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 اإلهداء
 والمرسلٌن ..إلى إمام االنبٌاء 

إلى من أرسله هللا رحمة للعالمٌن ، لٌنقذ الناس من الشرك إلى 
هللا أفضل الصالة  سٌدنا محمد علٌه من عبادة هللا الواحد الدٌان ،

 . تم التسلٌم وأ
المولى عز  سائالً  الكرٌمٌن ، ي  لى من ربٌانً صغٌراً ، والدإو

نه سمٌع لهما إ ن ٌرحمهما ، وٌجعل ثواب هذا العمل نوراً أوجل 
 . مجٌب

 .  المربً الفاضل صدقً عبد العظٌم حامد لى شٌخً الحبٌب ،إو
 . مً الثانٌة المربٌة الفاضلة الحاجة ام عبد القدوسإلى أو
رفٌقة دربً زوجتً الغالٌة أم ٌالً لى من سهرت معً اللإو
 .  براهٌمإ
 .  صدقائً أقربائً وأخواتً وأخوتً وألى إو
 ... لى كل هؤالءإ
 .  المولى القبول  ي هذا الجهد المتواضع سائالً هدأ
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 وعرفانشكر 
 .  (ٔ)((   اَل َيْشُكُر المََّو َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس : )) قال رسول اهلل 

متنان والتقدير والمحبة إلى الذين حمموا بأسمى آيات الشكر واالأتقدم  لذا فإني 
 . لى الذين ميدوا لنا طريق العمم والمعرفةإ عظم رسالة في الحياةأ

 شراف عمى رسالتيالذي تفضل باإل , محمد أحمد درنيقة الدكتور األستاذلى إ
 , من عممو الغزير في توجييي في كتابة ىذه الرسالة اوافر   اوالذي منحني قسط  

فمو مني وافر  , و القيمةوتوجيياتو الصائبة ومالحظات بآرائوفي تقويم خطتيا و  
 . حترامالشكر واال

والذين  مناقشة رسالتيساتذة الكرام الذين سيتفضمون وال يفوتني أن أشكر األ
 . القيمة وتوجيياتيم السديدة بآرائيمسيرفدونيا 

الشيخ محمد  العام مينيالى جامعة طرابمس ممثمة بأاحترامي إقدم شكري و كما أ
الجامعة  منتسبيفت رشيد ميقاتي وجميع كتور رأدرشيد ميقاتي وعميد كمية الشريعة ال

 .  ولوه لنا من عناية ورعاية فائقةدريسين وموظفين وعاممين لما أممن 
خص منيم مد لي يد المساعدة وأكل من  إلىشكري  قدمأل واغتنم ىذه الفرصة

حمد عبد الرزاق جبير أ الدكتور واألخ , مزاحم محمود داموك كتوردال األستاذ
 . (ٕ)فجزاىم اهلل كل خير , كتور زياد رشيد حمدي العبيديدال واألخ , الجبوري
 
 
 
 

 الباحث
 

                                                 

, محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري,  اإلمام البخاري في األدب المفرد رواه( ٔ)
حققو وقابمو عمى أصولو: سمير بن أمين الزىيري , مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع, الرياض 

, ورواه اإلمام  ٕٛٔبرقم  ٘ٛص(  باب من لم يشكر الناس, ) مٜٜٛٔىـ/  ٜٔٗٔ, ٔ, ط
ىـ / ٕٓٗٔ, ٕط الرسالة , مؤسسة  , تحقيق: شعيب األرناؤوط وآخرينحمد في مسنده , أ

 .ٖٜ٘ٚبرقم(   ُمْسَنُد َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنوُ , ) ٕٖٖ/ٖٔ مٜٜٜٔ
 

 



 ثبت المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع
 ٙ-ٔ  المقدمة 

ني  حياة اإلمام الفصل األول:                 ٖٓ-ٚ   وعصره . الَقْسَطَّلا
نيّ اإلمام : عصر تمييد     ٚٔ-ٛ  . الَقْسَطالَّ

 ٚٔ  المبحث األول: سيرتو الذاتية, وفيو ثالثة محاور:
 ٚٔ  أوال : أسمو, ولقبو, وكنيتو, ونسبو.      

 ٕٔ-ٛٔ  , ونشأتو. ثانيا : مولده      
 ٕٔ وفاتو. ثالثا :      

 ٕٛ-ٕٔ  المبحث الثاني: سيرتو العممية, وفيو خمسة محاور:
 ٕٗ-ٕٕ  أوال : مكانتو العممية, وثناء العمماء عميو.     
 ٕٙ-ٕٗ  ثانيا : شيوخو.     
 ٕٚ-ٕٙ  ثالثا : مؤلفاتو.    
 ٕٚ  رابعا : منيجو في إرشاد الساري.    
 ٕٛ خامسا : مذىبو في العقيدة.    

 ٖٓ . المتعمقة باإليمانالفصل الثاني: المباحث 
 ٖٓ       المبحث األول: ُمَسّمى اإليمان , وفيو ثالثة مطالب:

 ٙٗ-ٖٔ   المطمب األول: اإليمان لغة واصطالحا .   
 ٖ٘-ٙٗ  المطمب الثاني: زيادة اإليمان ونقصانو.  
 ٜ٘-ٖ٘ المطمب الثالث: اإلسالم واإليمان.  

 ٜ٘  وحكم مرتكبيا, وفيو مطمبان: المبحث الثاني: تعريف الكبيرة
 ٜ٘  المطمب األول: تعريف الكبيرة.  
 ٛٙ-ٔٙ المطمب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة.  

 الفصل الثالث: الصفات الخبرية: وفيو تمهيد وثَّلثة مباحث:     
 تمييد في الصفات .  

ٜٙ 
ٚٔ-ٚٚ 

 ٖٜ-ٛٚ المبحث األول: النصوص الموىمة لمجية , وفيو أربعة مطالب:
 ٙٛ-ٛٚ االستواء. المطمب األول:   
 ٜٓ-ٙٛ المطمب الثاني: الفوقية.   
 ٜٔ-ٜٓ المطمب الثالث: العروج والصعود.  
 ٖٜ-ٜٔ المطمب الرابع: القرب والمعية.  

 ٖٔٔ-ٖٜ : المبحث الثاني:  النصوص الموىمة لمتجسيم, وفيو ستة مطالب

 



 ٜٙ-ٖٜ المطمب األول: الوجو.   
 ٜٜ-ٜٙ المطمب الثاني: الصورة.   
 ٕٓٔ-ٜٜ الثالث: العين.المطمب    
 ٚٓٔ-ٕٓٔ المطمب الرابع: اليد واألصابع.   
 ٓٔٔ-ٚٓٔ المطمب الخامس: القدم والرجل.   
 ٖٔٔ-ٓٔٔ المطمب السادس: الساق.   

المبحث الثالث: النصوص التي ظاىرىا التغير والنقص والتشبيو والحركة 
 : وفيو ستة مطالب,   واالنتقال

ٔٔٗ-ٕٔ٘ 

 ٚٔٔ-ٗٔٔ المطمب األول: النزول.   
 ٛٔٔ-ٚٔٔ المطمب الثاني: المجيء واإلتيان.   
 ٕٓٔ-ٛٔٔ المطمب الثالث: الضحك والعجب.   
 ٕٔٔ-ٕٓٔ المطمب الرابع: الغضب.    
 ٖٕٔ-ٕٔٔ المطمب الخامس: الغيرة.   
 ٕ٘ٔ-ٖٕٔ المطمب السادس: ألفاظ اتفقت األمة عمى تأويميا.   

 ٕ٘ٔ-ٖٕٔ أوال  : الممل.      
 ٕ٘ٔ ثانيا  : الرداء.      

 وفيو تمهيد الفصل الرابع : أسماء اهلل الحسنى وشرح بعضها،               
 وخمسة مباحث:                                

 .التمييد 

ٕٔٙ-ٕٔ٘ 
 

ٕٔٚ-ٕٔٛ 
 

 ٕٖٔ-ٜٕٔ المبحث األول: تعين األسماء الحسنى.
 ٖٙٔ-ٕٖٔ المبحث الثاني: عدد األسماء الحسنى.

 ٔٗٔ-ٖٙٔ المبحث الثالث: االسم والتسمية.
 ٘ٗٔ-ٔٗٔ بأسمائو تعالى.المبحث الرابع: مسائل متعمقة 

 ٕ٘ٔ-٘ٗٔ المبحث الخامس: شرح بعض األسماء الحسنى.
 ، وفيو تمهيد ومبحثان: الفصل الخامس: رؤية اهلل تعالى               

 . التمييد
ٖٔ٘-ٔٚٛ 
ٖٔ٘-ٔ٘ٙ 

 ٓٚٔ-ٙ٘ٔ المبحث األول :  رؤية اهلل تعالى  في اآلخرة.
 ٕٙٔ-ٙ٘ٔ المطمب األول : النافون لمرؤية وأدلتيم.    

 ٓٚٔ-ٕٙٔ المطمب الثاني :  المثبتون لرؤية اهلل تعالى وأدلتيم.    
 ٛٚٔ-ٓٚٔ رؤية اهلل تعالى في الدنيا ؟ المبحث الثاني :

 ٖٚٔ-ٓٚٔ الدنيا ؟وقوع الرؤية البصرية في إمكانية المطمب األول :      

 



 ٛٚٔ-ٖٚٔ ( ربو تبارك وتعالى ليمة اإلسراء والمعراج.مب الثاني :رؤية النبي )المط    
 ٕٚٓ-ٛٚٔ  السادس: المباحث المتعمقة بالقضاء والقدر الفصل               

 
 ٖٛٔ-ٛٚٔ التمييد: لمحة تاريخية عن القضاء والقدر . 

 ٚٛٔ-ٖٛٔ المبحث األول : تعريف القضاء والقدر  لغة واصطالحا , والفرق بينيما.
 ٘ٛٔ-ٖٛٔ المطمب األول : تعريف القضاء والقدر لغة واصطالحا .   
 ٚٛٔ-٘ٛٔ المطمب الثاني  : الفرق بين القضاء والقدر.   

 ٕٕٓ-ٚٛٔ المبحث الثاني : مذاىب المسممين في القضاء والقدر.
 ٕٚٓ-ٕٕٓ المبحث الثالث : خمق أفعال العباد.

 ٕٓٔ-ٕٚٓ الخاتمة 
 ٖٕٔ-ٕٔٔ الفيارس 

 ٖٕ٘-ٖٕٔ المصادر والمراجع 
  ةنكميزيالممخص بالمغة ااإل

 

 


