱَّجح مج حج مث هتٱُّٱلقوله تعالى:  وقال القرطبي في تفسيره  .(111)   وكانوا حال هداهم هللا مؤمنين(
أي إنما كل أحد يحاسب عن نفسه ال عن غيره، فمن اهتدى فثواب اهتدائه له،  (،  15)اإلسراء:  ٱَّجح مج حج مث هتٱُّٱتعالى:  
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يعني أن ثواب العمل الصالح مختص   (،15)اإلسراء:    َّجح مج حج مث هتٱُّٱٱوقال الرازي .(112)   ومن ضل فعقاب كفره عليه(
 ...((40،  39)النجم:  ٱٱَّخي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ُّٱبفاعله، وال يتعدى منه إلى غيره، ويتأكد هذا بقوله:

(113). 
على قولهم بالكسب الذي مآله وحقيقته إلى القول بالجبر،  –كما تقدم  –مسألة الهداية واإلضالل عند األشاعرة مبنية  مناقشة قول األشاعرة:

في  وذلك بسلب العبد مشيئته واختياره في أفعاله.وقد ناقش أئمة أهل السنة والجماعة األشاعرة في قولهم بالكسب وردوا عليهم في ذلك بما يك
هو مدون في مظانه من مصنفات العلماء، ولعلي في هذا المقام أن أشير إلى الرد عليهم فيما يتعلق بمسألة الهداية  في إبطال قولهم كما  

 واإلضالل وذلك كما يلي:
ب أن اآليات القرآنية قد دلت على نسبة الهداية واإلضالل إلى العباد وإثبات القدرة لهم عليها، واستحقاقهم المدح والذم والثواب والعقا -1
 (. 108)يونس: ٱٱَّرت يب ىب نب مب زبرب يئ مئنئىئُّٱ ليها، كقوله تعالى:ع
أن قول األشاعرة في مسألة الهداية واإلضالل راجع إلى قولهم في نظرية الكسب، وهو قول باطل حقيقته الجبر المحض ولذا اضطربت  -2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )ولما قيل لهؤالء أقول منظريهم في تفسيره، حيث نفوا فعل العبد واختياره، فوافقوا بقولهم هذا قول الجهمية الجبرية.
الفرق    الكسب؟ قالوا: ما وجد بالفاعل وله عليه قدرة محدثة أو ما يوجد في محل القدرة المحدثة. فإذا قيل لهم: ما القدرة؟ قالوا: ما يحصل بهما  

بين المرتعش وحركة المختار. فقال لهم جمهور العقالء: حركة المختار حاصلة بإرادته دون حركة المرتعش، وهي حاصلة بقدرة أيضا....  
الء المتبعون لجهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة وإنما هو كسب، ويثبتون الكسب قدرة ال تأثير لها في الكسب، بل وجودها وعدمها وهؤ 

 .(114)  بالنسبة إليه سواء(
أن تأويل األشاعرة لآليات التي فيها نسبة الهداية واإلضالل إلى العباد بأن المراد بذلك الحساب أو الثواب والعقاب، قول باطل مخالف  -3

 يئ ىئ نئ مئُّٱفأما قوله تعالى:  لظاهر اآليات الصريحة، وكذا تأويل األشعري وتكلفه لآلية الكريمة الواردة في ضالل ثمود.
رحمه هللا    – سرها العلماء من أهل السنة بخالف ما فسرها به األشاعرة من الحساب أو الثواب:قال ابن جرير  ، فقد ف (108)يونس:  ٱَّرب

، )يقول: فمن استقام فسلك سبيل (108)يونس:  ٱَّرت يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئُّٱ  في تفسير قوله تعالى:  -
يقول: فإنما يستقيم على الهدى، ويسلك قصد السبيل لنفسه، فإياها يبغي  الحق، وصّدق بما جاء من عند هللا من البيان )فإنما يهتدي لنفسه(،  

أنزله    الخيَر بفعله ذلك ال غيرها ومن ضل(، يقول: ومن اعوج عن الحق الذي أتاه من عند هللا، وخالف ديَنه، وما بعث به محمًدا والكتاَب الذي
لى نفسه ال على غيرها، ألنه ال يؤخذ بذلك غيرها، وال يورد بضالله ذلك  عليه )فإنما يضل عليها(، يقول: فإن ضالله ذلك إنما يجني به ع

قال:  (،  108)يونس:    َّرب يئ ىئ نئ مئُّٱٱفي تفسير قوله تعالى:  –رحمه هللا    –وقال السعدي  .(115)  المهالَك سوى نفسه(
عباده، وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم. ومن ضل  فمن اهتدى، بهدى هللا بأن علم الحق وتفهمه، وآثره على غيره فلنفسه وهللا تعالى غني عن )

وأما آية ثمود فقد  .(116)  عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق، أو عن العمل به، فإنما يضل عليها وال يضر هللا شيًئا، فال يضر إال نفسه(
 جس مخُّٱٱفي تفسيره لقوله تعالى  -هللا  رحمه    -، حيث تكلف بصرفها عن ظاهرها، قال ابن كثيرفسرها العلماء بخالف ما ذكره األشعري 

أي بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه الصالة  )،  )17)فصلت:  َّخص حص  مس خس حس
آية في تفسير    –رحمه هللا    –.وقال الشنقيطي  (117)   (والسالم فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة هللا تعالى التي جعلها آية وعالمة على صدق نبيهم

والدليل  قوله تعالى في هذه اآلية الكريمة: }َفَهَدْيناُهْم{ المراد بالهدى فيه هدى الداللة والبيان، واإلرشاد، ال هدى التوفيق واالصطفاء.  ثمود:)
ألنها لو كانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى إلى  ،  )17)فصلت:ٱَّخص حص مس خسُّٱعلى ذلك قوله تعالى بعده:  

الكريمة:   في هذه اآلية  تعالى  الكفر على اإليمان، وآثروه عليه،  ،  )17)فصلت:ٱَّخص حص مس خسُّٱالعمى. وقوله  أي اختاروا 
 .(118)  وتعوضوه منه(

 آثار اإلميان بهذا االسم يف ترسيخ العقيدة املبحث الرابع
 حمبة اهلل سبحانه وتعاىل، وتعظيمه:املطلب األول: 
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ة مما ال شك فيه أن أعظم نعم هللا تعالى على عبده هو أن تتحقق له الهداية والتوفيق لإليمان وفعل الطاعات إذ بها يحصل العبد على سعاد
بحانه وتعالى على عباده ببعثة نبيه امتن سالدنيا ونعيم اآلخرة، ولذا كان لهذه النعمة العظيمة حضور ظاهر في القرآن الكريم والسنة، فقد  

 مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خصُّٱٱجل وعال:   -التي هي من أعظم أسباب الهداية فقال  –صلى هللا عليه وسلم  –محمد  

 (. 16)آل عمران: ٱٱَّخل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
النعمة على الخلق، وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه كان من أعظم    -صلى هللا عليه وسلم    -فإن إرساله )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص  خص ُّٱ  لعباده كما قال تعالى:

المنة ببعثته، وهداة –صلى هللا عليه وسلم    -.وقد نسب النبي(119)   ((16)آل عمران:    ٱَّخل حل جل مك لك  خك حك جك مق
)ألم أجدكم ضالال فهداكم :-رضي هللا عنهم    –لألنصار    –صلى هللا عليه وسلم    –نفسه، فقال  الخلق على يديه إلى هللا تعالى، ولم ينسبها إلى  

ونسبة الهداية والمنة    –سبحانه وتعالى  –.وال شك أن هداية هللا تعالى تورث تعظيمه ومحبته  (120)هللا بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم هللا بي ؟(
(.قال الشوكاني في  43)األعراف:  ٱَّجل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغُّٱٱإليه، كما قال تعالى عن أهل الجنة:

أي لهذا الجزاء العظيم  (،  43)األعراف:    َّجل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغُّٱتفسيره لهذه اآلية الكريمة:  
ٱَّحك جك مقُّٱ  الدنياوهو الخلود في الجنة ونزع الغل من صدورهم والهداية هذه لهذا هي الهداية لسببه من اإليمان والعمل الصالح في  

فالعبد إذا أدرك أهمية الهداية وعظم شأنها وأنها سبب السعادة .(121)  (.... وما كنا نطيق أن نهتدي بهذا األمر لوال هداية هللا لنا(.43)األعراف:  
بة لخالقه وتعظيما وإجالال والفوز في الدارين، وعلم أنها منة من الرب سبحانه وتعالى ومنحة تفضل بها على من شاء من خلقه، ازداد بذلك مح

فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد  سبحانه وتعالى إذ هو المنعم المتفضل الذي يستحق أن يعبد وحده ال شريك له.قال ابن القيم: )  –له  
.ثم إن العبد إذا أحب ربه وقام بما يجب  (122)   (والشكر لولي النعم واإلحسان ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل واالنكسار واالفتقار

)محمد:    َّمق حق مف خفُّٱٱُّ عليه من تعظيمه والثناء عليه وحمده أحبه هللا تعالى ومنحه المزيد من الهداية والتوفيق كما قال تعالى:  
أي: والذين قصدوا الهداية وفقهم هللا لها    (،17َّ )محمد:  ٱَّ مق حق مف خفُّٱثم قال:  قال ابن كثير في تفسيره لآلية الكريمة: )(.  17

للعبد إلى اإليمان والعمل الصالح التي هي أعظم الهدايات –سبحانه وتعالى  –.فهذا في هدايته  (123)  (فهداهم إليها، وثبتهم عليها وزادهم منها
لب أرزاقهم، والوقاية مما يعود عليهم بالضرر،  على اإلطالق.وأما هدايته سبحانه وتعالى لعموم خلقه فيما يعود عليهم بالخير من هدايتهم لج

هدى كّل نفٍس إلى ما يصلح شأنها ومعاشها، وفطرها على جلب كّل    -تعالى-؛ فاهلل  فتزيد العبد إيمانا ويقينا باهلل وتعظيما له سبحانه وتعالى
 مئُّٱهدايتهم لما فيه صالحهم ومعاشهم، فقال تعالى: وقد قرن هللا تعالى بين خلقه تعالى لعموم مخلوقاته و أمٍر نافٍع، ودفع كّل أمٍر ضاٍر.

(. قال ابن جرير في تفسيره لآلية الكريمة عن مجاهد قال: )سّوى خلق كّل دابة ثم هداها لما 50)طه:  ٱٱَّهث مث هت مت هب مب هئ
.قال ابن القيم  (124)   شيء فقّدره تقديرا(ُيصلحها وعلَّمها إياه، ولم يجعل الناس في خلق البهائم، وال خلق البهائم في خلق الناس، ولكن خلق كل  

بعد أن ذكر جملة من األمثلة على الهداية العامة: )ومن تأمل بعض هدايته المثبوتة في العالم شهد له بأنه هللا الذي ال إله إال   – رحمه هللا  –
الهداية العامة التي هي قرينة الخلق في  ى  الكالم علفي موضع آخر: )   – رحمه هللا    - ، وقال(125)(هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم

ل  الداللة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده قال تعالى إخبارا عن فرعون انه قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى ك
ه وهداه لما يصلحه في معيشته ومطعمه شيء خلقه ثم هدى...والمعنى أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له ثم هداه لما خلق ل

 .(126) (ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه هذا هو القول الصحيح
 املطلب الثاني: دعاء اهلل تعاىل وإظهار االفتقار إىل هدايته:

وأعظم مسؤول، وذلك أن الهداية  سؤال هللا تعالى الهداية وإظهار االفتقار التام إلى هدايته إلى الصراط المستقيم والثبات عليه هو أجل مطلوب  
 اتحة: إلى الصراط المستقيم هي أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على من يشاء من عباده. وألهمية ذلك وافتقار العبد إليه، ورد في سورة الف

الصراط  6)الفاتحة:    ٱَّيي ىي مي خيُّٱٱ: إلى  الهداية  اليوم والليلة، يسأل هللا  (، والتي يرددها مرات عديدة في صالته في 
قال شيخ اإلسالم: )والعبد مضطر دائًما إلى أن  المستقيم، والثبات على ذلك، وذلك لشدة اضطرار العبد إلى الهداية إلى الصراط المستقيم.
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إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه ال نجاة من العذاب، وال وصول إلى السعادة إال بهذه الهداية، فمن فاته    يهديه هللا الصراط المستقيم، وهو مضطر
وقال  .(127)   فهو إما من المغضوب عليهم، وإما من الضالين، وهذا الهدى ال يحصل إال بهدى هللا، وهذه اآلية مما يبين فساد مذهب الَقَدِرّية(

(، قال: )أي: دلنا وأرشدنا، ووفقنا للصراط المستقيم، وهو 6)الفاتحة:    ٱَّيي ىي مي خيُّٱٱ:تعالى:    السعدي في تفسيره لقوله
  الطريق الواضح الموصل إلى هللا، وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به... فهذا الدعاء من أجمع األدعية وأنفعها للعبد ولهذا وجب على

إذ ال سبيل إلى   –سبحانه وتعالى    – فالعبد مفتقر إلى هداية ربه  .(128) ه إلى ذلك(اإلنسان أن يدعو هللا به في كل ركعة من صالته، لضرورت 
وتوفيقه، فال هادي للعبد إال هللا تعالى وإال بقي في  كما أنه ال سبيل له إلى عبادة ربه إال بمعونته  االستقامة على الصراط المستقيم إال بهدايته  

صلى هللا    –أن النبي   –رضي هللا عنه    –المستقيم، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه أبو ذر  أوحال الضالل واالنحراف عن الصراط  
قال ابن رجب: )ولما كان كل أحد ُمحتاجا إلى  .(129)   قال: قال هللا تعالى: )يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوني أهدكم(  –عليه وسلم  

وكه علما ومعرفًة، ثم َعمال وتلُبسا احتاج العبُد إلى سؤال ذلك وطلبه ممن هو بيده، وكان هذا الدعاُء  طلب الِهداية إلى الصراِط المستقيم وسل
إلى صراط  أعظم ما َيفتقر إليه العبُد ويضطرُّ إليه في كل طرفة عيٍن، ولما كان العبُد ال يملك لنفسه نفًعا وال ضرا احتاج إلى سؤال الِهداية  

)قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر  في حديث علي رضي هللا عنه قال: قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  .وجاء  (130)   المنَعم عليهم(
قال ابن القيم رحمه هللا: )هذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر إذا سأل  10).(131)   بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم(

ه، كونه مسافرًا، وقد ضل عن الطريق، وال يدري أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق، عالم بها، فسأله  هللا الهدى إلى طريق رضاه وجنت
لك أن يدله على الطريق، فهكذا شأن طريق اآلخرة، تمثياًل لها بالطريق المحسوس للمسافر؛ وحاجة المسافر إلى هللا سبحانه، إلى أن يهديه ت

 .(132) ى بلد، إلى من يدله على الطريق الموصل إليها(الطريق، أعظم من حاجة المسافر إل
 املطلب الثالث: احلذر من موانع اهلداية:

لما كانت نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم هي أعظم النعم وأجل المنح، التي يمنحها هللا سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه، وجب على  
 الهداية ومن أسباب الضاللة بعد الهدى، ومن أهم موانع الهداية ما يلي:العاقل أن يحذر كل الحذر من موانع 

إتباع الهوى ورد الحق:وال شك أن اتباع الهوى من أعظم أسباب الضالل واالنحراف، ولما كان كذلك فقد كثر التحذير منه في القرآن  -1
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ  الكريم كما في قوله تعالى: 

(، الرجل الضال  23)الجاثية:  ٱَّخل ُّٱٱُّ   (.قال السعدي في تفسير هذه اآلية الكريمة: )يقول تعالى:23)الجاثية:  َّ  ٱَّ يي ىي مي خيحي
(، من هللا  23)الجاثية:  َّ  ٱَّ ىم مم خم حمُّٱ(، فما هويه سلكه سواء كان يرضي هللا أو يسخطه.  23)الجاثية:    َّجم يل ىلُّٱالذي  

(، فال يعي 23)الجاثية:  َّ  ٱَّخنُّٱٱ(، فال يسمع ما ينفعه،23)الجاثية:  ٱَّ حن جن يم ُّٱتعالى أنه ال تليق به الهداية وال يزكو عليها،  
(، أي: ال أحد يهديه وقد  23)الجاثية:    َّحي جي يه ىه مهُّٱ(، تمنعه من نظر الحق،  23)الجاثية:    َّجه ين ىن منُّٱالخير  

ٱَّىييي ميُّٱٱأبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه هللا ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة هللا عليهسد هللا عليه  

.واآليات في التحذير من إتباع الهوى كثيرة في كتاب هللا تعالى، ومن ذلك قوله  (133) (، ما ينفعكم فتسلكونه وما يضركم فتجتنبونه(23)الجاثية:  
 (.  26)ص:  َّ    َّ مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خن حن جنُّٱٱتعالى:

الهداية وأسبابها، وعدم االهتمام بها يوقع صاحبه في الضالل واالنحراف،   -1 اإلعراض وعدم االهتمام بالهداية:أن اإلعراض عن طلب 
ل، وال يفكر إال في أمور دنياه ولذاته وشهواته،  فيصرف قلبه ويكون غير قابل للهداية وال مريد لها؛ فمن الناس من ال يهمه أن يهتدي أو يض
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ٱُّٱفيسمع المواعظ والزواجر وهو معرض ال يبالي بها، فهؤالء أضل من األنعام، كما قال تعالى: 

 مب خب حب جبُّٱ(، ولو علم هللا فيهم خيرا وقبوال للحق لهداهم، لكنهم معرضون عن سماع الخير والهدى كما قال تعالى:  44)الفرقان:      َّ
(.قال ابن تيمية في كالمه على اآلية الكريمة: )يقول لو علم َّللاَّ فيهم  23األنفال:  ٱَّمج حج مث هت مت خت حتجت هب

فإذًا، القرآن .(134)   و أفهمهم لتولوا عن اإليمان وقبول الحق لسوء قصدهم فهم جاهلون ظالمون(حسن قصد وقبوال للحق ألفهمهم القرآن لكن لَ 
بعبده من أول وهلة، حين    -سبحانه-يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب  (:  -رحمه هللا-من أوله إلى آخره؛ كما يقول ابن القيم  

فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه، والتأكيد في البيان واإلرشاد، وتكرار اإلعراض منهم، والمبالغة في الكفر  أمره باإليمان، أو بينه له، وإنما  
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را، والعناد، فحينئذ يطبع على قلوبهم، ويختم عليها، فال تقبل الهدى بعد ذلك، واإلعراض والكفر األول، لم يكن مع ختم وطبع، بل كان اختيا
 .(135) (وسجية فلما تكرر منهم صار طبيعة

:الشك أن القرين والصاحب له أثر كبير على قرينه وجليسه، فقرين السوء يؤثر على قرينه وصاحبه في  قرناء السوء وجلساء الفساد -2
  ،االستمرار في الضالل واالنحراف وعدم السعي ألسباب الهداية، وكم منع قرين السوء صاحبه من الهداية وحال بينه وبين سبل الخير والصالح

خير شاهد على ذلك، حيث حال بينه وبين الدخول في اإلسالم قرناء السوء حتى مات    – صلى هللا عليه وسلم   – وقصة أبي طالب عم النبي  
روى سعيد بن المسيب: أن أباه حدثه فقال: )لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ عليه وسلم، فوجد عنده  على الكفر، كما  

،  أبا جه كلمة أشهد  ل بن هشام، وعبد َّللاَّ بن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ عليه وسلم ألبي طالب: يا عم، قل: ال إله إال َّللاَّ
 عليه وسلم  لك بها عند َّللاَّ فقال أبو جهل، وعبد َّللاَّ بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ 

...  أن يقول: وأبى ،يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب  .(136)(ال إله إال َّللاَّ
أصحاب السوء  وفيه الرد على من زعم إسالم عبد المطلب وأسالفه، ومضرة  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في معرض كالمه عن الحديث: ) 

.وموانع الهداية وأسباب الضالل كثيرة معلومة في مظانها، والواجب على المسلم الحذر  (137)  على اإلنسان، ومضرة تعظيم األسالف واألكابر(
 من ذلك كله، والبعد على كل سبب يصرفه عن هداية هللا تعالى، ومن تدبر القرآن الكريم تبين له الكثير من موانع الهداية.

 ب الرابع: هداية الناس إىل اهلل تعاىل:املطل
ناس  ينبغي للعبد المؤمن أن يسعى في هداية الخلق إلى هللا تعالى وداللتهم عليه وإرشادهم إلى صراطه المستقيم، وذلك بنشر العلم وإرشاد ال    

تستلزم الهدى التام وإنما هي سبب من أسباب إلى الحق وتحذيرهم من الضالل واالنحراف وهذه هي هداية البيان والداللة واإلرشاد، وهي ال  
التي كانوا عليها، فإن هللا بعثهم لهداية الخلق إليه وإلى توحيده واإليمان به، وتحذيرهم    - عليهم السالم    – هذه الطريقة هي طريقة الرسل  و الهدى.

 نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱٱمن الشرك والضالل، قال هللا تعالى:

(. وقد امتدح هللا تعالى  36)النحل: َّ   َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقُّٱٱبدعوته إليه وإلى الصراط المستقيم، فقال تعالى:–صلى هللا عليه وسلم    –نبيه محمد  

الترغيب في ذلك كما في حديث أبي (.وألهمية هداية الخلق ودعوة الناس إلى هللا تعالى، ورد  56)القصص:    َّمننن زن  رن ممام
: )من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص - صلى هللا عليه وسلم  - قال: قال: رسول هللا    -رضي هللا عنه -هريرة  

.فقد أخبر صلى هللا  (138) ...(ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا
وهذا األمر  . عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته، له مثل أجر من اهتدى به ألنه بذل قدرته في هداية الناس فكان بمنزلة الفاعل التام

ي به تحصل الهداية والداللة إلى  إنما قام به العلماء الذين هم ورثة األنبياء، فقد ورثوهم في هداية الخلق إلى هللا تعالى بنشر العلم النافع الذ
قال ابن رجب: )فإن العلم يدل على هللا ِمن أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريَقه، ولم ُيعرج عنه، وصل إلى هللا تعالى   هللا وإلى رضوانه وجنته.

رة، فال طريَق إلى معرفة هللا، وإلى الوصول  وإلى الجنة ِمن أقرب الطرق وأسهلها فَسُهَلت عليه الطرق الموصلُة إلى الجنة كلها في الدنيا واآلخ
هتدى في إلى رضوانه، والفوز بقربه، ومجاورته في اآلخرة إال بالعلم النافع الذي بعَث هللا به رسله، وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يُ 

 .(139) ُظلمات الجهل(
بأسماء هللا تعالى الحسنى داخٌل في مسمَّى العبادة التي أمر هللا تعالى بها، تعبيد األبناء  المطلب الخامس: تعبيد األبناء باسم هللا الهادي:  

ه سبحانه  وذلك أن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه، وتعبيد األبناء هلل تعالى هو مما يحبه تعالى ويرضاه، إذا هو مشتمل على محبَّت
على التعبيُد هلل تعالى في التسمية وبين أن اسمين من أسماء هللا تعالى، هما أحب   –لم  صلى هللا عليه وس  –وتعالى وتعظيمه، ولذا حث النبي  

التعبيد أكثر من غيرهما حيث ال يطلق كل منهما إال على هللا وحده، فقال صلى هللا عليه وسلم: )أحبُّ األسماء إلى هللا عبدهللا    إليه في 
صلى هللا    – فهما أصل بقية أسماء هللا تعالى، ولذا خصهما النبي  - سبحانه وتعالى  – يطلقان إال عليه فهذان االسمان ال  .(140)  وعبدالرَّحمن(
بالذكر في الحديث، وال شك أنه يلحق بهما في التسمية بقية األسماء المعبدة هلل تعالى، وإن لم تكن مثلهما في الفضل، ومنها   – عليه وسلم  

نقل ابن حجر عن اإلمام القرطبي أنه قال: )يلتحق بهذين االسمين  .(141) أنه أحد أسماء هللا تعالى الحسنىالتعبيد باسم هللا الهادي، حيث ثبت 
الصَمد، وإنما كانت َأَحب ِإلى هللا ألنها تضمنت ما هو وصف واجب هلل وما هو وصف لإلنسان  الملك وعبد الرحيم وعبد ما كان مثلهما كعبد
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ف العبد ِإلى الرب إضافة حقيقية َفَصَدَقت أفراد هذه األسماء َوَشُرَفت بهذا التركيب َفَحَصَلت لها هذه ثم أضي  –وهو العبودية    –وواجب له  
والتعبيد باسم هللا تعالى " الهادي " هو أثر من آثار اإليمان بهذا االسم وثبوته هلل تعالى ضمن أسماء هللا الحسنى، التي أمرنا   .(142) (الفضيلة

وقد بحثت في كتب التراجم ونحوها   (.  180)األعراف:  ٱٱَّنئ مئ زئ رئ ّٰٱُّٱفي الدعاء وغيره كما قال تعالى:  هللا أن نتعبد له بها  
ا اشتهر حول التسمية بعبد الهادي فوجدت أنه قد تسمى به جمع من العلماء وأهل الفضل، وإن كنت لم أظفر بذلك عند المتقدمين من سلف األمة، وإنم

هذا االسم اشتهرت التسمية به بعد القرن الخامس، وهذا بعض ما وقفت عليه من التسمية بهذا االسم مما ورد في كتب التراجم ذلك عند المتأخرين، ولعل  
 سواء أسماء العلماء أو أسماء آبائهم أو أسماء أجدادهم، وهي كما يلي:

 .(143)ه قتلته الباطنية 490عبد الهادي سنة عبد الهادي بن عبد هللا الهروي األنصاري ووالده هو أبو إسماعيل الهروي، وقد قتل   -1
 .(144) (528عبد الخالق بن عبد الواسع بن عبد الهادي ابن أبي رفاعة األنصاري، ت:) -2
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة، أبوعبدهللا المشهور بابن عبد الهادي وهو  -3

 ، وقد تسمى بهذا االسم اثنان من أجداده: (145)  (744 -  705)ت علم عليه، صاحب كتاب )الصارم المنكي في الرد على السبكي
 لهادي بن عبد الحميد بن قدامة المقدسي.أحدهما جده القريب، عبد ا -
 والثاني جده البعيد، عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي.  -
 .(146) هـ(909يوسف بن الحسن بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، المشهور بابن الِمْبَرد، ت ) -4
 .(147)  (923 (عبد الهادي بن شرف الدين عيسى العمري الصفوري، ت -5
 ـ (148) (1056عبد الهادي بن عبد هللا بن علي الحسني السجلماسي، ت )  -6
 ـ(149) (1162إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الشافعي، ت ) -7
 .(150)هـ1138محمد بن عبد الهادي السندي، أبو الحسن، المتوفى سنة  -8

 اخلامتة 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد خلصت في هذا البحث إلى نتائج علمية  

 أهمها ما يلي: 
 أن عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء هللا تعالى مبنية على التوقف على ماورد في كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.  -1
وهو قول أئمة السلف، واختاره  –رضي هللا عنهم  –أن إثبات اسم الهادي ضمن أسماء هللا تعالى الحسنى، قد ورد عن بعض الصحابة  -2

 كثير من العلماء المتأخرين في جمعهم ألسماء هللا تعالى.
عضهم لم ينف هذا االسم عن هللا تعالى، أنه لم يخالف في إثبات هذا االسم ضمن أسماء هللا تعالى إال نزر قليل من العلماء مع أن ب -3

 وإنما لم يذكره ضمن تعداده لألسماء الحسنى.
 أن القول الراجح الذي تدل عليه األدلة الصحيحة وعليه سلف األمة، هو إثبات اسم الهادي ضمن أسماء هللا تعالى الحسنى. -4
وهداية الداللة واإلرشاد له تبارك وتعالى ولمن - وهذه خاصة به سبحانه  -واإللهام  أن أهل السنة والجماعة يثبتون هلل تعالى هداية التوفيق   -5

 وأتباعهم من الدعاة إلى هللا تعالى.  -عليهم السالم  – شاء من خلقه من الرسل 
 ندهم في أفعال العباد. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الهداية واإلضالل من هللا تعالى، وأن العبد له فعل وإرادة واختيار، كما هو مقرر ع -6
هم  خالفت فرقة المعتزلة أهل السنة والجماعة، فنفوا عالقة الهداية واإلضالل باهلل تعالى، واثبتوا ذلك للمخلوق دون الخالق بناء على أصل -7

 الباطل في القول بأن هللا لم يخلق أفعال العباد.
إلضالل من هللا تعالى، فهو سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إال اتفق األشاعرة مع أهل السنة والجماعة في القول بأن الهداية وا -8

 أنهم خالفوا أهل السنة من جهة تعلق الهداية واإلضالل بالعبد، بناء على قولهم بمسألة الكسب. 
ومحبته وإظهار االفتقار أن إثبات اسم الهادي ضمن أسماء هللا تعالى له آثار كثيرة في ترسيخ عقيدة المسلم، كتعظيم هللا سبحانه وتعالى   -9

 إلى هدايته وتوفيقه والحذر من أسباب الضالل وموانع الهداية. 
وا  أن من آثار إثبات اسم هللا تعالى الهادي، تعبيد األبناء هلل تعالى بهذا االسم، وباستعراض كتب التراجم وجدت عددا من العلماء قد تسم -10

 باسم عبد الهادي أو تسمى به آبائهم أو أجدادهم. 
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 م والطباعة. األسماء والصفات، لإلمام البيهقي، دار الكتب العلمية، بدون ذكر العا -6
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 ه. 1415أضواء البيان، محمد األمين الشنقيطي، دار الفكر،   -8
البيهقي، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار اآلفاق االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، أبو بكر   -9

 ه. 1401الجديدة، ط األولى، 
 اإلعالم، الزركلي، دار العلم للماليين، ط األولى.   -10
 ه.1408إغاثة اللهفان، ابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد عفيفي، المكتب اإلسالمي، ط الثانية،  -11
 م. 1987ب العلمية، ط الثانية، دار الكت إيثار الحق على الخلق، ابن وزير اليماني، -12
 ه.  1408البداية والنهاية، أبو الفداء ابن كثير الدمشقي، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط األولى،  -13
 بدائع الفوائد، البن القيم، تحقيق: هشام عطا وآخرون، طبعة الباز. -14
 ه. 1385طبعة حكومة كويت، تاج العروس، مرتضى الزبيدي، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، م  -15
 ه. 1421، عام 112تحقيق: عبيد العبيد، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة العدد  تفسير أسماء هللا الحسنى. -16
 . 1974تفسير أسماء هللا الحسنى، للزجاج، أحمد الدقاق، دار الثقافة العربية، دمشق،  -17
 دون ذكر سنة الطباعة. حقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، تفسير األسماء، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، ت -18
 ه.1401تفسير الفخر الرازي الشهير بـ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الرازي، دار الفكر، ط األولى،   -19
تفسير القرآن العظيم، الشهير بتفسير ابن كثير، أبو الفداء ابن كثير الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد السالمة، دار طيبة، ط الثانية،  -20

 هـ، ثمانية مجلدات.1425
 تفسير سورة الفاتحة البن رجب، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد هللا، مركز ثبت للبحوث والدراسات، الطبعة الثانية. -21
 ه القرآن عن المطاعن، للقاضي عبد الجبار، تحقيق: د. خضر محمد، دار الكتب العلمية، دون ذكر سنة الطباعة. تنزي -22
تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري الهروي، تحقيق: د. أحمد عبد الرحمن مخيمر، دار الكتب العلمية، دون ذكر سنة  -23

 الطباعة. 
تحقيق: د. محمد الوهيبي ود. عوض الغصن، دار الهدى النبوي ودار الفضيلة، دون ذكر الدار    التوحيد، محمد بن إسحاق بن منده، -24

 وسنة الطباعة. 
تيسير العزيز الحميد، سليمان بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب، خرجه أحاديثه: مجدي بن منصور الشوري، دار الكتب العلمية،  -25

 دون ذكر الدار وسنة الطباعة. 
الرحمن في تفسير كالن المنان الشهير ب تفسير السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معال    تيسير الكريم -26

 ه. 1423اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط األولى، 
، ط األولى،  جامع البيان عن تأويل القرآن، المعروف تفسير الطبري، ابن جرير الطبري، تحقيق: محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي -27

 ه.1421
 ه. 1424جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: محمد األحمدي أبو النور، دار السالم، ط الثانية،  -28
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الجامع ألحكام القرآن الشهير بـ تفسير القرطبي، اإلمام أبو عبد هللا محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب  -29
 ه. 1424العربي، 

 جالء األفهام، ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، دون ذكر الدار وسنة الطباعة.  -30
 ه.1419الحجة في بيان المحجة، األصبهاني، تحقيق: محمد ربيع المدخلي، دار الراية، ط الثانية،  -31
 محمد بن سعود اإلسالمية.   درء تعارض العقل والنقل، شيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقق: د. محمد رشاد سالم، ط جامعة اإلمام -32
 السراج الوهاج في كشف مطالب مسلم بن الحجاج، صديق حسن خان القنوجي، دار الكتب العلمية. -33
 ه. 1420سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث، دار السالم، ط األولى،  -34
 ه.1420األولى، سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، دار السالم، ط   -35
 دون ذكر سنة الطباعة. شأن الدعاء، أبو سليمان الخطابي، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية،  -36
شرح األصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار الهمذاني، تحقيق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، دار إحياء التراث العربي، دون ذكر سنة   -37

 الطباعة. 
 بن أبي العز، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبة الرياض الحديثة، دون ذكر سنة الطباعة. شرح الطحاوية ال -38
 ه. 1323شفاء العليل، تحقيق: محمد بدر الدين الحلبي، دار الفكر، ط األولى،  -39
 . 1420صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار السالم، ط األولى،  -40
 باني، المكتب اإلسالمي، دون ذكر الدار وسنة الطباعة. صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين األل -41
 ه.1421صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، دار السالم، ط األولى،  -42
 طبقات الحنابلة، محمد بن أبي يعلى الفراء، تحقيق: د. عبد الرحمن سليمان العثيمين، دون ذكر الدار وسنة الطباعة.  -43
 جوزية، دار ابن كثير ودار التراث، دون ذكر سنة الطباعة. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن القيم ال -44
اللجنة الدائمة لإلفتاء والبحوث في المملكة العربية السعودية، جمع وترتيب: أحمد بن عبد  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  -45

 ه. 3ذ14الرحمن الدويش، دار العاصمة، ط األولى، 
 ه.1421ني، دار السالم، ط األولى،  فتح الباري، البن حجر العسقال -46
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، دون   -47

 ذكر سنة الطباعة. 
 م. 1977الفرق بين الفرق، للبغدادي، ط دار اآلفاق، ط الثانية  -48
 هـ.  1429الحسنى، د. عبد الرزاق البدر، ط خيرية، األولى  فقه األسماء  -49
 ه. 1421قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، شيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، ط األولى،  -50
 ه. 1423القواعد المثلى، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، من إصدارات مؤسسة محمد بن صالح العثيمين الخيرية،  -51
 هـ 1414الرياض ط: الخامسة،  –تاب التوحيد البن خزيمة، تحقق: عبد العزيز الشهوان، مكتبة الرشد ك -52
 الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، نجم الدين الغزي، المحشي: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، دون ذكر سنة الطباعة.  -53
 د المنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، دون ذكر سنة الطباعة. لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: عامر أحمد حيدر وعب -54
 ه. 1423مجموع الفتاوى، شيخ اإلسالم ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط األولى،  -55
 ه.1414مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان، دار الثريا، ط الثانية،  -56
 ه. 1422رح المجلى، أبو محمد ابن حزم األندلسي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، ط الثانية، المحلى ش -57
 مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، ط األولى، تحقيق: مجموعة من الباحثين، دون ذكر سنة الطباعة.  -58
 ه.1420حنبل، تحقيق: إشراف د. عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط الثانية،  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، اإلمام أحمد بن -59
 ، الحافظ الحكمي، تحقيق: محمد صبحي حالق، دار ابن الجوزي، دون ذكر سنة الطباعة. معارج القبول -60
 هـ.  1417معجم المناهي اللفظية، بكر أبوزيد، دار العاصمة، ط الثالثة  -61
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 ه. 1420فارس، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الجيل،  معجم مقاييس اللغة، ابن  -62
المغني في أبواب العدل والتوحيد، القاضي عبد الجبار األسد آبادي، تحقيق: د. خضر محمد نبها، دار الكتب العلمية، دون ذكر سنة  -63

 الطباعة. 
 ذكر سنة الطباعة. المفردات، أبو القاسم األصبهاني، تحقيق: صفوت عدنان الداودي، دار القلم، دون  -64
 المقصد األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى للغزالي، تحقيق: محمد الخشب، مكتبة القرآن الكريم، بوالق، القاهرة، دون ذكر سنة الطباعة.   -65
 هـ 1404الملل والنحل، الشهرستاني، تحقيق: محمد كيالني، دار المعرفة، بيروت،  -66
وزي، تحقيق: محمد عبد القار عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، دون ذكر المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، البن الج -67

 سنة الطباعة. 
 دون ذكر سنة الطباعة. الموطأ، اإلمام مالك بن أنس األصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي،  -68
، اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق: منصور بن عبد العزيز ي العنيدنقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهم -69

 السماري، أضواء السلف، دون ذكر سنة الطباعة. 
النهاية في غريب الحديث واألثر، أبو السعادات ابن األثير، تحقيق: علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، دار ابن الجوزي، ط الثانية،   -70

 ه.1423
 هـ   1417شرح أسماء هللا الحسنى، محمد الحمود النجدي، مكتبة الذهبي، الكويت، ط الثانية النهج األسنى في  -71
 الوابل الصيب البن القيم، تحقيق: صالح أحمد الشامي، المكتب اإلسالمي، دون ذكر سنة الطباعة. -72

 

 (.9/6( انظر: درء التعارض: )1)
 (.       452/  1( مدارج السالكين: )2)
 (.2677( ومسلم برقم: )2736( رواه البخاري برقم: )3)
 (.6/544( تفسير ابن كثير: )4)
 (.286عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: )ص ( 5)
 (.5/310( درء التعارض: )6)
 (.2/220( أضواء البيان: )7)
 (.112- 111شأن الدعاء )ص (8)
 (. 221/   11فتح الباري: ) (9)
 (. 285/ 1بدائع الفوائد: ) (10)
 (. 228/ 7( وانظر: العواصم من القواصم: )279-278جالء األفهام: )ص   (11)
 (.171/ 2( وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب: )247/ 6أخرجه أحمد في مسنده: )(12)
 تقدم تخريجه.   (13)
 تقدم تخريجه.   (14)
 (. 27/ 8(، وانظر السراج الوهاج، صديق حسن خان، )17/5شرح النووي: ) (15)
 (.  288/ 1ر: بدائع الفوائد: )انظ (16)
 (. 45(، وفقه األسماء الحسنى )ص 8القواعد المثلى، البن عثيمين: )ص  (17)
 (. 19انظر: معتقد أهل السنة في أسماء هللا: )ص  ( و 3/59مجوع الفتاوى: )  (18)

 (. 353/   15(، وانظر: لسان العرب: )5/36(  تهذيب اللغة: ) 19)
 (. 42/  6( وانظر: معجم مقاييس اللغة: )353/   15(  انظر: لسان العرب: ) 20)
 (. 354/   15(  لسان العرب: )21)
 (. 5/36 ((  تهذيب اللغة:22)
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 (. 287/   40(، وتاج العروس: )5/38(  انظر: تهذيب اللغة: ) 23)
 .  (1143وصححه األلباني في صحيح الجامع رقم: )،  (3799(  رواه الترمذي برقم )24)
 (. 177/  5انظر: تهذيب اللغة: )(  353/   15(  لسان العرب: )25)
 ( 353/   15(  انظر: لسان العرب: ) 26)
 (.5/38(  انظر: تهذيب اللغة: ) 27)
 (. 986( ومسلم، برقم: )664(  رواه البخاري، برقم: )28)
 (. 17/225تفسير الطبري: )  (29)

 (. 1/138(  تفسير ابن كثير: )30)
 (. 867(  رواه مسلم برقم )31)
 (. 2725برقم: )(  رواه مسلم 32)
 (. 1003(  النهاية في غريب الحديث )ص 33)
األحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها (: )95/  4قال: شيخ اإلسالم ابن تيمية في منهاج السنة: )(  34)

 أبوداود والترمذي وأحمد وغيرهم(.
 (. 4607ن أبي داود، رقم ) ( وصححه األلباني في صحيح سن4609رقم ): (  رواه أبوداود35)
 (. 472/   2( المفردات للراغب األصفهاني: )36)
 (. 17/225( تفسير الطبري: )37)
 . 64(  تفسير األسماء، للزجاج ص38)
 . 96 -  95(  شأن الدعاء ص  39)
 . 103(  األسماء والصفات للبيهقي: ص 40)
 . 66(  االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للبيهقي ص 41)
 (. 1003النهاية في غريب الحديث: )ص (  42)
 . 949(  تفسير السعدي: ص 43)
 (. 1003(  انظر: النهاية في غريب الحديث )ص 44)
 (. 271/   2( وبدائع الفوائد: ) 171/  18  ((  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 45)
 (. 171/  18(  مجموع فتاوى ابن تيمية )46)
 (. 271/   2(  بدائع الفوائد: )47)
 (. 507السعدي )ص  (  تفسير48)
 (. 272/   2(  بدائع الفوائد: )49)
 (. 172/ 18(  مجموع فتاوى ابن تيمية: ) 50)
 (. 272/   2(  انظر: بدائع الفوائد: ) 51)
 (  انظر: المطلب األول من المبحث الثالث.52)
 (. 172/  18(  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: )  53)
 . 80(  شفاء العليل ص 54)
 (. 770برقم: ) (  رواه مسلم: 55)
 (. 5895(  أخرجه البخاري، برقم: ) 56)
 (  جامع العلوم والحكم، ص  57)
 (. 272/   2(، وبدائع الفوائد: )173/  18(  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: )  58)
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 (. 108/  1(  مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: )59)
 : هو خبر صحيح. د عبد الباقيمحمد فؤا ، وقال محققه(1631 : )رقم: (  رواه مالك في الموطأ 60)
 (. 13/129(  رواه الطبري في تفسيره: )61)
 (. 129/ 13(  المرجع السابق: ) 62)
 (. 129/ 13(  المرجع السابق: ) 63)
 (. 129/ 13(  المرجع السابق: ) 64)
 (. 1/56(  كتاب التوحيد البن خزيمة: )65)
 (. 183/   1على المريسي: ) لدارمي(  نقض اإلمام أبي سعيد ا66)
 (. 264/  1إلبانة البن بطة: )(  ا67)
 (  سيأتي تخريجه.68)
 .471(  التوحيد، البن منده ص 69)
 (. 207/   1، الفتاوى ) 87(  قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 70)
 (. 170/   2(  إغاثة اللهفان ) 71)
طريق عبد الملك الصنعاني، برقم:  ( وابن ماجة في سننه من 3507)  (  رواه الترمذي في سننه من طريق الوليد بن مسلم برقم:72)
صلى هللا   –(، وكلها هذه الطرق ضعيفة ال تصح عن النبي 17/  1( والحاكم في المستدرك من طريق عبد العزيز بن الحصين:)3861)

 (. 219/  11( وفتح الباري: )379/   6كما قرر ذلك أئمة الحديث، ينظر: مجموع الفتاوى: ) –عليه وسلم 
 (. 64هللا الحسنى، للزجاج )ص (  تفسير أسماء 73)
 (. 103(  األسماء والصفات للبيهقي: )ص 74)
 (. 130(  المقصد األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى للغزالي )ص  75)
 (. 14/  4(  أحكام القرآن البن العربي: ) 76)
 (. 376/ 1(  األسنى شرح أسماء هللا الحسنى، للقرطبي، ص )77)
 (. 219/ 11)(  فتح الباري البن حجر: 78)
 (.  170  -169/ ص   1(  إيثار الحق على الخلق: )ج  79)
 (. 54/  1(  معارج القبول: )80)
 (. 242(  تفسير أسماء هللا الحسنى )ص 81)
 949(  تفسير السعدي: ص 82)
 (. 55/   14)  -(  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 83)
 (. 19والجماعة: )ص (  أسماء هللا وصفاته في معتقد أهل السنة  84)
 (. 269/  2(  النهج األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى :: )85)
 . 185ص : (  أسماء هللا الحسنى، 86)
 (. 115)ص   : (  فقه األسماء الحسنى87)
 (.  125/  1(  الحجة في بيان المحجة، لألصبهاني: )88)
 (. 1/105(  المحلى، البن حزم: ) 89)
 عثيمين.(  القواعد المثلى، البن 90)
 (. 108/  1(  مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: )91)
 . 690(  معجم المناهي اللفظية، بكر أبوزيد، ص 92)
 (. 599/   2(  األسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، للرضواني: ) 93)
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 (.105/ 1( المحلى البن حزم: )94)
 (.264/  1( اإلبانة البن بطة: )95)
 (. 376/ 1الحسنى، للقرطبي ) ( األسنى شرح أسماء هللا96)
 (. 437/  12( فتاوى ابن تيمية: )97)
 (. 153/  1( الحجة في بيان المحجة: )98)
 (. 709( رواه مسلم برقم: )99)
 (. 156/  1( الحجة في بيان المحجة: )100)
 (. 8/3( المغني في أبواب العدل والتوحيد )101)
 . 116( الفرق بين الفرق، للبغدادي: ص 102)
 (. 44/  1والنحل، للشهرستاني )( الملل 103)
 .521، 520( شرح األصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار: ص  104)
 . 106( شرح الطحاوية البن أبي العز، ص 105)
 . 140تنزيه القرآن عن المطاعن، للقاضي عبد الجبار، ص  (106)

 . 82( شفاء العليل ص  107)
 . 107( شرح الطحاوية البن أبي العز، ص 108)
 . 80شفاء العليل ص   (109)

 . 46( وانظر اإلبانة ص 292-291( المقاالت )ص:110)
 . 154- 153( اإلبانة لألشعري ص: 111)
 (. 10/202( تفسير القرطبي: )112)
 (. 20/172( تفسير الرازي: )113)
 (. 467/  8( مجموع الفتاوى: )114)
 (. 11/204( تفسير الطبري: )115)
 (. 375( تفسير السعدي )ص 116)
 (. 7/169كثير: )( تفسير ابن 117)
 (. 78/ 7( أضواء البيان: )118)
 (. 93/  8( مجموع الفتاوى: )119)
 (. 1061)  ( ومسلم: برقم:4330( رواه البخاري، برقم: )120)
 (. 290/ 2( فتح القدير الشوكاني: )121)
 . 11الوابل الصيب البن القيم، ص  (122)
 (.315/  7( تفسير ابن كثير: )123)
 (. 16/199( تفسير الطبري: )124)
 (. 272/  2دائع الفوائد، البن القيم، ) ب( 125)
 . 78( شفاء العليل: ص  126)
 (. 37/   14( مجموع الفتاوى: )127)
 (. 39( تفسير السعدي: )ص 128)
 (. 2577( رواه مسلم برقم: )129)
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 . 51( تفسير سورة الفاتحة البن رجب ص 130)
 (. 2725( رواه مسلم برقم: )131)
 (. 57/   1( إغاثة اللهفان: ) 132)
 (. 777تفسير السعدي: )ص  (133)

 (.405/   17( مجموع الفتاوى: )134)
 . 91( شفاء العليل: ص  135)
 (. 24( ومسلم برقم: )4772( رواه البخاري برقم: )136)
 (. 204)ص : ( تيسير العزيز الحميد137)
 (. 2674( رواه مسلم برقم: )138)
 (. 3/1017( جامع العلوم والحكم: )139)
 .  (2132: )  ( أخرجه مسلم140)
 .  (379/ 1ع الفتاوى )( مجمو 141)
 (. 570/ 10): ( فتح الباري 142)
 (. 245/   2( انظر: طبقات الحنابلة: )143)
 (. 39/  10( انظر: المنتظم البن الجوزي: )144)
 (. 210/  14( انظر: البداية والنهاية: )145)
 (. 197/  1( انظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: ) 146)
 (. 162/  1: ) لمرجع السابق( انظر: ا147)
 (. 173/  4( انظر: األعالم: )148)
 (. 325/  1( انظر: األعالم: )149)
 (. 253/  6( انظر: األعالم: )150)


