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 حممد هشام الطاهريد. تقريظ الشيخ  
╝ 

 اهلل الإ هإل ال أن شهدوأ زيل،تنالب مناكرأ سبحانه أمحده جلليل،احلمد هلل العظيم ا
 سولهور هدبدا عحمم نَّأ شهدوأ ل،يربج واسطةب لذكرلا بإنزال علينا أنعم له ريكش ال وحده

سلم ى آله وصحبه ويه وعل علصلى اهلل ،لكالسلسبي هيف من خيرج لكلما عمجوا يتأو لذيا
 ؛ُدوبعا، ا كثرًيتسليًم

 ٍفتألي نِم -اهلل فقهو-ر بن عما غيِّرالصَّ /الدكتور لشيخا أخونا كتبه ما ْحُتتصفَّ فقد
 اه:ومس ،جريل حبديث يتعلق فيما ،ٍلجلي وتبيني ،ٍلمجي

 (جربيل حديب فوائد نِم السلسبيل كأُس)
 شكاالتإو سئلةأل راٍديإ عم ،ًدامؤيَّ لمالع لأه بأقوال هوشرَح ،ًدامسدَّ هَفتألي تفوجد
 .صادرهام مع وائدفللوذكٍر  وأجوبتها،
 ناوين بارزةعى صورة ه علوضُعو ه،ترتيُب كَراملبا احلديث هذا شرح يف زاد ومما

 على هاإظهارو ،ماعةاجلو سنةلا هلأ عقيدةل ٍزبرو مع واصطالحية، لغوية ومسائل ،ةوجانبي
 من ِسأالك ذاعلى ه ًاخري اهلل هفجزا فها،خال ما وضالل خطأ يانبو ،هاب الالئقة الصورة

 أو قرأه أو هفلَّمؤ ن نشرملو له اهلل شكرو اجلليل، املوىل وزاده وعمله علمه يف وبارك السلسبيل،
 أمجعني، أصحابهو آله ىوعل ه،خلق خري دحمم نبينا على موسلَّ اهلل وصلى منه، استفاد
 .العاملني رب هلل دواحلم

 كتبه/ د. حممد هشام الطاهري

 هـ 18/06/1442  
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 عثمان فوزي صاحلد. تقريظ الشيخ 
╝ 

 ؛بعدا أم، هللول الى رسوالصالة والسالم عرب العاملني،  هلل احلمد
 كأس) ـبم وسوملا -اهلل هظحف- عمار بن غريالص. دل اضفال الشيخ كتاب على اطلعت قدف

صيب، جيمع لنَّوا احلظِّ ُرَفمسه أوامن  اًبا له، وألفيته كت(يلربج حديث فوائد من بيللسالس
 ب.الرتتيونقل ال ودة املعلومة، وحسنوَج بني السهولة واملتعة

 مِّبُأ)م العل أهل عند عروفامل ♠ يلجري حديث لشرح اختياره يف يُخشال قفُِّو وقد
 لم ومسلمة.مس لُّكيها اج إلاملطالب اليت حيت وى أهمَّكونه َح،  (السنة

 ىاهلد أئمة من هصاحَب علجي أنو ،هارَئوق هكاتَب الكتاب بهذا ينفعن أ أسأل واهلَل
 .والدين

 م.سلو وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصلى
 
 

 فوزي صاحل عثمانكتبه/ د. 
 يةاملذ جبامعة املعرفة العاألستا
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¢ 

 املقدمة
هوأ ،ائ هألو وَدْفع   آالئه   عتتاب   عىل اهللَ أمحد   ر  ن َبغَ أس ام عىل شك   ال هإْفض م 

ن وَغَمرَ   يوم إىل عليه َسِلموأ ه،وآل   د  حمم  : لقالَ  أرشف عىل َصِّل وأ ،ال هَنو م 

 بعد، اأم  . (1)لقائه  

 النبِي  م  ل  كَ  جوامع   نم   عظيم   نبوي   حديث   فهذه ورقات يف رشح

وه يف الكتب اجلوامع، ع  دَ ا، وأوْ  وحديثً قدياًم  العلامء به عتنىا ،♀

 . طوا منه الفوائد البدائع، واستنبَ ة  مستقل   فات  دوه بمصن  وأفرَ 

 ،«األحكام وقواعد اإلسالم مباين يف ألربعونا» :الكتب تلك أشهر ومن

)املتوَّف   تعاىل ♫ النووي رشف بن حييى الدين حميي زكريا أيب للحافظ

قد أورد هذا احلديث و، (2)«النووية نياألربع»املشهور باسم  ،هـ( 676سنة 

 .♀من كالم النبِي  يف مجلة األحاديث اجلوامع

                                                             

 .(31ص )« األربعني متفه   عىل املعني»لكتابه:  ♫جة احلافظ ابن امللِقن هذه ديبا -1

 ويل عليه رشحان صوتيان: أحدمها خمترص: -2

 
ل، يَّس  اهلل إمتاَمه:  واآلخر مطو 

= 

https://salafilessons.com/audios/alnawawia-alsaghir/
https://www.youtube.com/watch?v=qebqHW8bULU&list=PLVdR9UrQ6JyeGlIoBG3lQoy90aKJZVp-9
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 ألن   انظرً « جربيل حديث»بـ عند أهل العلم احلديث هذاواشتهر 

 .♠ جربيلالوحي  أمني   هو ♀ للنبي فيه السائَل 

 ميعلِ  جاء جربيَل  ألن   ،«الدين تعليم»بـ احلديث أيضا هذا ىويسم  

ه  »: احلديث آخر يف ♀ النبي قال كام ،همدينَ  الناَس  يل   فإنَّ ِ  ِجربر

مر  م َأتاك  ك  َعلِّم  مـدينَ  ي   .«ك 

 : إسالم، وإيامن، وإحسانمراتَب  الدين ثالث  

لبيان أصول الرشيعة ومبانيها العظام،  جاءالعظيم  احلديث وهذا

 : ثالث الدين   مراتَب  أن   مي علَ  أنْ  ذلك وتوضيح  

 الفقه، إمجااًل  مدار   اوعليه، اإلسالم مرتبة هي :األوىل املرتبة . 

 العقيدة. تنبني أصول   هاوعلي ،اإليامن مرتبة هي :الثانية واملرتبة

 السلوك وما ينبغي  مدار   اوعليه، اإلحسان مرتبة هي :الثالثة واملرتبة

 أن يكون عليه املؤمن من أعامل القلوب.

 ،عقائد   الدينَ ألن   ،♠ جربيَل  أسئلة   جتتدر   هذا، وعىل

 .وأخالق تربية  و ،ورشائع  

                                                             
= 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pz5Lv4XtTWk&list=PLVdR9UrQ6JyfGp9HMd8k6_MfEHnAjHPoy
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ثه  والعلم املمدوح هو: »(1)♫ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  الذي ور 

 وهذا العلم ثالثة أقسام:األنبياء، 

 : علم بأسامء اهلل وصفاته وما يتبع ذلك.األول

العلم بام أخرب اهلل تعاىل به مما كان من األمور املاضية ومما يكون  والثاين:

صص من املستقبلة وما هو كائن من األمور احلارضة، ويف مثله أنزل اهلل القَ 

 ة اجلنة والنار.فَ عيد وص  عد والوَ والوَ 

العلم بام أمر اهلل به من األمور املتعلقة بالقلوب واجلوارح، من  والثالث:

القلوب وأحواهلا، وأحوال اجلوارح وأعامهلا،  اإليامن باهلل، ومن معارف  

وهذا يندرج فيه العلم بأصول اإليامن، وقواعد اإلسالم، والعلم باألقوال 

 انتهى. «. لفقهواألفعال الظاهرة مما هو يف كتب ا

 :(2)بقوله ♫وإىل هذا أشار ابن القيم 

 َم لَهممممممممم  َثمممممممممَ     َأقَسممممممممم     والعلممممممممم   
 

 
 

و َوالحممممممممم    َرابِممممممممم    مِممممممممم    نِ تِْبيممممممممم ذ 
 

 وفِعلممممممممم ِ  اإِلَلممممممممم ِ  بأوصممممممممم   علممممممممم   
 

 
 

 للمممممممممممم    نِ  األسمممممممممممم      وكمممممممممممم ل 
 

                                                             

 .(1/12« )املستدرك عىل جمموع الفتاوى» -1

 .(،2/243) ♫للهراس « رشح النونية»انظر  -2
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  واألَممممممم   
 
ممممممِ   َوالن ْهمممممم  مممممم َ  ال   د ن مممممم    ه 

 

 
 

  نِ الث ممممممممم الَ َعممممممممم دِ   ممممممممم  َ  وجمممممممم ا     
 

ممممممم     مممممممْ  نِ  يف والك  مممممممنَ ِ  اْلق   التممممممم  والس 
 

 
 

 ب لف  قممممممم نِ  الَ بعممممممم ِ   َعممممممم  َجممممممم َ  
 

 
ِ
َتَحمممممممممْ لِ    اْمممممممممم    قممممممممم َ   مممممممممم  والل  م 

 

 
 

 الَهممممممممممممَ   نِ  مِمممممممممممم َ  إّل   بِسمممممممممممم اه   
 

جي د  أن  من  ل  يف الكتب املصنفة يف اعتقاد أهل السنة واجلامعةـواملتأمِّ 

ن املسائل  امل وَدَعة  في ْوا هبا: م  م التي َتـَحل  ها: أخالَق أهل  السنة وصفاِت 

العبادة ، واحتقار  الن فس، والعمل  الصالح، واإلحسان إىل الَلق، وغري ذلك 

 من األخالق احلميدة، واألوصاف املَجيدة.

لف بني اهل دى، وهو العلم النافع، ودين احلق،  وهبذا جَيَمع  أتباع  الس 

ب، ، وهو العمل الصالح نَّة واجلامعة ليس عقائَد قلبيَّة فَحسر ألنَّ ديَن أهِل السُّ

وا عىل  نَّة واجلامعة هو: عقائد  قلبيٌة، وحقائق  إيامنيٌة، َتبد  بل دين  أهِل السُّ

 (1)اجلوارح واألركان.

                                                             

 «.واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة»: كتايبر آخوقد تكلمت عن هذا يف  -1
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 أقوال العلامء يف منزلة حديث جربيل 

اب بن  الط عمر حديث من (1)«صحيحه» يف مسلم رواه هذا احلديثو

 أيب حديث عليه من قاواتف   (2)«صحيحيهام»يف  شيخانال ورواه، ◙

 إنام قبله قصة مع احلديث هلذا واألكمل التام اللفظ أن   غريَ  ،◙ هريره

أول  من« يامناإل تابك» يف ◙عن عمر  مسلم رواهالذي  هو

 (3)«.الصحيح»

ٌل للحديث، وبع ها مكمِّ ها وهلذا احلديث طرق أخرى فيها فوائد، بعض  ض 

ٌ له جها احلافظ ابن حجر مفِّسِّ  .(4)«فتح الباري»يف  ♫، تتب عها وخر 

هذا احلديث عظيم الشأن، جليل القدر، توالت كلامت العلامء ِمن شتَّى و

 .املذاهب يف بيان منزلته، والتنويه بمكانته

 عىل اشتمل قد احلديث وهذا»: (5)♫ املالكي قال القايض عياض

 وأعامل اإليامن، عقود من والباطنة، الظاهرة داتالعبا وظائف مجيع رشح

 علوم إن حتى األعامل، آفات من والتحفظ الَّسائر، وإخالص اجلوارح،

                                                             

1- (8). 

 .(9(، ومسلم )50البخاري ) -2

 .(10-1/9للبغوي ) «رشح السنة»انظر  -3

4- (1/116). 

 (.  205-1/204) «إكامل املعلم» -5
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 الثالث وأقسامه احلديث هذا عىل. منه ومتشعبة إليه، راجعة كلها الرشيعة

 يشذ ال إذ ،(1)«اإلنسان يلزم فيام احلسان املقاصد» بـ سميناه الذى كتابنا ألفنا

 عن واملكروهات واملحظورات والرغائب والسنن الواجبات من شىء

 انتهى.. «الثالث أقسامه

 يقاَل  أن احلديث هذا فيصل ح  »: (2)♫ وقال أبو العباس القرطبي

نَّة أ مُّ  إنه: فيه نه ملا ،السُّ ن تضم  َل   م  لم   مج  ن ة، ع  ِمَيت   كام الس   أ م  : الفاحتة   س 

نته ملا ،الكتاب ن تضم   انتهى.. «القرآن معاين مجل   م 

 رشح»و« املصابيح» كتابيههبذا احلديث  البغوي استفتح النكتة هلذهو

 (3).إمجاال القرآن علوم نتتضم   ألهنا بالفاحتة افتتاحه يف بالقرآن اقتداء« السنة

 جيمع احلديث هذا أن واعلم»: (4)♫الشافعي  وقال احلافظ النووي

. «اإلسالم أصل هو بل ،واللطائف اآلدابو واملعارف العلوم من أنواعا

 انتهى.

                                                             

 (.  2/49البن فرحون ) «املذهب الديباج»انظر . ♫وكأنه مل يكمله  -1

 (.  1/152) «املفهم» -2

 (.  1/125) «فتح الباري»(. وانظر 437-2/436) «رشح املشكاة»له الطيبي يف قا -3

 (.  1/160) «رشح مسلم» -4
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ٌق  ]حديث[وهو »: (1)♫ املالكي الفاكهاين عّل بن عمروقال   متفَّ

، َيكاد  يكون  َمدار  اإلسالم عليه، أو َمدار  اإلسالم عىل ِعَظم َموقعه وجاللته

 (2)انتهى.. «عليه

 جدًا، عظيم   حديث   وهو»: (3)♫وقال احلافظ ابن رجب احلنبّل 

ين رشِح  عىل يشتمل   ه الدِّ لِّ  انتهى.. «ك 

ل فمن»: (4)وقال  مل  عَ  العظيم، احلديث   هذا عليه دل   مم ا إليه أرشنا ما تأم 

 مجيع وأن   ،حتته وتدخل احلديث هذا إىل ترجع   واملعارف الع لوم مجيعَ  أن  

ة هذه ف َرق   من العلامء  هذا نع فيها يتكل مون التي علومهم خترج   ال األم 

الً  جمَمالً  عليه دل   وما احلديث،  انتهى.. «ومفص 

 ومهامته الدين أصول عىل اشتمل قد احلديث فهذا»: (5)♫وقال 

 علوم فجميع والباطنة، الظاهرة واألعامل عتقاداتاال فيه ويدخل وقواعده

                                                             

الدرر »(، و2/80) «الديباج املذهب». انظر ترمجته يف هـ 734سنة  باإلسكندريةاملتوَّف   -1

 (.  5/56) «األعالم»(، و2/221) «بغية الوعاة»(، و4/209) «الكامنة

َترص نفيس أل فه صاحبه فيه زيادات (98)ص  «بني يف رشح األربعنياملنهج امل» -2 ، وهلذا الكتاب خم 

 وإفادات ليست يف األصل.

 (.  1/100) «جامع العلوم واحلكم» -3

4- (1/137-138  .) 

 (.  222-1/221) «فتح الباري» -5
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 اإلسالم رشائع ومن عتقاداتواال اإليامن أصول من إليه ترجع الرشيعة

 يف البصائر ونفوذ اإلحسان علوم ومن واجلوارح ببالقلو العملية

 انتهى.. «امللكوت

 سمي ،جليل حديث وهذا» :(1)♫املال عّل القاري احلنفي  قالو

 انتهى.. «اجلوامع وأم األحاديث، وأم جربيل، حديث

 من أحسن الرشوح عىل حديث جربيل

 كتابه يف تعاىل ♫ تيميه ابن سالماإل شيخرشح  حهورش أعظم نوم  

لكنه قد ال و ،«جربيل حديث»لـ رشح   كتابال هذا فإن   ،«األوسط إليامنا»

 ،بحر   تعاىل ♫ سالماإل شيخ ألن   ،العلم بطال من يصل ح للمبتدئني

 من مل يتعل م بعد  مبادئ السباحة. ه  خيوَض  أن ن  حيس   ال قد البحر وهذا

 ،العبارة متني   ،فظالل   سهل   ميَّس    رشح   وإقراءَ  قراءةَ  أراد نمَ لذلك، و

يف  اهلل بارك- العباد املحسن عبد ثاملحدِ  الشيخ برشح فعليه ،الفائدة غزير  

 :موطنيني يف العظيم احلديث هذا رشح قد هفإن   ،-حياته

 املتني القوي فتح» املسمىالنووية  لألربعني رشحه ضمن :األول املوطن

ة األربعني رشح يف ل، جم  الفوائد.، وهو رشح سهل  التن«المسني وتتم   او 

                                                             

 (.  1/125) «مرقاة املفاتيح» -1
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، «الدين تعليم يف جربيل حديث رشح»سامه  مستقل رشح   يف :والثاين 

 املستقل الرشح يف هأن   غريَ  فقراته، أغلب يف ألربعنيل رشحه مع ما يف يتفق

، وقد العلم طالب بني ومنترش   ، وهو معروفله  أو   يفسي ام  ةً كثري فوائدَ  زاد

ة ل غات م إىل عد   .ت رج 

ن عباده، كتبت هذا اًما إسهو يف تيسري العلم لنفيس وملن شاء اهلل م 

 :(2)هيتسم  ، و(1)املتوِسط الرشح

 .««جربيل حديث» فوائد نمِ  بيللَس السَّ  كأس»

لَسبيل اب: والسَّ ، فهو  الرش  س 
ل  ورـم  ال سهلالل ذيذ الس   لقاحلَ  يف ر 

 (3).ن ةاجل يف ني  عَ ل اسمكذلك  و، وهذوبتهلع  

                                                             

ع عىل -1 صفحة، مل تتيَّس   500 حديث جربيل يقع يف أكثر من وللشيخ د. محد العثامن رشح موس 

    االستفادة منه يف هذا الكتاب، وهو منشور عىل الشبكة.

لَسبيل كأس»، وكان قد اقرَتح: بارك اهلل يف علمه وعمله العصيمي صالح شيخنا من بإشارة -2  السَّ

رَتعة َعة، ««جربيل حديث» فوائدب الـم  رْتَ ْفَعَمةو الـَمْملوَءة،: والـم   .الـم 

فته إىل العنوان املختار.     ولكن ني خف 

 .(442)ص  «املعجم الوسيط»(، و419-418)ص  «مفردات الراغب»انظر  -3

عني اجلنة،  بذلك وسميت، طريقا اطلب أي ،سبيال ،سل: كلمتني إىل السمع يف ل  حَ نْ يَ  :«سلبيال»و

ڤ  ڦ  ڦڦ  ﴿، وهلذا قال اهلل بعدها: الصالح بالعمل سبيال إليها سأل نمَ  إال منها يرشب ال نهأل

 .[29اإلنسان: ]﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ

= 
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الكأس املليئة بالفوائد الَعذبة »: ، فيكون املقصود هبذا العنوانوعليه

لِسة املستنبطة ِمن   .«♠ جربيل حديثالسَّ

عرب شبكة األنرتنت أيام وأصل هذه الرسالة درسان صوتيان ألقيتهام 

د، فكان املجلس   ، 1441شعبان  18األحد  األول يومَ  احلَجر الِصحي املشد 

، 1441شعبان  24السبت  الثاين يومَ  ، واملجلس  2020أفريل  12املوافق لـ 

 (1).2020أفريل  18املوافق لـ 

ِرغ الدرس، نظرت فيه، ثم استَخرت اهلل يف حتريره وإخراجه  وملا ف 

حتريَره صباح األحد  -بعون اهلل-ا، فانرشح صدري لذلك، وبدأت مكتوبً 

 وتنسيًقا يوم حتريًرا، وأهنيته 2020سبتمرب  20، املوافق لـ 1442صفر  03

  .2021 ديسمرب 28، املوافق لـ 1443 سنة مجادى األوىل 24الثالثاء 

                                                             
= 

 ج   أنه رك  وذ   ،املفَّسين بعض بذلك هفَّس   وقد
 مجلة عن املنقول مالعلَ  قبيل نم   العني هلذه امعلَ  لع 

 .ارشر  طـ تأب: مثل

، واستغرب «وابتداع فل  تك العربية يف استقامته مع وهو»(: 4/672) «الكشاف»قال الزخمرشي يف 

 كتب من طرحه وجيب»(، وقال: 10/365) «البحر املحيط»حكاية مثل هذا القول ابن حي ان يف 

 (.23/396) «التحرير والتنوير»(، و5/413) «املحرر الوجيز»وانظر  .«التفسري

 هنا:ِمن ، فنيومن أرد االستامع للدرس -1

 

https://www.islamancient.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-1/
https://www.islamancient.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2/
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الذي جاء  ♠متأسيرا يف ذلك بجربيَل  وجعلته عىل شكل مسائَل، 

ت، فكان جواب  النبِي  ًعا ألصول  ♀سائاًل عن أهِم املهام  له جام 

 الديانة، إسالًما وإيامًنا وإحسانا.

م وختاًما، الشيخ  ني الفاضلني:الشيخ إىل -تعاىل اهلل بعد- كربالش أتقد 

 اهلل حفظهام- صالح عثامن فوزي. د والشيخ الطاهري، هشام حممد. د

هام، شكر اهلل سعيَ ، له والتقديم الكتاب بمراجعة تفضال حيث ،-تعاىل

 .والثواب األجرَ ل اهلل هلام أجزَ و

 األعامل   امفإن   ،تيي  و  طَ  نَ وحيس   ،تيني   َص خيل   أنْ  أسأل   سبحانهواهللَ ذا، ه

وهلل ، نوى ما امرئ لكل اموإن   وإن  احلسنات يذهبن السِيئات، ،ياتبالنِ 

 (1).ىضسبحانه ما بقي وما م

 .يف اآلخرة واألوىل عىل نبينا حممد وآل ه وصحبهوسل م وصىل  اهلل  

 

 ـارـر بن عمَّ صغيِّ : الوكتب

 ،1443 سنة من مجادى األوىل 26 الميس عرص

  ساـرنـفـب« لــيون»مدينة ، بــ2021 ديسمرب 30 لـ املوافق

                                                             

 (.  21ص ) ♫لصديق حسن خان  «اإلذاعة»انظر  -1
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 «حديث جربيل»منت 

َمرَ عن  ندَ  نْحن   َبْيناَم: قال ◙ ط ابال بن   ع  ول   ع   اهلل رس 

ل   علينا َطَلعَ  إذْ  يوم، ذاَت  ♀  شديد   الِثياب، بياض   شديد   َرج 

عر، َسواد   َفر، أَثر   عليه ي رى ال الش  ه  يَ  الو الس  ف  ن ا ْعر   إىل َجَلَس  حت ى أَحد، م 

ْكبتيه فأْسنَدَ  ،♀ الن ب ِي  ْكبتيه، إىل ر  ْيه وَوَضعَ  ر  َذيه، عىل َكف   َفخ 

 :وقال

د   يا َم  ين   حم  ول   فقال ،اإلسالم عن أْخرب   اإلسالم  » :♀ اهلل َرس 

َهَد  أنر  ًدا وأنَّ  اهلل  إالَّ  إَلهَ  ال أنر  َتشر َمَّ ول   ُم  ِقيمَ  ،♀ اهلل َرس  ال وت   َة،الصَّ

ِتَ  كاَة، وت ؤر  .«َسبيال إليه استطعَت  إنِ  البيَت  وحَت جَّ  رمضاَن، وَتصومَ  الزَّ

ْبنا: قال َصَدْقَت،: قال ، له فَعج  ه  ه   َيسأل  َصِدق   .وي 

ين  : قال ت بِه، ومالئَكتِه، بِاهلل، ت ؤِمنَ  أنر »: قال ،عن اإليامن فأْخرب   وك 

لِه، س  ه َخرِيه بالَقَدر وت ؤِمنَ  ِخر،اآل واليوم ور   .َصَدْقَت : قال ،«ورَشِّ

ين  : قال نر  مل فإنر  َتراه، كأنَّك اهللَ تعب َد  أنر »: قال ،اإلحسان عن فأْخرب   تك 

ه َتراه  .«َيراك فإنَّ
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ين  : قال  اعة، عن فأْخرب  َلمَ  عنها سئ ول  ـمَ ال ما»: قال الس  ائِل منَ  بأعر  .«السَّ

ين  : قال ا،أمَ  عن فأْخرب  َتها، األَمة   َتلَِد  أنر »: قال اَرِت   فاةَ احل   َترى وأنر  َربَّ

راةَ  اءِ  ِرعاءَ  العاَلةَ  الع   .«الب نيان يف يتطاَول ونَ  الشَّ

يرا، فَلب ْثت   انطَلَق  ث م  : قال
َمر   يا»: قال يل ث م   َمل  ري ع  ؟ َمن أَتدر ائِل   «السَّ

ه   اهلل : قلت   ول  ، وَرس  م ِجربيل   ه  فإِنَّ »: قال أعلم  م أتاك  ك  َعلِّم   (1).«كمـدينَ  ي 

 

 

  

                                                             

 .(8) مسلم رواه -1
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 شرح احلديث
ة مسائل ولنبدأ بعون اهلل رشَح   :هذا احلديث، من خالل عدَّ

 هيئة السائل هيئة غريب

ن   َبيرنَام»: قوله املسألة األوىل: ولِ  ِعنَد  نحر  يفيدنا« ♀ اهلل رس 

 منه مونيتعل ♀ النبي عند وجيلسون يمكثون كانوا الصحابةَ  بأن  

- زيد بن أمية بني يف األنصار من يل وجار أنا كنت»: ◙قال عمر  حتى

 ،♀ اهلل رسول عىل النزول نتناوب وكنا ،-املدينة عوايل من وهي

 وغريه، الوحي من اليوم ذلك بخرب جئته نزلت فإذا يوما، وأنزل يوما ينزل

 (1).«ذلك مثل فعل نزل وإذا

 النبي حياة   من واحد م  يو ◙ عمرَ  يفوَت  ال حتىوكل  هذا 

 ،والعمل   ،العلم   فيهها ن أيام  م   يوم   كل   التي ، تلك احلياة  ♀

سنى، ح    أعىل، وقدوةً وهلذا جعله اهلل  لنا مثااًل والتقوى، ، رب  ، والواألخالق  

ٺ  ٿ  ﴿ ،[21األحزاب: ]﴾وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ﴿

 .[54النور: ]﴾ٿ

ٌل  علينا َطَلعَ  ذر إ»: قوله املسألة الثانية:  شديد  »: بقوله هوصف ثم، «َرج 

                                                             

 .(89البخاري ) رواه -1
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عر َسوادِ  شديد   الثِّياب، بياضِ   ، يدل  عىل متي ز  ظاهر بني الناس، ألن  «الشَّ

.همالحظت   تله  َس  سواد مع كان إذا البياَض    ، كام يدل  أيًضا عىل أن ه شابٌّ

 ،فيها ةَ يَ ش   ال ،داً ج ة  نقي   اأهن   علمنا البياض بشدة  السائل  لثياب وصفهوب

د هذا بقوله َفر أَثر   عليه ي رى ال» :ثم أك   ر  يظهَ  ال الرجَل  أن   عىل هذا ل  فدَ ، «السَّ

 .املساف ر عىل يكون الذي ربوالغَ  عثالش   وال ،عبالت   عليه

 إىل «الثِّياب بياضِ  شديد» :قولهيف »: (1)♫قال احلافظ ابن امللِقن 

ه، ر  ة، هذه ابة  َغر إىل اَرة  إش آخ  ص 
ل ألن   الق  ج   ىخَيْف ال حارض    هيئة   ههيئت   الر 

ه مع الِدين ر  أم عليه صوًصا غال ًبا اْشت هار  ؤال   ة،ملدينا يف خ   ايب  أعر ؤال  س هوس 

رابي أ َجاءَ »: َطْلَحة حديث خ الفب وهذا بالِدين، ـم  عال   غري   د  ار  و  أهلِ  ِمن عر

ٍد، أس ثائر   َنجر د ين،الو اب  األعر صفة  ب وَصَفه   إذ ،(2)ديثاحل «الرَّ ني فلم ار   ك 

ؤال   يف   انتهى.. «َعَجب وال ة  رابَ غَ  هس 

                                                             

 .(123ص )« األربعني متفه   عىل املعني» -1

 .(11، ومسلم )(46رواه البخاري ) -2
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ل للعامِل واملتعلِّم  استحباب التجمُّ

ن خ   املسألة الثالثة:  ♠الل اهليئة التي جاء هبا جربيل ي ستفاد  م 

تِحباب   ل اسر َعِلم جربيَل فإن   ،مَعلِّ وامل ت املِ للع ةـاهَليئَ  وحَتسني   التََّجمُّ ن م   م 

هة   كم»: لقوله ،(1)ج  َعِلم  َتَعِلم ،«ي  ن أ خرى، من وم  وَرة   يف جاءَ  هنوْ ك م   ص 

 (2).سائل  

اوإ»: ¶ ذر   وأيب هريرة أيب عن (3)سائيالن   رواية ويف  ل وٌس ـج  ل نَّ

ول  و ٌل  َبَل أق ذر إ ،ََملِِسه يف ♀ اهلل َرس  َسن  أ َرج   ،ًهاَوج النَّاسِ  حر

َها مل اَبه  ثي َأنَّ ك ِرحًيا، النَّاسِ  طرَيب  وأ  (4).«َدَنٌس  َيَمسَّ

م واملتعِلم هلذاو ملَن  ينبغيأن ه  (5)ذكر العلامء الذين صن فوا يف آداب العالـ 

 ،بتطيُّ الو ،فتنظُّ الو ،ثواخلبَ  ثاحلَد  من رتطهُّ ال التدريس سَملِ  عىل معزَ 

 .الرشيعة جيَل وتبْ  لمالع   ظيمَ تع بذلك ًداقاص   ،ثيابال أحسن بسول  

                                                             

 .-إن شاء اهلل تعاىل- وسيأيت الكالم عىل ذلك يف آخر هذا الرشح -1

 .(123ص )« األربعني متفه   عىل املعني»انظر  -2

3- (4991). 

 .(142-141ص )البن حجر اهليتمي « األربعني برشح املبني الفتح»انظر  -4

 ألخالق اجلامع»، وما بعدها(، و2/1217) «جامع بيان العلم وفضله»انظر عىل سبيل املثال:  -5

، 25ص )للسمعاين « واالستمالء االمالء أدب»، وما بعدها(، و1/372) «السامع وآداب الراوي

 . (102، 61ص )البن مجاعة « مواملتعلِ  العامل أدب يف مواملتكلِ  السامع تذكرة»، و(113
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 حالِ  يف يكونَ  أنر  ثدِّ َح للم   ينبغي»: (1)♫قال الطيب البغدادي  

 ـزينَ  لِ وأفَض  ه،تِ ـهيئَ  لِ أكمَ  عىل هروايتِ 
 بإصالِح  ذلك قبل هنفَس  ويتعاهَد  ه،تِ

 انتهى.. «واملخالفني املوافقني نمِ  يناحلاِض  عند هل  مِّ تَ  التي هأمورِ 

ِبُّ  ،مَجِيٌل  اهللَ نَّ إ»: ♀ويف احلديث قال   (2).«لجَلاما حي 

 َذ ويأخ   ،هتَ ـيئَ هَ  حصلِ ي   أنر  ثدِّ َح للم   ينبغي»: (3)♫ قال السمعاين

 انتهى.. «هتَ ـبَ هر أ   احلديِث  لرواية

 لاغتَس  احلديث   بلطلَ  اس  الن   جاءه إذا ♫ مالكاإلمام  كانوقد 

ًدا ثياًبا سولب   ،بوتطي   د   ،ةص  نَ م   عىل س  جيل   ثم   ،أسهر عىل هرداءَ  ضعووَ ، ج 

َبخِ  يزال   وال  مَ ظِّ أعَ  أنر  بُّ أحِ »: ♫كان يقول و غ،يفرَ  ىحت   ودبالع   ري 

 (4)«.♀ اهلل رسولِ  حديَث 

                                                             

  .(1/372« )اجلامع» -1

  (.91رواه مسلم ) -2

  .(25ص )« واالستمالء االمالء أدب» -3

للبيهقي )ص  «الكربى السنن إىل املدخل»(، و2/1219) «جامع بيان العلم وفضله»انظر  -4

 «تدريب الراوي»، و(61ص )« مملتكلِ وا السامع تذكرة»(، و2/15) «املدارك ترتيب»(، و392

  (.3/222) «فتح املغيث»كالم السخاوي عىل هذا يف  . وانظر للفائدة(2/572للسيوطي )
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ِ وقد »: (1)♫ قال الباجي  اس  الن   إليه جيتمع نمم  - ـملعالِ ل عَ رش 

 انتهى. . «هثلِ مِ  عادة عن َج خير   أنر  دون ،سلبَ ـمَ بال ل  مُّ التَج  -عليه وند  وير  

 أنرظ رَ  أنر  أَل ِحبُّ  إينِّ »يقول:  ◙ الطاب بن   عمر   كان ٰهذا وألجل

َيَض  الَقاِرئِ  إىل  يف ملا ،(2)بالغا «موطئه» يف مالك عنه رواه كام ،«الثِّياب أبر

 .وإجالله لمالع   تعظيم نم   ذلك

َ  بأنر  رسِ الدَّ  ورَض ح   يف َب يتأدَّ  أنعىل طالب العلم وكذلك،   عىل هحيض 

 (3).هاراتالطَّ  لوأكمَ  ،يئاتاهلَ  أحسنِ 

دق  وني ة  يف الباطن، وأحَسن 
وال ينفع  مجال  يف الظاهر مل يصَحبه ص 

 :(4)الشاعر يف قوله

ْلَفمممممممم    َ ِ  مممممممم   َ  َّل  َثْ بِممممممممَ   َفَ َثمممممممم      ز 
 

 
 

ْجمممممممِ     َعْبممممممم    َأْنمممممممَ  و َلممممممم ِ اإلِ  ِعنْممممممم َ   م 
 

ممممممم      َّل  َثْ بِمممممممَ   َبَهممممممم    و  َأنْ   َ َبْعممممممم َ ض 
 

 
 

 َ ْحمممممم      َممممممم  َتت ِقمممممم و َلمممممم َ اإلِ  َتْخَشمممممم 
 

                                                             

  (.220-7/219) «املنتقى رشح املوطأ»انظر  -1

  (.2/911) «املوطأ» -2

لاًم «مواملتكلِ  السامع تذكرة»تعليق شيخنا صالح العصيمي عىل انظر  -3 ل ئ ع    .، فقد م 

  .◙( عن عّل بن أيب طالب 1/382) «اجلامع» رواه الطيب البغدادي يف -4
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 ملاذا جزم عمر بأنه ال يعرفه منهم أحد؟ 

ه   الو» :بعدها قوله :الرابعةاملسألة  ِرف   رجل هأن   دل  عىل: «أَحد ِمنَّا َيعر

 هوبل  يعرفوهنم، الذين القوم من مكة نم   هو وال ،املدينة من ليس ،غريب

 .عابر رجل  

 ؟الصحابة من أحد يعرفه مل أنه ◙ عمر   فعرَ  كيف :قيل فإن

 أحد أمرين: حيتملواجلواب أن  ذلك 

 ظنه إىل ذلك يف استند يكون أن: األول. 

 حوا بذلك. احلارضين أن   :والثاين  رص 

ح احلافظ ابن حجر   عثامن رواية مستن ًدا إىل ،الثاين القول (1)♫ورج 

َرْيَدةَ  بن   اهلل عن عبد   غياث بن ب 
م   فنََظرَ » :فيهاو ،(2) هم الَقور  ما: بعض إىل بعض 

 .«هذا َنعِرف  

 استغرهبا فعلةً  فعلثم  ،«♀ النَّبِيِّ  إىل َجَلَس  حتَّى»: قالثم 

نََد » الصحابة، بتيه فأسر كر بتيه إىل ر  كر  النبي ركبتي الرجل ركبتا حاذت أي« ر 

يره وَوَضعَ » ،♀  .«َفِخَذيه عىل َكفَّ

 

                                                             

 .(117-1/116) «فتح الباري» -1

 .(184) «املسند»عند أمحد يف  -2
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يرهكَ  َوَضعَ »معنى قوله   القصة هذه يف التَّعمية أوجهو «َفِخَذيه عىل فَّ

عىل  «َفِخَذيه»قوله:  يف الضمرياختلف أهل العلم يف  :اخلامسةاملسألة 

 :(1)قولني

، وبه جزم النووي جربيل وهو السائل لرجلا عىل يعودأن ه  األول:

 معِلمه. ديي بني ماملتعلِ  يئةووافقه التوربشتي، معِلاًل ذلك بأن ه املناسب هل

 حهورج   ،البغوي جزم وبه ،♀ عىل النبي : أن ه عائدالثاينو

، واختاره ابن حجر، وقد جاء الترصيح هبذا يف رواية أخرى فيها: الطيبي

 . (2)«♀ اهلل رسول ركبَتي عىل َيَده   َوَضعَ  حتَّى»

 اهلل رسول فخذي عىل يديه ♠جربيل  وضع :السادسةاملسألة 

 .األعراب جفاة من بأنه الظن يليقو أمره تعمية يف املبالغة فيه ♀

 ومن أوجه التعمية يف هذه القصة أيًضا:

 .(3)بداءته بالسؤال قبل السالم 

 د   يا»:هلوقو َمَّ  .اهلل رسول يا: بدل« ُم 

                                                             

 .(1/116) «فتح الباري»انظر  -1

 .(4991) «سنن النسائي»(، و2924) «مسند أمحد»كام يف  -2

 يا عليك السالم» :قالأن ه  -(4698وأيب داود )( 4991) «كام عند النسائي-وجاء يف رواية  -3

 «فتح الباري»انظر . «ن  ادر »: ♀ قال ،«؟حممد يا أدنو» :قال ،السالم عليه فرد   ،«حممد

(1/117). 
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ز ِمن بني أصحابه ♀كان النبي    يرب 

رسول  أن   (1)للحديث ◙جاء يف رواية أيب هريرة  ة:بعاملسألة السا

، «ما اإليامن؟»، فأتاه رجل، فقال: للناس ايومً  ازً بار   كان ♀ اهلل

 احلديث.

 .بغريه س  ب  لتَ م   وال ،عنهم بحمتج   غريَ  ،هلم ارً ظاه   أي: «ازً بارِ »ومعنى 

رعةَ  أيب عنف ،ذلك بيان   (2)أخرى رواية يف وقع وقد  جرير بن   عمرو بن   ز 

 ♀ اهلل رسول   كان»: قاال ،¶ هريرة وأيب ذر أيب عن

، فيجيء   أصحابه، ظهري بني س  جَيل    ،يسأل حتى هو أُّيُّ م يدري فال الغريب 

 إذا الغريب   يعرف ه ساً جمل   له نجعَل  أن ♀ اهلل رسول إىل فطَلْبنا

كَّ  له فبنَيرنا»: الراوي قال ،«أتاه  َنجلِس   اوكنَّ  عليه، فجلَس  طنٍي، من اانً د 

 .«بَجنَبتيه

 مرتِفعٍ  بموضعٍ  العامل صِ اختصا جواز  : وفيه»: (3)♫قال القرطبي 

ه أو تعليم   رضورة   ذلك إىل تعَ دَ  إذا ،املسجد من   انتهى.. «غري 

                                                             

 .(9) «صحيح مسلم»يف  -1

، (1/116) «فتح الباري»(، و1/213) «إكامل املعلم»انظر . و(4698) «سنن أيب داود»يف  -2

 (.1/284) «عمدة القاري»و

 .( 1/139) «املفهم» -3
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 حقيقة اإلسالم

رِبيِن »: ♀قال السائل للنبي   .«اإلسالم عن أخر

 احلديث هذا يف ماوهلذا كان رشح  وبيان   القدر، جليل عظيم   سؤال هذا

 اوبثر  للمسلمني ن صحاً  ون  يك ما مِ هأ من عظيمة   وقواعدَ  جليلة   معان   من

 .فيهم للخري

 َ ول   فبني   جربيل عنه سأله الذي اإلسالمَ  هذا ♀ اهلل َرس 

َهَد  أنر  اإلسالم  » :♥بقوله  ♠  وأنَّ  اهلل  إالَّ  إَلهَ  ال أنر  َتشر

ًدا َمَّ ول   ُم  ِقيمَ  ،♀ اهلل َرس  ال وت  ِتَ  َة،الصَّ كاَة، وت ؤر  وَتصومَ  الزَّ

جَّ  رمضاَن،  .«َسبيال إليه استطعَت  إنِ  يَت الب وحَت 

 :والكالم عىل اإلسالم وأركانه سيكون يف مسائل

 اإلسالم: لغة

، قال تعاىل: (1)لغة: هو االنقياد واإلذعان سالماإل املسألة األوىل:

چ      چ  ڇ    ڇ  ڇ  ﴿: لاوق، [54الزمر: ]﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴿

                                                             

، (3/90البن فارس ) «مقاييس اللغة»(، و313-12/312لألزهري ) «ِتذيب اللغة»انظر  -1

 (.12/293) «لسان العرب»و
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 (1).هل مذعنون للحِق  منقادون: أي، [81النمل: ]﴾ڇ  ڍ  ڍ 

ي طَلق اإلسالم  يف نصوص الكتاب والسنة عىل أحد  املسألة الثانية:

 (2)أمرين:

  ى اإلسالم القَدري.اإلسالم الكوين :األمر األول  ، وي سم 

 وهو أيضا نوعان:اإلسالم الرشعي :واألمر الثاين ، 

o :األنبياء مجيع ، الذي بعث اهلل  بهعامال سالماإل النوع األول  

o النبي  ، الذي ب ع ث به اصاخل المساإل: والثاين ♀ 

إىل  -باعتبار قيام املكل ف به–وهو بنفسه ينقسم  ة،ماأل ذههل

 نوعني:

 كمي: األول ، الذي ترتت ب عليه األحكام اإلسالم احل 

 الدنيوية فقط.

 الذي ترت ب عليه األحكام اإلسالم احلقيقي: والثاين ،

 الدنيوية واألخروية.

 . -إن شاء اهلل تعاىل– املسائل التالية وسنفِصل هذا كل ه يف

                                                             

 (.423للراغب األصفهاين )ص  «مفردات القرآن»انظر  -1

 (.232-1/220جلامعة من الباحثني ) «موسوعة العقيدة»انظر  -2
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 اإلسالم الكوين: ال فرق فيه بني الكافر واملؤمن

الكوين ال خيرج عنه أحد  من املخلوقني، إذ الكل  سالماإلاملسألة الثالثة: 

م  هلل َكرًها، قال تعاىل: 
  ۇئ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ﴿مستل 

 .[83: عمران لآ]﴾ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

 والكافر   هلل، هب  وقالَ  بقلبه م  مستسل   فاملؤمن  »: (1)♫بن كثري قال ا

 ال الذي ،العظيم والسلطان هروالقَ  سخريالتَّ  حتت هفإنَّ  ها،رر كَ  هلل مٌ مستسلِ 

 انتهى.. «عامنَ ي   وال فالَ خي  

ة  كذلك نوعان: بوديَّ والع 
 (2) 

  ،ة  وهذه، الكوين تعاىل اهلل ألمر الضوع وهيكونيية اضطراريَّ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ﴿: تعاىل لقوله أحد   عنها خيرج ال اللق جلميع شاملة

 للمؤمن شاملة فهي ،[93مريم: ]﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ

 .فعله بغري األهن اإلنسان   اعليه د  مَ حي   الوالرَبِ والفاجر، و والكافر،

                                                             

 (.137)ص  «تفسري السعدي»(. وانظر 2/69) «العظيم تفسري القرآن» -1

شذا العبري برشح قصيدة أنا »(، بترصف. وانظر 39البن عثيمني )ص  «رشح ثالثة األصول» -2

 .-عفا اهلل عنه-، للمؤلف «الفقري
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  ،وهذه ،الرشعي تعاىل اهلل ألمر الضوع وهي ورشعية اختيارية 

ۓ  ڭ   ﴿: تعاىل قوله كام يف رسوله،و تعاىل اهلل أطاع بمن خاصة

متدَح اهلل  هبا نبي ه ، وهي التي ا[63قان: الفر]﴾ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ

 .يف أرشف املقامات وأزكى احلاالت

 عرفي   النوعني هذين بني وبالفرق»: (1)♫ شيخ اإلسالم يقول

 وبني ،الرشعي رهوأم ودينه اهلل عبادة يف الداخلة «الدينية احلقائق» بني الفرق

 من التي والفاجر   والرَب   والكافر   املؤمن   فيها يشرتك التي «الكونية احلقائق»

 برب والكافرين اللعني إبليس أتباع من كان الدينية احلقائق يتبع ومل هبا اكتفى

  انتهى.. «العاملني

  

                                                             

 (، باختصار.10/158) «الفتاوى» -1
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 اإلسالم الرشعي العام: دين مجيع األنبياء

سل وأنزل الكتب، ليكوَن الناس  إن  اهللاملسألة الرابعة:   تعاىل أرسل الر 

 مسلمني هلل رشًعا، كام هم مستسلمون له كوًنا.

 ضعوَ  من الرشعيُّ  املقصد»: (1)بقوله ♫ الشاطبيوإىل هذا أشار 

 هو كام اختيارا، هلل عبدا يكونَ  حتى هواه، داعية عن فاملكلَّ  إخراج   :الرشيعة

 .انتهى. «اضطرارا هلل عبد

 اإلسالم باعتبار مسلمني كانوا هموأتباع   امجيعً  األنبياء  لة اخلامسة: املسأ

 والرباءة ،بالطاعة له واالنقياد ،بالتوحيد هلل االستالم :هو الذي العامعي الرش

 (2).وأهله الرشك من

 واالنقياد ،هلل الطاعة هو امإن   اإلسالمو: »(3)♫ الطايبقال اإلمام 

 انتهى.. «ألمره

ل ة إبراهيم  عام:واإلسالم ال ث اهلل  هبا فة التي بعَ ي  ، واحلن  ♠هو م 

 أنبياَءه، وهدى إليها أولياَءه.

 

                                                             

 (. 3/308) «االعتصام»(. وله نحوه يف 2/289) «املوافقات» -1

 .(28/174( )7/623( )7/263( )7/157( )5/239( )3/91) «الفتاوى»ر مثال انظ -2

 (.2/411) «غريب احلديث» -3
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: أي ﴾ۋ  ۅ﴿: تعاىل قولهيف  (1)♫قال اإلمام الطربي  

 انتهى.. «احلنيفي بالدين واإلقرار بالطاعة له واخضعوا»

ڃ  ﴿جاء به،  إذا إال -من أي أمة كانت- اجلنة أحد   يدخل الوعليه، ف

 .[19عمران:  آل]﴾ڃ  چ   چ  چ

 األنبياء عىل املتواترة الساموية الكتب وأما»: (2)♫قال ابن تيمية 

 احلنيفية، سوى دينا أحد من يقبل ال اهلل بأن فناطقة والسالم الصالة عليهم

 ورسله بكتبه واإليامن ،له رشيك ال وحده اهلل عبادة: العام اإلسالم وهي

 انتهى.. «اآلخر واليوم

 همكلُّ  هموآخر   مهل  أوَّ  ،همكلِّ  الرسل دين واإلسالم»: (3)♫ل وقا

 انتهى.. «باإلسالم ثواعِ ب  

 عن وعال جل قال تقرر هذا األصل، كثرية آيات وجد القرآن تأمل ومن

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿: ♥ إبراهيم

قال جل  و ،[132البقرة: ]﴾ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ

                                                             

 (.21/312) «جامع البيان» -1

 (.1/73) «الفتاوى الكربى» -2

 (.2/449) نفس املصدر -3
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 أن أي، [130البقرة: ]﴾ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  ک   ڎ  ڎ  ڈ ﴿: شأن ه

 اإلسالم ألن احلنيف، اإلسالم دين عىل يكون  ال الذي هواجلاهل  السفيه

 .والفساد والضالل هفَ الس   هو وضده ،داشالر   هو

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ﴿: وعال جل ولهقهذه هي الصبغة املذكورة يف و

 بغة  ص   هنا ، فاملقصود هبا[138البقرة: ]﴾ں ڻ  ڻ ڻ  ۀ   ۀ

، عىل وبالث   يلزم بغكالِص  هيفارق   وال هيلزم   ناملتديِ  ألن  ، سالمواإل التوحيد

 (1)أحد األقوال.

 دائام، فعىل، أي: [52النحل: ]﴾ۆئ ۆئ ۈئ﴿: هلالج لجوهلذا قال 

ى  ﴿: قال حيث املالئكة به فوَص  كام أحواله، مجيع يف دائاًم  يطيعه أنْ  اإلنسان

 (2).[6حريم: الت]﴾ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 كان ولغريه له ماستسلَ  نفمَ  ،وحده هلل االستسالم يتضمن فاإلسالم

 واملستكرب   به واملرشك   ،عبادته عن امستكرِبً  كان له ميستسلِ  مل نومَ  ،اكً مرِش 

 هوطاعتَ  ،هوحدَ  هعبادتَ  نيتضم   هوحدَ  له واالستسالم ،كافر   عبادته عن

  .هغريَ  اهلل  لبَ يق ال الذي اإلسالم دينهو  هذاو ،هوحدَ 

                                                             

 (.1/173) «تفسري البغوي»انظر  -1

 (.872)ص  «مفردات القرآن للراغب» -2
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 اتفاق األنبياء عىل التوحيد واختالفهم يف الرشائع 

 الكربى صولاأل يف يتفقون ،ۏ األنبياء مجيع املسألة السادسة:

ودليله يف  فيختلفون فيها، الرشائع تفاصيل وأماوأساسها العقيدة والتوحيد، 

، وسبياًل  نةً ، أي: س  [48املائدة: ]﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿قوله تعاىل: 

 لدقائق التذوق أو الترشيع بعبارات األسامع قرع تعاىل جمردَ  اهلل مراد ليسإذ 

 وملا وكتبه، لهرس   بتعاليم همعمل   هو للناس رشع مما تعاىل اهلل مراد بل تراكيبه،

 بنياملخاطَ  لقابليات مناسبةً  الرشائع اهلل جعل العمل، هو ذلك من املراد   كان

 بدوام هبا العمل من ليتمكنوا ومقدرهتم، هلمعقو قبول رقدر  عىل وجاريةً  هبا،

 (1).وانتظام

ڱ  ڱ  ڱ  ﴿يف تفسري قوله تعاىل:  (2)♫قال احلافظ ابن كثري 

 اهلل بعث ما باعتبار األديان، املختلفة األمم عن إخبار هذا»: ﴾ڱ  ں

 ثبت كام التوحيد، يف املتفقة األحكام، يف املختلفة الرشائع من الكرام رسله به

 ♀ النبي أن ◙ هريرة أيب عن ،(3)«البخاري يحصح» يف

                                                             

 (.191-3/190) «لتنويرالتحرير وا»انظر  -1

 (، بترصف يسري.3/129) «تفسري القرآن العظيم» -2

ٍت،ل َوةٌ إخ اء  األنبِي»(، ولفظه فيه: 3443) -3 هاهت  م َعالَّ مَّ
م ،َشتَّى أ  ، وهو أيضا يف «اِحٌد و وِدين ه 

 (.2365) «صحيح مسلم»
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ن  »: قال َوةٌ إ اءِ نبيألا َعارِشَ م َنحر ٍت،ل خر  التوحيد، بذلك يعني ،«اِحٌد و ادين ن َعالَّ

: تعاىل قال كام أنزله، كتاب كل   نهوضم   أرسله، رسول كل به اهلل بعث الذي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ﴿

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ﴿: تعاىل وقال ،[25ياء: األنب]﴾ٺ

 األوامر يف فمختلفة الرشائع وأما ،[36النحل: ]﴾چ  چ   چ  ڇ

 الرشيعة يف حيل ثم حراما الرشيعة هذه يف اليشء يكون فقد والنواهي،

 له ملا وذلك. هذه دون هذه يف الشدة يف فيزاد وخفيفا وبالعكس، األخرى،

 انتهى.. «الدامغة واحلجة لبالغة،ا احلكمة من ذلك يف تعاىل

َزي ابن قالو  التوحيد من الدين أصول فأما: »(1)♫ الغرناطي ج 

 األمم مجيع فيه فاتفقت اآلخر، واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل واإليامن

 .انتهى. «واخلالف الرشائع بني االختالف وقع ففيها الفروع وأما ،والرشائع

 :♫بقوله  (2)«النونية»ن القيم يف ساق هذا املعنى اإلمام اب

ْسممممممم    ممممممم نَ  ف ل   ممممممم  مت ِفق   أ صممممممم  يف َقْطع 
 

 
 

 اإل  مممممممممم نِ  شمممممممممم ا  ِ  دونَ  المممممممممم    ِ   ِ 
 

                                                             

 .(25/50) «والتنوير التحرير» وانظر. (1/268) «التنزيل لعلوم التسهيل» -1

 (.85 ص) -2
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مممممممممم      وذا ومِنهمممممممممم     َشمممممممممم     لمممممممممم  ك 
 

 
 

 ذانِ  فممممممممم فَه ْ  الت حيممممممممم ِ  ّل األمممممممممم ِ  يف
 

 واحممممممم    د ممممممم    الت حيممممممم ِ  يف ف لممممممم      
 

 
 

 اثنمممممم نِ  عليمممممم  مممممممنه ْ   خَتلِممممممْ   لمممممم 
 

 لِعبمممممممممم د ِ  اختمممممممممم َر    لمممممممممم ِ اإل د مممممممممم   
 

 
 

 األد مممممممممم نِ  قممممممممممي     همممممممممم  ولنفِسمممممممممم ِ 
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ي َمن قبَلنا مسلمني؟  هل نسمِّ

نا من امللل املسألة السابعة:  اختلف أهل  العلم قديام يف حكم تسمية غري 

رسالة  ♫السابقة مسلمني، حتى أل ف فيها جالل الدين السيوطي 

 .«هبذه األمة إمتام النعمة يف اختصاص اإلسالم»بعنوان: 

وَن مسلمني  -هاوقد مر  بعض  -وظاهر النصوص  أن  َمن قبَلنا ي سم 

 باالعتبار الاص. خمتلفةباالعتبار العام، وإْن كانوا أصحاب رشائَع 

مني وأ َمـِمهم، ڄ  ﴿: قال نوح وبذلك أخربنا اهلل  عن األنبياء املتقدِّ

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ          ﴿، [72يونس: ]﴾ڌ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ﴿، وقال: [84يونس: ]﴾ڻ  

جخ  حخ    ﴿ وقالت بلقيس:، [44املائدة: ]﴾ژ ژ  ڑ  ڑ  ک

وقال يف ، [44النمل: ]﴾مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض

املائدة: ]﴾ھ ے  ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ﴿ احلواريني:

111].(1) 

 

                                                             

 .(3/94) «جمموع الفتاوى»(، و1/73) «الفتاوى الكربى»انظر  -1
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 ♀اإلسالم الرشعي اخلاص: دين النبي ُممد  

اإلسالم الرشعي الاص هو ما ب ع ث به النبي حممد املسألة الثامنة: 

ِمي بذلك الختصاصه به ♀ ت ه َتَبع  له، ♀، وس   وأم 

فه النبي  الذي هوو  ذكر أركانه المسة.بيف حديث جربيل  ♀عر 

 اهلل رسول قال: قال ¶عن ابن عمر  (1)«الصحيحني»ويف 

 ب  »: ♀
 اُممًد  وأنَّ  اهلل   إال إلهَ  ال أن شهادةِ : مخسٍ  عىل اإلسالم   يَ نِ

 . «رمضان وصومِ  ،واحلجِّ  الزكاة، وإيتاءِ  الصالة، وإقامِ  اهلل، رسول  

ف اإلسالم  الاص  بأنه  له واالنقياد ،بالتوحيد هلل االستالم»: وعليه، ي عر 

ل عىل ُممد عىل وفق ما جاء يف الوحي  بالطاعة  والرباءة ،♀املنزَّ

 .«وأهله الرشك من

  

                                                             

 .(16(، ومسلم )8البخاري ) -1
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كمي وحقيقي  اإلسالم اخلاص: ح 

إىل:  -باعتبار قيام املكل ف به-ينقسم اإلسالم  الاص   املسألة التاسعة:

 (1)إسالم حكمي، وإسالم حقيقي.

 :ضبني عىل عالرشَّ  يف اإلسالم  »: (2)♫قال الراغب األصفهاين 

 أو االعتقاد معه حصل م،الد   حيقن وبه باللسان، افاالعرت هو: أحدمها

 .حيصل مل

 بالفعل، ووفاء بالقلب، اعتقاد االعرتاف مع يكون أن هو: والثاين

 انتهى.. «روقد   قىض ما مجيع يف هلل واستسالم

كمي اإلسالمف وعليه،  عليه ترتت ب الذي ، وهواستسالم هلل يف الظاهر احل 

كام سيأيت بيانه إن شاء –كون ملن أتى بالشهادتني ، ويفقط الدنيوية األحكام

عىل الوجه –، أو بشعرية من شعائر اإلسالم الاصة كالصالة -(3)اهلل تعاىل

 ، سواء كان صادقا أو كاذبا.-الذي يصّل به املسلمون

                                                             

 .(1/125) ♫البن رجب  «فتح الباري»انظر  -1

 (، باختصار.423)ص  «القرآن غريب يفاملفردات » -2

 .عند الكالم عىل شهادة التوحيد، وما فيها من عصمة احلال واملآل -3
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ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ﴿قال اهلل تعاىل:  

 َل رسو أن   ¶عن ابن عمر  (1)«الصحيحني»ويف  ،[5التوبة: ]﴾ۋ

 إال إلهَ  ال أن دوايشهَ  حتى الناَس  قاتَل أ   أنر  ت  رر مِ أ  »: قال ♀ اهلل

 ذلك لوافعَ  فإذا الزكاة، ؤتواوي   الصالة، ويقيموا اهلل، رسول   اُممًد  وأنَّ  اهلل،

 . «اهلل عىل مساهب  وحِ  اإلسالم، بحقِّ  إال موأمواهلَ  همدماءَ  يمنِّ  مواَص عَ 

 دمَ  َتعِصم   الزكاة وإيتاء الصالة، إقام مع الشهادتنيومعنى هذا أنَّ 

بِيح   ما يأتَ  أنر  إال الدنيا يف هومالَ  هاصاحبِ   عىل ساب هفح   اآلخرة، يف وأما ،َدَمه   ي 

ه كاذباً  كان وإنر  اجلنة، بذلك اهلل   أدخله صادقًا، كان فإنْ  ، اهلل   لةمج   من فإنَّ

ك يف املنافقني رر  (2).النار من األسفل الدَّ

ا   عليه ترتت ب، احلقيقي، فهو استسالم هلل يف الظاهر والباطن الماإلسوأم 

واألخروية، وال يكون إال ملن كان صادًقا مع اهلل يف  الدنيوية األحكام

 إسالمه.

 ملا والقبول الضوع إظهار: اإلسالم»: (3)♫قال اإلمام األزهري 

 داعتقا اإلظهار ذلك مع كان فإن الدم، حيقن وبه ،♠ الرسول به أتى

                                                             

 .(22(، ومسلم )25البخاري ) -1

 .(1/248) «جامع العلوم واحلكم»انظر  -2

 (.12/313) «ِتذيب اللغة» -3
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 الرشيعة قبول أظهر نمَ  فأما ،صفته هذه الذي اإليامن فذاك بالقلب وتصديق

 .قمصدِ  غري   وباطنه مسلم الظاهر يف فهو املكروه لدفع واستسلم

 ر  مظه   اإلسالم التام واملسلم ،ريظهِ  ما مثَل  التصديق نمِ  نٌ مبطِ  فاملؤمن

 احلقيقة، يف مؤمن ري  غ اذً تعو   اإلسالم أظهر الذي واملؤمن هبا، مؤمن   الطاعة

 .املسلمني حكم   الظاهر يف هكمَ ـح   أن   إال  

 كريم واستوجب ،األمانة ىأدَّ  فقد هلسان   أظهره ما بقلبه قصدَّ  فمن

 زرَ وِ  لحَ  فقد بلسانه أظهر ما خالف عىل هقلب   كان ومن عليه، مات إذا املآب

 انتهى. «.حسيبه واهلل ،اخليانة
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 وهنا أركانا لإلسالم دون غريهاختصيص هذه األركان بك 

اختلفت أقوال أهل العلم يف بيان احلكمة يف ختصيص  املسألة العارشة:

 (1).هذه العبادات اخلمس بكوهنا أركانا لإلسالم

ه، فقيل : إهنا أظهر شعائر اإلسالم وأعظمها، وبقيام العبد هبا يتم إسالم 

ه هلا ي شع ر بانحالل َقْيد انقياده. وترك 
(2) 

 ذكر ♀ النبي أنأن   ♫ار شيخ اإلسالم ابن تيمية واخت

 عىل حمضة عبادة هلل جيب الذي ا،مطلقً  لربه العبد استسالم هو الذي الدين

. الدين له اخملًص  هبا اهلل ليعبد عليه اقادرً  كان من كل عىل فيجب ،األعيان

 يعم فال ملصالح، بأسباب جيب فإنام ذلك سوى وما اخلمس، هي وهذه

 :بل الناس، يعمج وجوهبا

 والنهي باملعروف، واألمر اجلهاد،ك :الكفاية عىل فرضاً  يكون أن إما 

 وحتديث، وإقراء، وفتيا، وحكم، إمارة، من ذلك يتبع وما املنكر، عن

 .ذلك وغري

 وعليه له وجب من به خيتص لآلدميني حق بسبب جيب أن وإما، 

 وهذه ظامل،امل من واإلنصاف ،الديون قضاء مثل بإسقاطه، يسقط وقد

                                                             

 (.231-1/230) «موسوعة العقيدة»انظر  -1

 (.245)ص  «اإليامن»انظر  -2
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 من فإهنا المسة بخالف والنصارى، واليهود املسلمون فيها يشرتك

 .املسلمني خصائص

 واجلريان واألوالد الزوجة، وحقوق األرحام، صلة من جيب ما وكذلك

 دون الناس بعض عىل عارضة بأسباب جيب ذلك كل والفقراء، والرشكاء،

 فام جتب، مل نساناإل فعل بدون حصلت لو مضار، ودفع منافع جللب بعض

 دون زيد عىل جيب فإنام خمتصاً  كان وما الكفاية، عىل واجب فهو مشرتكاً  كان

 سوى قادر أحد كل عىل بعينه عمل وجوب يف الناس يشرتك ال عمرو،

 (1).اخلمس

وجه عدم ذكر اجلهاد يف أركان اإلسالم

ملاذا مل وهي متفِرعة عن املسألة التي قبلها، وهي:  املسألة احلادية عرشة:

  ي ذَكر اجلهاد يف أركان اإلسالم؟

من املعلوم أن  اجلهاد ذروة سنام اإلسالم، أي: أعىل يشء فيه، ولكنه 

ن دعائمه وأركانه التي  بنىليس م   (2)وذلك لوجهني:عليها،  ي 

 بفرض   ليس العلامء، مجهور عند كفاية فرض   اجلهادَ  أن  : أحدمها 

،  .األركان هذه بخالف عني 

                                                             

 (.246-245)ص انظر نفس املصدر  -1

 (.1/155) «جامع العلوم» -2
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  ر   ال اجلهاد أن  : ينوالثا
هر، آخر إىل فعل ه َيستم   عيسى نزل إذا بل الد 

 أوزاَرها، احلرب   تضع   فحينئذ   اإلسالم، ةل  م   إال   ملة حينئذ   يبَق  ومل ،♠

ا األركان، هذه بخالف اجلهاد، عن وي ستغنى  أن إىل املؤمنني عىل واجبة   فإهن 

 .أعلم واهلل ذلك، عىل وهم اهلل أمر   يأيتَ 

راٌد قلت:  وقد ي ضاف إىل ذلك وجه آخر، وهو أنَّ اجلهاد يف اإلسالم م 

 .لغريه، ال لذاته، بخالف أركان اإلسالم اخلمسة التي قصدها الشارع لذاهتا

ع لرفع أو دفع كلِّ ما حي ول دون بلوغ دين اهلل إىل الناس ِ ، فإنَّ اجلهاد رش 

زية   ًما عىل القتال، مع بقاء  -مبعد الدعوة إىل اإلسال-وهلذا كان دفع اجل  َقد  م 

نه املحِدثون والفقهاء،  ب عىل كفره، وتفاصيل هذا معلومة فيام دو  املحار 

 جزاهم اهلل خرًيا.
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 من فوائد نعمة اإلسالم

ل نعمَة اإلسالم التي من  اهلل   املسألة الثانية عرشة:
ال نعمَة يف الدنيا َتعد 

 (1)فوائد تلك النِّعمة:وِمن عىل عباده،  -بفضله-هبا 

 والعرض موالد   املال عصمة. 

 وحده اهلل عبادة إىل بادالع   عبادة من بادالع   إخراج. 

 واملساواة محةوالر   ةاالجتامعي   العدالة حتقيق. 

 ةاإلحلادي   واملناهج ةالوضعي   ظمالن   عىل القضاء. 

   هومكتسبات   هوحقوق   اإلنسان كرامة فظح. 

 صول  .بالقل هداية ح 

 ارالن   من جاةوالن   ةباجلن   الفوز. 

   اسالن   بني آخيـوالت   ةواملحب   لفةاأل   صولح. 

 ارينالد   يف عادةوالس   ةز  الع   حتقيق. 

   إىلوالضوع  ِل بالذ   اسالن   فيعز   ورالن   إىل امتل  الظ   من اسالن   إخراج 

ة ، ويله ةالعبودي   فرَشَ  عىل لونحص  فيَ  ،سبحانه اهلل ِل العبودي  ن ذ 
تخل صون م 

 لغريه.

                                                             

(، بترصف، واستفدت أصل النقل 2/348) «ريمنرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الك» -1

  (.1/232) «موسوعة العقيدة» من
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  واآلخرة الدنيا يف واالهتداء األمن كامل حتقيق. 

 قواًل  أخيه أذى نم   انً آم   درْ فَ  كل   فيعيش ،املجتمع يف األمان حتقيق 

 .وفعاًل 

 د  بيَ  موقوُي   ،همفقري   د  بيَ  همغني   فيأخذ   ،اسالن   بني لكاف  ـالت   حتقيق 

 .يف جالل اهلل نيمتحابِ  ةً إخوَ  اجلميع   ويصبح همضعيف  

  ةز  الع   ثوب يف واضعالت  ب التحِّل. 
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 الركن األول: شهادة التوحيد
 وهو أركانه أول ذكرتعريف اإلسالم الاص ب ♀ النبي   بدأ

َهَد  أنر  اإلسالم  »: ، فقالالتوحيد شهادة ًدا وأنَّ  اهلل  إالَّ  هَ ـإلَ  ال أنر  َتشر َمَّ ول   ُم   َرس 

 .هبا إال ةاألم   هذه نم   أحد   ةَ ـاجلن   يدخل   ال والتي، «♀ اهلل

 :يف مسائل التوحيد شهادةوالكالم عىل 

 معنى كلمة الشهادة

َهَد  أنر  اإلسالم  »: ♀ قوله املسألة األوىل:  ، من الشهادة،«َتشر

ر  تأن  وهي
ًدا وأنَّ  اهلل  إالَّ  هَ ـإلَ  ال» بأنه ،بلسانك َف وتعرَت   بقلبك ق  َمَّ ول  رَ  ُم   س 

  .«♀ اهلل

 (1).ادٍة علٌم، وليس كلُّ علٍم شهادةً والشهادة أبَلغ  من العلم، إذر كلُّ شه

 «اهلل إالَّ  إَلـهَ  ال»معنى شهادة 

 ال أنه أي ،اهلل إال حقٌّ  دَ وعبمَ  ال: «اهلل إالَّ  هَ ـإلَ  ال»معنى: املسألة الثانية: 

لكال رشيك له يف  هأن   كامدته، يف عبا له رشيك ال ،هوحدَ  هلل إال العبادة   حت ق    هم 

ته،وقدر هوجربوت  .▐ ته وعز 

 رمحة املبعوث لرسوله عرتافواال باإلقرار إال تتم   ال الشهادة هذه لكنو

                                                             

 (.134)ص  ♫ املالكي لفاكهاينل« األربعني رشح يف املبني املنهج» -1
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 وال ،دعواه يف ابً كاذ   ليس ،اهلل عند من ل  رَس م   أنه أي اهلل، رسول نهأب للعاملني 

 .♀ مصدوق قصاد   فهو، اهلل أتاه فيام باذ  كَ ـم  

ًدا أنَّ »عنى شهادة م َمَّ ول   ُم   «اهلل َرس 

ًدا أنَّ »شهادة املسألة الثالثة:  َمَّ ول   ُم   ، تعني«♀ اهلل َرس 

مي   العريب   النبي   هذا بأن  اإلقرار 
َريش  اهلاش   اهلل أرسله قد اهلل عبد بنَ  حممدَ الق 

 م األتقياء.، اإلنس واجلن، وأن ه خاَتم األنبياء، وإما اللق مجيع إىلباحلق 

 الناس يخرجأو ل سياسيًا، قائداً  أو وطنياً  زعيامً  ♀ ثبعَ ي   فلم

 الناس إىل أرسل وإنام ،وقحطان عدنان حكم إىل والرومان الفرس حكم من

 عباد ليخرج أرسل إنام منريًا، ورساجاً  بإذنه اهلل إىل وداعياً  ونذيرًا، بشرياً  كافة

 ضيق من مجيعاً  الناس وخيرج وحده، اهلل عبادة إىل العباد عبادة من مجيعاً  اهلل

 يأمرهم اإلسالم، عدل إىل األديان جور ومن واآلخرة، الدنيا سعة إىل الدنيا

 البائث، عليهم وحيرم الطيبات، هلم وحيل املنكر، عن وينهاهم باملعروف

 (1).عليهم كانت التي واألغالل إرصهم عنهم ويضع

  

                                                             

 (.80)ص  «؟املسلمني بانحطاط العامل خَّس ماذا»انظر  -1
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ًدا أنَّ »مقتضيات شهادة  َمَّ ول   ُم   «اهلل َرس 

ًدا أنَّ »شهادة املسألة الرابعة:  َمَّ ول   ُم   منك تقتيض« ♀ اهلل َرس 

 : أمورا

 أخرَب  فيام تصدقه أن،  

 رأمَ  فيام تطيعه أن، 

 روزَج  هنى عنه ما جتتنب أن، 

 رسوله لسان عىل جاء بام أي ،عرَش  بام إال اهلل تعبد أال 

 . والسنة الكتاب يف ♀

 .صحيحةً  شهادةً  هشهادت   فليست الكلمة هذه يلتزم بمقتىض مل فمن 

  



 
 الصغيــر بن عامر 49

 

 شهادة التوحيد مفتاح اجلنة، وال بد للمفتاح من أسنان 

ًدا وأنَّ  اهلل   إالَّ  إَلهَ  ال أنر »شهادة  املسألة اخلامسة: َمَّ ول   ُم   اهلل َرس 

ِظ هبا باإلمجاع إال حدٍ أ إسالم   ل  قبَ ي   ال« ♀  كان ذاإف، (1)بالتَلفُّ

 .اإلشارةب منه فىكتَ ـي   فهذا ،الكالم عليه رذ  تعَ و َس أخرَ  لج  الر  

 إال لك فتحي   أن يمكن ال املفتاح وهذا ،اجلنة مفتاح التوحيد شهادةو

 .الطاعات هي واألسنان   ،بأسنان

 :(2)«النونية»يف  القيم ابن يقول هذاويف 

ْ كِممممم    لممممميَ   البممممم ِ   وَفمممممْت    هممممم ا،  ب  
 

 
 

 َأسمممممممممممممن نِ  علممممممممممممم  بِِ فتممممممممممممم     إّل  
 

مممممم   مِف  والت مممممم  اإلخمممممم  ِ  بِشممممممه د ِ  ت ح 
 

 
 

 اإل  ممممممممم نِ  شمممممممممه د    تلمممممممممَ   حيممممممممم ِ 
 

 المممممم َشممممم ا     وهممممم  األع ممممم     أسمممممن ن    
 

 
 

 ب ألسمممممممممممن نِ  والِ فتممممممممممم     إسممممممممممم  ِ 
 

واحد وهو  بركن االسالم تعريف يف ♀ النبيُّ  يكتِف  مل ،وهلذا

صوم زاد عليها سائر األركان من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة و بل ،التوحيد

                                                             

 .(1/149)للنووي « رشح مسلم»انظر  -1

 .(68ص )« حادي األرواح»وانظر له  -2
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 (1).عظمالكربى للمفتاح األ األسنانهي  وهذهرمضان وحج البيت احلرام، 

 بىل،»: قال اجلنة؟ مفتاح اهلل إال إله ال أليس: ♫ منبه بن وهبل قيل

 مل وإال لك، فتح أسنان له بمفتاح جئت فإن أسنان، له إال مفتاح ليس ولكن

 (2)«.لك يفتح

ثال الذي رضبه وهب بن أن  يف هذا امل ♫وقد ذكر العالمة اهلراس 

 دخول   قلِ ع   حيث األحاديث، بعض يف وردت كثرية إلشكاالت الر َح منبه 

 يفهم ال أن فيجب التوحيد، عىل املوت أو اهلل إال إله ال قول عىل فيها اجلنة

 ال بل النار، من والنجاة اجلنة دخول يف كافية بمجردها اهلل إال إله ال أن منها

 (3).املفتاح أسنان هي لتيا حقوقها من معها بد

  

                                                             

  (.3/237البن بطال املالكي ) «رشح البخاري»انظر  -1

 يف نعيم أبوكذلك و (،261) «التاريخ» يف صلهوو)كتاب اجلنائز(، « صحيحه»ذكره البخاري يف  -2

  (.2/453) «تغليق التعليق»(، و3/109) «الفتح» انظر .(4/66« )احللية»

 .(2/340« )النونيةرشح »انظر  -3
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 التوحيد أصل لكل خري يف الدنيا واآلخرة 

 التوحيد، فهو ِمن ثمرات واآلخرة الدنيا يف خري كلُّ  املسألة السادسة:

 .الدنيا واآلخرة فهو ِمن ثمرات الرشك يف رَشر  وكلُّ 

 ومجاع، موانعه وانتفاء ،رشوطه باجتامع إال حتصل ال ثامَر التوحيد ولكن  

 (1).معصية اوإم   ،بدعة اوإم   ،رشك اإم   :املوانعلك ت

ال إله إال »الذي هو حتقيق هلذه الكلمة العظيمة  التوحيد فرَش  نمِ و

 وإن يف النار دل  خي   ، ال-الذنوب من جباال معه طخل   وإن- صاحَبه أن ،«اهلل

ِذب  .النار هار  هِ طَ ت   ال -مهاظَ لع  - تهنجاسأما الرشك، فو، ع 

رِ  مل ومن: »(2)♫ رجب ابن قال  ما َعىَل  األسف بنار قلَبه اليوم قحي 

 .حًرا أشد له جهنم فنار احلبيب، لقاء إىَِل  الشوق بنار أو سلف،

 والقيام التوحيد حتقيَق  لي كمِّ  مل من إال جهنم بنار التطهري إىل حيتاج ما

 انتهى.«. بحقوقه

 ال الرشك نجاسةَ  غري أنَّ  ،سيةالقا القلوب ذابةإل خَلقها اهلل  ارَ النَّ فإنَّ 

كث  صاحبِها يف النار، هر  تطر  ، وال فيها ادً خمل   الكافر   يبقى وهلذا مهام طال م 

ل    داَر الطيِّب املَحضألنَّ ا، ة أبدً إىل اجلن   يصري    .ها خبيثال يدخ 

                                                             

 (.50-49، 20)ص  «عىل منظومته يف القواعد تعليق ابن سعدي»انظر  -1

 (.3/65نفس املصدر ) -2
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: (1)-التوحيد كلمة رشوط عىل تكلم أن بعد- ♫ رجب ابن قال

 انتهى.«. جهنم نار منها ختاف ننياملؤم قلوب يف املحبة نار»

 سوى ما كلَّ  منه تأحرقَ  ،بالقلب املحبة نار   علِقت إذا»: (2)وقال

 انتهى.. «املوحدين إيامن بنور ئتنطف جهنَّم نار  »: (3)، وقال«الرب

 دينَعظ مت استقامته عىل و هلل، حمبته قويت إذا املؤمن أن  : هذا ومعنى

 إىل يدخل  لَ  املؤمن إن حتى، جهنم نار   هقْ حتر   مل، واستنار طريقه بطاعة اهلل اهلل،

ه وال أصحابه يف عشفَ ليَ  جهنمَ   كام ،وسالماً  برداً  عليه فتكون  بسوء،  النار متس 

 .بردا وسالما ♠ إبراهيم عىل كانت

  

                                                             

 (.2/627) «جامع العلوم واحلكم» -1

 (.3/1176نفس املصدر ) -2

 (.3/66ضمن الرسائل ) «كلمة اإلخالص» -3
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 كلمة التوحيد تعصم يف احلال بنطقها، ويف املآل بتحقيقها 

د َعَصم نفَسه وماَله، ولكن ها َمن نطق بكلمة التوحي املسألة السابعة:

ِقق العبد  ما اقتضته تلك الشهادة، وإال    أن   َريَب  فالعصمة  ال تدوم  حت ى حي 

ن تبني   َمن ه من لسان ه هاَحك ما مناَقضة   حال ه م  مل تبَق له تلك  بالتوحيد إقرار 

 العصمة.

 (1)هلا عصمتان: أنَّ كلمة التوحيد -أُّيا املوفَّق-ويتَّضح ذلك إذا علمَت 

  ٌوهذه ي كتفى فيها بالشهادتني. يف احَلال: عصمة 

  ٌاإلتيان بحقوق  الشهادتني من  ال ب د  فيها منيف املآل:  وعصمة

 أركان  اإلسالم.

 الممت ممْ ِحمميمممممممممم ِ  بِمكِْلمَ ممممممممم ِ  وَنممم طِممممممممممم   
 

 
 

مْعمَصممممم     َتممْ ِد مممممم ِ  بِمممممَ   اْلمَحممممم  ِ  فِممممم    
 

منْمَقممممممم    َ ممممممممم  ِ مال مَ ممممممم َ ِعمْص  كمممممم   ل  ت 
 

 
 

ممنَمم قِممممممممم    بِممممنَمممم قِمممممممممم    أَتمممممممم  إذا    
 

ف  َعنه  وتكون له ـنَ « ال إله إال اهلل»فَمن قاَل:  ، َفإذا َأَتى ِعصَمة  احَلالِ ك 

هاَدة  َخَرَج من اإلسالم ب نَاق ض  هل ن ـتَ  وملذه الش   .ِعصَمة  املآلِ  لهك 

                                                             

 ، للمؤلف.«رشح نظم املهامت من كشف الشبهات»انظر  -1
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دخل « ال إله إال اهلل»إنَّ ناسا يقولون: من قال »قيل للحسن البرصي: 

 «.فأدَّى حقَّها وَفرضها، َدخل اجلنة« ال إله إال اهلل»اجلنة، فقال: من قال 

إّن كلمَة التوحيد سبٌب مقتٍض لدخول اجلنة »قال طائفة من العلامء: و

 والنجاة من النار، لكن له رشوط، وهي اإلتيان بالفرائض، وموانع وهي إتيان

 (1)«.الكبائر

يف كالم له طويل يف  ♫العالمة الشوكاين  العظيمَ  هذا األصَل  وبنيَّ 

ال »وليس جمرد قول  أن ه حاصله (2)«التوحيد كلمة إخالص يف النضيد الدر»

ن أهل م   ه لو قاهلا أحد  ا لإلسالم، فإن  تً من دون عمل بمعناها مثب  « إله إال اهلل

 ا.ه مل يكن ذلك إسالمً بد  ه يعف عىل صنم  ة، وعكَ اجلاهلي  

ا ف معنى التوحيد ن أفعاله ما خيال   م  ومل يتبني  « ال إله إال اهلل»ن قال مَ  وأم 

ون  الدم واملال  م  فهو مسل   إذا جاء بأركان اإلسالم  [= ِعصَمة احَلالِ ]حَمق 

ضها،  املذكورة يف حديث ا إذا أتى بام ينق  ن  ه قد تبني  فال َريَب أن  جربيل، وأم  م 

ه بالتوحيد لسان هه اخالف  ما َحك هحال   مل يكن معصوَم الدم فهذا  ،من إقرار 

 .[= ِعصَمة املآلِ ]وال املال 

                                                             

 (.2/623) «جامع العلوم واحلكم»انظر  -1

(، وعنه صديق حسن خان 350-1/345) «الشوكاين اإلمام فتاوى من الرباين فتحال»انظر  -2

 (.4/51) «الدين الالص»القنوجي يف 
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ن َأَخل  بكلمة  وما أمجل قوَل   ال إله إال »احلافظ ابن رجب متحِدثا عم 

ن أهل هذه الكلمة، فلِِقلَّة صدقِه يف مِ  ارَ ن دخل النَّ ومَ : »(1)♫، فقال «اهلل

رت القلَب ِمن كلِّ ما ِسوى اهلل،قوهل فمن  ا، فإنَّ هذه الكلمة إذا صدَقت طهَّ

ا اه، ومل خيَش أحدً ج  إال إي  رْ مل حيب  سواه، ومل يَ « ال إله إال اهلل»صدق يف قوله: 

ه وهواه، ـ عىل اهلل، ومل تبَق له بقي  ل إال   اهلل، ومل يتوك  إال   ومتى ة  من إيثار  نفس 

 .انتهى«. أثٌر لسوى اهلل، فِمن ِقلَّة الصدق يف قوهلا بقي يف القلب

  

                                                             

 (.2/626) «جامع العلوم واحلكم» -1



  
 «جربيل حديث» فوائد من السلسبيل 56

 الركن الثاني: إقامة الصالة
ِقيمَ »: ♀قال  ال وت   رشوط من هلا ما بكل فعلهاأي: ت :«ةالصَّ

ص  أجَرها، هار  يكدِ  ما كل من حفظها مع ،وأركان
نق  يف  عليها احلفاظو وي 

 .فيها وعال جل هلل والشوعوقتها، 

ة هو الركن الثاين من أركان اإلسالم ودعائمه العظام، وإقام الصال

 :والكالم عليه يف مسائل

 تعريف الصالة

 اللغة أهل من العلامء مجاهري الدعاء، عند لغًة: والصالة املسألة األوىل:

 (2)، وقيل غري ذلك.(1)وغريهم والفقه

 يةالن مع بالتسليم خمتتمة تكبريالب مفتتحة عالفوأ أقوال  » هي: ورشًعا

 (3)«.خمصوصة برشائط

                                                             

 (. 3/179للنووي ) «واللغات األسامء ِتذيب»انظر  -1

للسهيّل، وعنه (، وكالمها 47)ص  «الن حو يف الفكر نتائج»(، و3/6) «الروض األنف»انظر  -2

 «املصباح املنري»(، و6-2/5للقرايف ) «الذخرية»(، و1/45) «بدائع الفوائد»ابن القيم يف 

(1/346 .) 

للحطاب الرعيني  «مواهب اجلليل»و (،1/138البن رشد اجلد ) «املمهدات املقدمات»انظر  -3

 «لفقهية الكويتيةاملوسوعة ا»(، و43اع التونيس )ص للرص   «رشح حدود ابن عرفة»(، و1/377)

(27/51 .) 
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 معنى إقام الصالة 

يف مواضَع  هلالج لج اهلل كتاب يف الصالة بإقام األمر  جاء املسألة الثانية: 

ه تعاىل:  ا،هحص   بيصع  كثريٍة  ن ذلك قول  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ﴿وم 

ه: [31الروم: ]﴾ېئ  ېئ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ﴿، وقول 

  .[55املائدة: ]﴾ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ

 به ترشكَ  وال ،اهللَ َد تعب   أن اإلسالم  »وايات هذا احلديث: ويف إحدى ر

 (1).«رمضانَ  وتصومَ  ،املفروضةَ  كاةَ الزَّ  يَ وتؤدِّ  ،املكتوبةَ  الصالةَ  قيمَ وت   ا،شيئً 

ن هذا اللفظ أمرين:  فاستفدنا م 

 ن أركان اإلسالم هي األول : أن  املراَد بالصالة التي هي ركن م 

 الصالة املكتوبة.

 د  فعل ها.والثاين ع إقامة  الصالة ال جمر 
 : أن  مقصوَد الشار 

 (2) :املراد بـإقامتها و

   يف أوقاِتا. عليها واملحافظة هاإدامت 

  :وأفعاهلا أقواهلا واستيفاء أركاهنا بإمتام، وجهها عىل هاإمتام  وقيل ،

                                                             

 (. 9مسلم ) -1

 «فتح الباري»(، و140البن القيم )ص  «الصالة»(، و1/17البن العريب ) «أحكام القرآن»انظر  -2

 (. 4/193البن رجب )
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 (1).♫واختاره احلافظ النووي 

 ناأمرَ   واهلل »: (2)حني قال ♫ورشح هذا شيخ  اإلسالم ابن تيمية 

 فال ل،املعتدِ  املستقيم هو: القائم واليشء ،قائمةً  لعَ ت   أنر : واإلقامة بإقامتها،

 هاأبعاض   بوتبث   يكون إنام وذلك ،لةمعتدِ  ةً رَّ مستقِ  الصالة أفعال   تكون أن بد

 ي   مل رابالغ   رَ قْ نَ  رقَ نَ  من فإن   الطمأنينة، يتضمن وهذا واستقرارها،
 مق 

 انتهى.. «الراكع وكذلك ر،ستق  يَ  ومل تثب  يَ  مل إذا هسجود   م  ت  يَ  وال السجود،

  جتد   تكادَ  فلن»: (3)يف قوله ♫وأحسَن العالمة  ابن  القيم 
 كرَ ذ 

 ،قليٌل  الناس يف ونفاملصلُّ  ،بإقامتها مقرونا إال التنزيل من موضع يف الصالة

 كبوالر   قليل اج  احل»: ◙ عمر قال كام، القليل أقلُّ  منهم الصالة ومقيم  

 انتهى.. «(4)«كثري

  

                                                             

 (. 1/163) «رشح مسلم» -1

 (، بترصف يسري. 66)ص  «القواعد النورانية» -2

 (. 66)ص  «الصالة» -3

 . ♫( عن رشيح  5/19) «املصن ف» رواه عبد الرزاق يف -4
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 مكانة الصالة من الدين 

 كامعليها  اإليامنية ةَ األخو   اهلل  َق عل   -شأهنا لعظم- الصالة  املسألة الثالثة: 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ﴿ :تعاىل قوله يف

[11التوبة: ]﴾ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ
 القتال ترك علق هأن   كام، (1)

ۇ ۆ  ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ :ولهقيف  يهاعل

[5التوبة: ]﴾ۋ
، [42املدثر: ]﴾مج  جح    مح  جخ ﴿: أهل  النار ، وملا سئل(2)

ڃ  ڃ   ﴿: ، وقال جل  وعال[43املدثر: ]﴾مخ  جس     حس    خس   مس﴿

 .[5-4: املاعون]﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

 الذي املصّل بالويل دتوع   تعاىل اهلل   كان فإذا»: (3)♫قال الشنقيطي 

 كلُّ  فالويل ،أصاًل  يصيل ال بالذي فكيف فيها، رائيوي   صالته عن ساه   هو

 انتهى.. «بيت   مل ما القيامة يوم إىل اهلل لعائن وعليه ،له الويل

لِ  بني»: ♀ النبي قالو ج  كِ  وبني الرَّ فرِ  الرشِّ  َترك   والك 

                                                             

مت»أنه قال:  ¶( عن ابن عباس 14/153) «تفسريه»روى ابن جرير الطربي يف  -1  حرَّ

  .«الِقبرلة أهلِ  دماءَ  اآلية   هذه

 .(7/614) (7/604« )جمموع الفتاوى»انظر  -2

 (.288)ص  «الكتاب آيات عن االضطراب إُيام دفع» -3
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اَلة كنا ترك فقد الصالة ترك فمن، (1)«الصَّ  َيبَق  ومل ،اإلسالم مباين من عظيامً  ر 

، ألن  سمالر   إال منه لص  َح يكن قد  ومل ،سماال الإ سالماإل حقيقة من له

ِيت  »: ♀ النبي قال كام ،الظاهر مالاإلس أهل شعار هي ةَ الالص  هن 

 منها أفضل هو ما مالاإلس صحة عىل الداللة يف ومثلها ،(2)«َصلِّنيامل   َقترلِ  َعنر 

ت  »: ♀ قول النبيذا يويف ه الزكاة،ك أدنى هو وما ،كالتوحيد  أِمرر

وا ىتح الناَس  أقاتِل أن  ويقيموا اهلل، رسول   ُممًدا أنَّ  اهلل، إال إله ال أن يَشهد 

وا ذلَِك  َفَعلوا فإذا الزكاَة، وي ؤتوا َة،الالص ، ينم َعصم  مر  بحقَّ  إال ِدمائه 

 ةببقي إال دملل عاصمةً  تكون ال ةالفالص، (3)«اهلل عىل وِحساهب  م م،الاإلس

ها العظام مالاإلس دعائم  (4).التوحيد صدق وأمه 

ول  اهللقال، ◙بن  مال ك   أنس  عن و منر »: ♀ : قال رس 

ة  اهلل ،ناَصىلَّ َصالَتنا واسَتقَبل ِقبَلتنا، وأَكَل َذبِيحتَ   فذلك املسلم  الَّذي له ِذمَّ

ة  رسولِه، ف وا  الوِذمَّ ِفر  ر تِه يف اهللَخت   (5).«ِذمَّ

 

                                                             

 (.1/271أليب العباس القرطبي ) «املفهم»وانظر  .(82رواه مسلم ) -1

 (.2506) «صحيح اجلامع»، وصححه األلباين يف (4928) «السنن»يف  داود أبو رواه -2

 .(3/56) احلنبّل رجب بنال «الباري فتح»(. وانظر 21(، ومسلم )25رواه البخاري ) -3

م هذا أثناء الكالم عىل  -4  .«شهادة التوحيد»وتقد 

 (.391) رواه البخاري -5
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 (1)«.له دينَ  فال الصالة ترك َمن» :موقوفا ◙ سعودم ابن عنو 

دٍ  أصحاب   كان»: شقيق بن اهلل عبد قالو َمَّ  َيَرونَ  ال ♀ ُم 

املِ  منَ  شيًئا ه   األعر ك  فرٌ  َترر الة َغريَ  ك   (2)«.الصَّ

 انتهى.. «اإلسالم صحة عىل برهان الصالة»: (3)رجب ابن قال

 رَ أثَ  إالَّ  آدمَ  ابنَ  ار  النَّ  تأكل  »: ♀قال  «الصحيح»ويف 

 (4)«.جودالسُّ  رَ أثَ  َل تأك   أنر  ارالنَّ  عىل اهلل  مرَّ َح  جود،السُّ 

 فع  »: (5)قال ابن تيمية
 انتهى.. «هكل   ار  الن   هتأكل   هلل د  يسج   نيك   مل نمَ  أن   مل 

 عةدافِ  حة،للصِّ  ظةحافِ  زق،للرِّ  بةَملَ  والصالة»: (6)وقال ابن القيم

 بةمذه   للنفس، حةمفر   للوجه، ضةمبيِ  ،للقلب يةمقوِّ  ء،لألدوا دةمطرِ  لألذى،

 للروح، يةمغذِّ  ،درللصَّ  حةشارِ  للقوى، ةد  مم   للجوارح، طةمنِش  للكسل،

                                                             

 /184« )اإليامن كتاب» يف شيبة أيب ابن رواه»(: 1/370) «صحيح الرتغيب»قال األلباين يف  -1

 «.حسن بسند( 3/19/1« )الكبري املعجم» يف والطرباين ،(2

 (.376-1/366) «صحيح الرتغيب والرتهيب»(. وانظر 2622رواه الرتمذي ) -2

 (.2/647) «جامع العلوم واحلكم» -3

 (.182(، ومسلم )7437لبخاري )رواه ا -4

 (.7/612) «جمموع الفتاوى» -5

عليه رمحة اهلل ورضوانه.  (. وكالمه يف هذا كثري،4/192(. وانظر )305-4/304) «زاد املعاد» -6

 ، للزرقي.«القيم ابن عند الصالة ذوق»كتاب  وانظر
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 من دةمبع   كة،للرَب  بةجال   قمة،للنِ  عةداف   عمة،للنِ  ظةحاف   ،للقلب رةمنوِّ 

 .الرمحن من بةمقرِ  الشيطان،

 وامهاوق   ،والقلب البدن ةِ صحَّ  فظحِ  يف عجيٌب  تأثريٌ  فلها: وباجلملة

َ ابت   وما عنهام، ديئةالر   املواد ودفع   أو ةبعاهَ  رجالن ّل 
 
 ي  ل  بَ  أو ة  نَ حم   أو داء

 إال   ة 

 .مأسلَ  هوعاقبت   ،ل  أقَ  منهام املصّل حظ   كان

 هاحق   تيَ عط  أ   إذا امسي   وال الدنيا، ور  رش   فعدَ  يف عجيب   تأثري وللصالة

 وال واآلخرة، الدنيا رشور   تعَ دفِ است   فام ا،وباطنً  اظاهرً  تكميلال نم  

 وعىل ، باهلل ةٌ لَ ِص  الصالة أن ذلك وِسُّ  ،الصالة بمثل هاممصاحل   تبَ جلِ است  

 من عنه عقطَ وت   ا،أبواهب   اخلريات نمِ  عليه حفتَ ت    هبربِّ  العبدِ  ةِ لَ ِص  رِ در قَ 

 ،والصحة   والعافية   ، هربِ  من التوفيق واد  مَ  عليه فيض  وت   ا،أسباهب   الرشور

ْ  هاكل   ات  ََّس  واملَ  واألفراح   ،عيم  والنِ  احة  والر   ى،نَ والغ   يمة  ن  والغَ   لديه، ة  رَضَ حم 

 انتهى.. «إليه عة  ومسار  
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 حكم تارك الصالة 

 أقوال عىلكساًل  الصالة كترَ  فيمن اإلسالم أئمة ختلفا املسألة الرابعة:

حوًدا، ، (1)حكاماأل كتب هال  حممشهورة  مع إمجاعهم عىل كفر من تركها ج 

 (2)ألهنا من املعلوم من الدين بالرضورة.

 تارك حكم يف حسن تفصيل ♫ تيمية ابن اإلسالم ولشيخ

 عة أقسام:أربخالصته أنَّ الناس مع الصالة  (3)الصالة

َقتل حتى عن أدائها متنعامل .1  ألنه ال يمكن أن يكون فهذا كافر، ،ي 

ا هبا يف الباطن ويمتنع منها ظاهرا حتى املوت   بوجوهبا مقر أنا قال ولو-مقرر

 :ويقول ِش احل   يف املصحف لقيي   أخذ ذيهذا كال   ، فَمَثل  -أفعلها ال أين غري

 !اهلل كالم   فيه ما أن   أشهد

مع  قط سجدةً  هلل يسجد الف ،يموت حتىبالكليَّة  هاترك عىل امل صُّ  .2

قرر  ـًامسلم يكون ال فهذا ة،التمكن والقدر  .بوجوهبا ام 

                                                             

 توحيد تقرير يف كيةاملال جهود»و، (99-1/97) ♫البن رشد احلفيد « بداية املجتهد»انظر  -1

 .(بعدها وما، 439ص ) للعرفج« العبادة

 .(1/271للقرطبي ) «املفهم»و ،(34ص )البن جزي « القوانني الفقهية»انظر  -2

 . ومواضع أخرى(، 617-7/614) (49-22/40) «الفتاوى»انظر  -3
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 ،(1)اهلل مشيئة حتت هذا، فعليها حيافظ اليصليها، ولكنه  الذي .3

 مخس  »: قال ♀ النبي   أن   ◙ الصامت بن عبادة حلديث

نَّ  صلواٍت  َضه  نَّ  أحَسنَ  َمن اهلل ، افرَتَ ضوَءه   وأتمَّ  لوقتِهنَّ  وَصالَّهنّ  و 

نَّ  نَّ  ركوَعه  شوَعه   له فليَس  َيفَعل مل ومن له، َيغِفرَ  أن َعهٌد  اهلل عىل له كانَ  وخ 

َبه شاءَ  وإن له، َغَفرَ  شاءَ  إن َعهٌد، اهلل عىل  (2).«َعذَّ

هؤالء واملعِظمون هلذه الشعرية،  الصالة، عىل املحافظون املؤمنون .4

 .اجلنة دخول يف العهد أصحاب هم

 

 

                                                             

 اهلل وهلذا باإلمجاع، مسلم فإنه العفو   وأ التعذيب يف اهلل مشيئة حتت ت رك إذا العبد أن املعلوم ومن -1

 ملن أي، [116، 48النساء: ]﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے﴿ال:  ق وعال جل

 قال نصيب، وعال جل اهلل رمحة يف له ليس األكرب الرشك عىل مات من فإن   التوحيد، عىل مات

ڱ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ   ڑ  ڑ  ک      ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ ﴿: هلالج لج

 . [40األعراف: ]﴾ڻ  ڻ  ڻ   ڻڱ  ں  ں

مها، ،(425) داود وأبو ،(22704) «امل سند»يف  أمحد رواه -2  صحيح» يف األلباين وصححه وغري 

 أدخل إنام ♀ فالنبي»: «(7/615الفتاوى )»وقال ابن تيمية يف . (425) «داود أيب سنن

 .«...عليها حيافظوا ومل صلوا أهنم يقتيض املحافظة ونفس ،ترك من ال عليها حيافظ مل من املشيئة حتت
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 :(1)«نونيته»يف  القحطاين   يقول 

عيمممممممممممَ   وإذا  َف  َضممممممممممم    أدا ِ  لممممممممممم إ د 
 

 
 

 وانِمممممم  اإلج َبمممممم ِ  يف َتمممممم    وّل فمممممم نط  ْ 
 

مممم ْ  مممم  ِ  ق   َقممممْ َره  واعممممِ ْ   الَخْ مممم ِ  ب لص 
 

 
 

ممممممممم     شممممممممم نِ  َأعَظممممممممم    الل ِعنممممممممم َ  فَله 
 

  

                                                             

 (. 25)ص  -1



  
 «جربيل حديث» فوائد من السلسبيل 66

 الركن الثالث: إيتاء الزكاة
ِتَ »: ♀ قال كاة وت ؤر  .«الزَّ

 إقامة التوحيد بعد يشرتط ما أول وسلم عليه اهلل صىل النبي وكان

 املالية العبادات رأس ألهنا الزكاة أداء ثم البدنية العبادات رأس ألهنا الصالة

 (1).أمس إليه حاجتهم ما قوم كل يعلم ثم

 :والكالم عىل الزكاة يف مسألتني

ء  والزيادة والطهارة.لغًة:  الزكاة املسألة األوىل: النام 
(2 ) 

 قدرا بلغ إذا ،خمصوص مال من ؤخذي   ،خمصوص مال»: ورشًعا

 (3)«.خمصوصة جهات يف فرَص ي   ،خمصوص وقت يف ،خمصوصا

ا وبَركة  املال يف امءللن   سبب   هاإخراَج وسِمَيت الزكاة  بذلك ألن   سر
ح 

  رهِ طَ ت   األهن   أو خل،الب   ذيلةرَ  نم   فسللن   ة  هرَ ط   األهن  وأجًرا عند اهلل، و
 نم 

 هفتطهري  : الدافع حق يف اأم  ف ،امعً  ذواآلخ   الدافع يف حق وهذا. الذنوب

                                                             

 (. 2/7) «فتح الباري»انظر  -1

َعيني ) «مواهب اجلليل»انظر  -2  (.2/255للحطاب الر 

رشح حدود ابن »(، و322لآليب )ص  «الثمر الداين»(، و1/271) «املمهدات املقدمات»انظر  -3

 (.23/226) «املوسوعة الكويتية»(، و71)ص  «عرفة
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 (1).أي: حاجته هت  ل  َخ  دِ َس فل  : ذاآلخ   حق يف اوأم   ،هأجور   وتضعيف   

 قرتان الزكاة بالصالة يف القرآنا

ات الزكاة   املسألة الثانية: أهل  الغ نى، الذين  وهم واِجَبٌة عىل أهل اجلدَّ

ةً  ي  يملكون أموااًل َزَكو 
، لقوله تعاىل: ، َبَلغت النِصاَب و(2) حاَل عليها احلَول 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ﴿

ک  گ  گ  گ  ﴿، ولقوله جل  وَعاَل: [5البينة: ]﴾ہ  ہ   ہ

گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  

ن  بني ، وغري ذلك من [277البقرة: ]﴾ڻ   ڻ  ڻ  ڻ اآليات التي َتقر 

  آن.الصالة والزكاة يف القر

مممممممم  م لِمممممممم  َزكمممممممم  َ  َتْ ممممممممنََع    ّل  ظ لِ  
 

 
 

نَ  نَممممممممممممم  فَصممممممممممممم ت   أ خَتممممممممممممم نِ  وَزك ت 
 

 (3)( موضًعا.26واقرتنت الزكاة بالصالة يف القرآن يف ستٍَّة وعرشين )

                                                             

للفاكهاين )ص  «املنهج املبني»(، و375-1/374البن دقيق العيد ) «إحكام األحكام»انظر  -1

137 .) 

، وهو -2  . (1/254) «امل نري املصباح» يف ♫ الفي ومي قال كام األفَصح 

 (. 332-331)ص ملحمد فؤاد عبدالباقي  «الكريم القرآن أللفاظ املفهرس املعجم»انظر  -3
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ن ف قه أيب بكر الصِديق   َمن اتَِلنَّ أل ق»قول ه يف مان عي الزكاة:  ◙وم 

َق  ال بني َفرَّ كاة ةِ الصَّ  (1).«والزَّ

 يف عد  ت   أنْ  جديرةً الزكاة   كانت وقد»: (2)♫عاشور  ابنالعالمة  قال

ربةً  عبادةً  فجعَلها ،قدَرها رفع اهللَ ولكنَّ  املسلمني، أمر والية نظام شعائر  ،وق 

 املقصود التكليف خطاب ِمن وجعَلها بشأهنا، تنوًُّيا الصالة هبا وقاَرن

 انتهى.. «لذاته

يها،و ا عن مسَتحقِّ  اهلل   ىم  َس  نمَ  لغري همال   زكاةَ  يعطَي  أن دألح ليسف أمَّ

ڻ ڻ  ڻ ۀ  ﴿: جل  وعال قوله يف كتابه يف ىلاتع

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 (3).[60التوبة: ]﴾ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ

  

                                                             

 (. 4/231) «التمهيد»(. وانظر 20، ومسلم )(1399ي )رواه البخار -1

 ، بترصف يسري.(145ص ) «أاملوط يف الواقعة واأللفاظ املعاين من املغطى كشف» -2

 (. 1/325البن عبد الرب ) «الكايف يف فقه أهل املدينة»انظر  -3
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 الركن الرابع: صوم رمضان 
 .«رمضان وَتصومَ »: ♀ قال

 :والكالم عىل الصيام يف مسألتني

 عن بنية اإلمساك»ورشًعا:  ،(1)اإلمساكلغًة:  الصيام األوىل: املسألة

 غروب إىل الصادق الفجر طلوع نم   هامكم  ح   يف وما والفرج البطن شهويت

 (2)«.الشمس

طلَق  وليس ،لإلسالم ركناً  رمضانَ  صيامَ إنَّ اهللَ جعَل املسألة الثانية:  م 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ﴿: تعاىل قال، الصيام

البقرة: ]﴾ہ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ں   ڻ

185]. 

 مقام يف تعاىل اهلل قال ولذلك ،تعاىل اهلل يعلمها مجَّة فوائد  ويف الصيام 

گ  گ              گک  ک  ک   گ﴿: الفطر يف األعذار أهل لبعض الرتخيص

 (3).[184: البقرة]﴾  ڳ

                                                             

 (. 1/106) «أحكام القرآن»ال خالف يف ذلك، كام قال ابن العريب يف  -1

التدليل والبيان عىل الالصة يف أحكام صيام  »(، و1/237) «املمهدات املقدمات» انظر -2

 ، للمؤلف. «رمضان

 .(162ص ) «املغطى كشف»انظر  -3
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 الركن اخلامس: أداُء احلج
جَّ »: ♀ قال  .«َسبيال إليه ستطعَت ا إنِ  البيَت  وحَت 

 :والكالم عىل احلج يف مسألتني

 (1)القصد.لغًة:  احلجُّ  املسألة األوىل:

 أفعال به تقرتنو ،ما وقت يف ،ما صفة عىلالبيت احلرام  قصد»ورشًعا: 

 (2)«.ما

ًة يف العمر باإلمجاع املسألة الثانية: احلجُّ واجب مرَّ
االستطاعة:  هل، أل(3)

ة،   .وَأمن  الط ريق، وي ضاف  اشرتاط  املَحَرم للمرأةباملال، والِصح 

 :(4)♫ القحطاين   يقول

فَتممممممَ     والَحمممممم     وَشمممممم ط     عليممممممَ   م 
 

 
 

 األبمممممممم انِ  وِصممممممممح     الط   ممممممممِ   َأْممممممممم   
 

 

                                                             

 (. 1/121) «املصباح املنري»انظر  -1

رشح حدود ابن »(، و322لآليب )ص  «الثمر الداين»(، و1/379) «املمهدات املقدمات»انظر  -2

 (. 23/226) «املوسوعة الكويتية»(، و71)ص  «عرفة

 «مواهب اجلليل»(، 1366البن القطان ) «اإلقناع»(، و136البن املنذر ) «اإلمجاع»انظر  -3

(2/465 .) 

 (. 25)ص  «النونية» -4
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آل عمران: ]﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿تعاىل:  قال 

 تعاىل اهلل فذكر، العرب عند الوجوب ألفاظ أوكد من« عىل»وحرف ، [97

 (1).حلرمته وتعظيام حلقه تأكيدا الوجوب ألفاظ بأبلغ احلج

 :(2)الناظم يقول

 واِجبممممممممممممم نِ  والع ممممممممممممم     الحممممممممممممم   
 

 
 

ْ مممممممممم ِ  يف  َتمممممممممم انِ  بمممممممممم  َممممممممممم      الع 
 

 ح    مممممممممم ْ  كمممممممممم ا إسمممممممممم     بَشممممممممممم  ِ 
 

 
 

ممممممممممم ْ  بلممممممممممم     عقممممممممممم     َجلِي ممممممممممم ْ  َر   ق 
 

ه أهل  اجلاهليَّة ِمن إبطال ملا كان عليوإعالٌء لكلمة التوحيد،  ويف احلجِّ 

دمع  والتنديد، اإلرشاك ن التَجر  يسمو بالنفوس،  ، مم االدنيا احلياة عالئق   م 

ها زكاةً ف  .وتقديًسا يزيد 

ن ، مظاهرها أجىل يف اإلسالمية املساواة يف احلجِّ تتجىلَّ و مع ما فيه م 

ف خمتلفة، أقطار   نم   املسلمني نم   طوائَف  اجتامع  حوالبأ همبعض   لتعر 

                                                             

 ، وما بعدها(، فهو مفيد. 4/142) «تفسري القرطبي»انظر  -1

 هـ(.  1097)املتوَّف  سنة  ♫وهو عثامن بن قائد النجدي  -2
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 والنوائب، املصائب عنهم ويدفع   ،فعبالن   عليهم يعود فيام همر  وتشاو   ،بعض

 (1).ببعض بعضهم وتعاون

  

                                                             

 .(191ص ) «املغطى كشف»انظر  -1
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يادة   اإلسالم سُّ السعادة وأ سُّ الرِّ

َل هذه األركان المسة لإلسالم، وجد أن    ،العمر يف واجٌب  احلج من تأم 

بَلغ  مال يف السنة يف ةً مرَّ  ىتؤدَّ  والزكاة ،السنة يف واجب صيامه ورمضان

 هوف التوحيدأما و ،اليوم يف اتمرَّ  مخس والصالة ،لور احلَ  عليه حالالنِّصاب و

 .أنفاس احلياة نمِ  سٍ نفَ  كل مع

 والفعل بالقول وعال جل اهلل بوديةع   يف العبد   بل  يتقَ  بهذه العباداتف

ًرا وباط نًا، عتقادواال  إذا ةَ ـاجلنَّ  أنَّ ام فك ة،ياحلظات احل من حلظة   كل ويف ظاه 

 خيرج ال املؤمن فيها دخل ذاإ العبودية فكذلك ،بداً أ منها ج  خير   ال العبد   هادخلَ 

 .، وهذا هو سبيل السعادة، وأ سُّ الريادةأبدا نهاع

 األبدية، السعادة أراد نفمَ : »(1)♫ تيمية ابنشيخ اإلسالم  يقول

ة َعَتبةَ  فليلزم بوديَّ  .انتهى. «الع 

 اإلسالم: »(2)حني قال ♫ اإلبراهيمي البشري حممدلعالمة وصَدق ا

 انتهى. «.الناس أشقى أبناؤه يكون ال البرش، إسعاد   دهمقاص   نم   الذي

د هذا املعنى  الدين   فلوال»: بقوله (3)♫ سعدي ابنالعالمة  وأك 

                                                             

 (.1/429) «املدارج»كام نقل ذلك عنه ابن القيم يف  -1

 (.1/111) «اآلثار» -2

 .«السعيدة للحياة املفيدة الوسائل»كتاب  ♫(. وانظر له 888)ص  «التفسري» -3
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 ىَح رَ  وق طب السعادة، وحر   فهو لق،الَ  من أحد   فعارتَ  ما اإلسالمي  

 انتهى. «.الكامل
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 السؤال احَلسن تعليم 

َت »: ♀السائل للنبِي  قال ثم : ◙ عمر قالف ،«َصَدقر

، َله   فَعِجبرنَا» َأل ه  ه   َيسر ق   يسأل وهلذا ،اجلواَب  م  علَ يَ  ال عادةً  السائَل  ألن   ،«َوي َصدِّ

َت »السائل:  قال ♀ النبي   أجاَب  ملا هلكن  و ليَتعل م، وهذا  ،«َصَدقر

َب الصحابة الذي أثار تعَ   .╚ج 

بوا إن ام»: (1)♫قال أبو العباس القرطبي   جاء ما ألن   ،ذلك من تعج 

ن إال ي عَرف   ال ♀ النبي   به  ن السائل   هذا وليس جهته، م 
َف  مم  ر   ع 

 
 
اَمع   وال ،♀ النبِي  بلقاء  انتهى.. «منه بالس 

عَترب  تعلياًم هلمة إفاَدة احلاضين ـيَّ ـالسؤال عن يشٍء معلوم للسائل بنِ و ، ي 

ه  فإ»يف آخر احلديث: ♀وهلذا قال النبي  يل   نَّ ِ مر  ِجربر مر  َأَتاك  ك  َعلِّم   ي 

مر ـِدينَ   ، ألن ه امل تَسِبب  فيه بسؤاله.«ك 

 .-بعون اهلل وفضله-وسيأت هلذا مزيد إيضاح يف آخر هذا الرشح 

  

                                                             

 .(1/117) «فتح الباري»(، 1/151) «املفهم» -1
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 حقيقة اإلميان

 عن ♀يل  النبي  جرب سأل الظاهرة، األمور عن هسؤال   بعد

ين  : ♠ فقال الباطنة، موراأل ْ ، َعن   َفَأْخرب  ياَمن   اهلل،ب ت ؤِمنَ  أنر »: قال اإل 

ت بِه، ومالئَكتِه، لِه، وك  س  ه َخرِيه بالَقَدر وت ؤِمنَ  اآلِخر، واليوم ور  : قال ،«ورَشِّ

 .َصَدْقَت 

وجاء يف بعض الروايات تقديم السؤال عن اإليامن قبل اإلسالم، 

ة واحدة، وإن ام وقع االختالف بني الرواة يف تأديتها تقدياًم وتأخرًيا.والق ص 
(1)

  

                                                             

 .(1/117) «فتح الباري»انظر  -1
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 تعريف اإلميان عند أهل السنة 
 :يف مسائل ذلكو

 اإليامن يف اللغة: اإلقرار

شتَ اإليامن ل َغًة:  املسألة األوىل: َن يأَمن  أم 
ماًنا، وهو قٌّ من األَْمن: َأم 

َيتبعه عمل  يأَمن  معه املؤمن  الغائلة أو  اإلقرار، أو التصديق اجلازم الذي

 (1)العقوبة.

ن  الثابَت  التصديَق فإنام َقَصَد  وأما من َفِّسَّ اإليامن لغًة بالتصديق، امل َتيق 

َخ  ياد  وعمَ الراس 
 ل.، الذي َيرتت ب عليه انق 

 يف السنة أهل نم   قال نمَ  أن   لك يتبني    هنا نوم  »: (2)قال حافظ حكمي

 اإلذعاينَّ  التصديَق  وانَ عَ  امإنَّ  مأهن   ،غةالل   ظاهر عىل التصديق هو: ناإليام

ن وا مل ،شكر  بال اوباطنً  اظاهرً  لالنقياد املستلزمَ   إبليَس  فإن   ،التصديَق  دَ رَّ ـَمَ  َيعر

، اواستكبارً  اكفرً  االنقياد عن ىبَ أَ  اموإن   بالسجود له تعاىل اهلل أمر   يف ي َكِذب مل

                                                             

نَ ) مادة: اللغة كتب يف وانظر(. 91للراغب )ص  «املفردات»انظر  -1  «الصحاح»، كـ(َأم 

 «العرب لسان»و ،(1/182« )القاموس»و ،(1/24) «املنري املصباح»(، و5/2071للجوهري )

 .(638 ،7/529 بعدها؛ وما ،7/290) «اإلسالم شيخ فتاوى»انظر و ، وغريها.(13/21)

 .(2/594) «القبول معارج» -2
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 وفرعون ،عوهب  يت   ومل ♀ الرسول دَق ص   يعتقدون كانوا واليهود

  انتهى. «.اور ل  وع   اًم لْ ظ   اهلل بآيات دحَ َج  بل ،دنقَ يَ  ومل موسى دَق ص   يعتقد كان

عىل  (1)«اإليامن الكبري»يف كتابه  ♫وقد رد  شيخ  اإلسالم ابن تيمية 

 هو التصديق. من اد عى إمجاَع أهل  اللغة أن  اإليامنَ 

 ةَ ـالرشعيَّ  غة هو التصديق، فإنَّ األلفاظَ يف اللُّ  سلَّمنا جدالً أنَّ اإليامنَ  ولو

َمل  عىل احلقيقة  َغويَّ ةـالرشعيَّ حت  رفيَّ  ةـ، ال عىل احلقيقة اللُّ ، ةـفضاًل عن الع 

الرشعي مشتمل  عىل الت صديق باجلَنان والعمل باألركان واإلقرار  واإليامن  

 (2)باللسان.

 يف فتصَّ  الرشعَ  أن ،واحلاصل»: (3)♫عباس القرطبي قال أبو ال

 اإلسالم يف كاحلال ا،عام   َص فخصَّ  ها،ضعِ وَ  أصلِ  يف األسامء هذه حال

 هاقَصَ  لكنر  تصديق، وكلَّ  انقياد، كلَّ  نامَّ ـيع   ضعالوَ  كمبح   امفإهنَّ  ،واإليامن

 يف العرب   تفعلَ  وكذلك ،خمصوص وانقياد (4)خمصوص تصديق عىل الرشع  

                                                             

 أحسنَ  وقد ،(36/615) «الفتاوى فهارس»وانظر  .(بعدها وما ،7/123) «الفتاوى موعجم» -1

 .(2/810) «اجلَلي ة التوضيحات» كتابه يف ابن تيمية كالم تلخيص يف الميس الشيخ

 جمموع»و ،(2/810) «التوضيحات»و ،(1/150) للفتوحي «التحرير خمترص رشح» انظر -2

 .(1/480) للراجحي« الربانية اهلداية»و ،(7/127) «الفتاوى

 (.105)ص  «املنهج املبني»، وعنه الفاكهاين يف (1/140) «املفهم» -3

م–والصحيح  -4 د  التصديق. -كام تقدَّ رَّ  أنَّ اإليامن لغة هو اإلقرار ال َم 
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، ما لكل األصل يف افإهن  : كالدابة ة،ـالعرفي   األسامء يف لغتها  ب 
 همرف  ع   ثم َيد 

ب   ما ببعض هاَص خص  
 هذا يف ةـرفيَّ الع   كاألسامء ةـالرشعيَّ  فاألسامء ،َيد 

 انتهى. «.أعلم واهلل ،فالتصُّ 
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 اإليامن يف الرشع

في  فإن ام  ،اإليامن رشًعاأما و املسألة الثانية:  :بطريقتني عر 

 فه النبي   ،متعلَّقاتِه باعتبار :وىلاأل جلربيل  ♀كام عر 

ت بِه، ومالئَكتِه، بِاهلل، ت ؤِمنَ  أنر » ذكر أن  اإليامنَ احلديث، ف هذايف  ♠  وك 

لِه، س  ه َخرِيه بالَقَدر وت ؤِمنَ  اآلِخر، واليوم ور   .«ورَشِّ

 أن   معل   هأن   ♀النبي   جواب دل  : »(1)♫ ابن حجرقال 

 .انتهى«. لفظه معنى عن ال ،اإليامن قاِت متعلَّ  عن سأله ♠ جربيل

 ألن  اإليامَن عند السلف حقيقة  ،هلِّ َح َمـحقيقته و باعتبار :والثانية

بة رك   َمـَحل ها القلب واللسان واجلوارح. ،م 

َلف  عىل أن   قدو  َقوٌل وعمٌل، وهذه ِعَبارة  أكثرِ  اإليامنَ  أمجع الس 

مني م،  (2)امل تقدِّ  عبارات بني وليسِمن التَّابعني وأتباِع التابعني َفَمن َبعَده 

 والعمل املطلق، القول ولكن معنوي، اختالف يف تعريف اإليامن السلف

 القلب وعمل واللسان، القلب قول يتناول السلف كالم يف املطلق

 عمل وكذلك ،نياملنافق قول هو القلب اعتقاد بدون اللسان فقول واجلوارح،

                                                             

 (.1/117) «فتح الباري» -1

 ،171-7/170) «الفتاوى جمموع» يف اإليامن يف السلف لعبارات اإلسالم شيخ رشح وانظر -2

505-506). 
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 اهلل، يتقبلها ال التي ،املنافقني أعامل من هي القلوب أعامل بدون اجلوارح 

 (1).والظاهر الباطن والعمل القول يتضمن السلف فقول

 .قوحتقِّ  قتطبِّ  وجوارَح  ق،ينطِ  ولسان ق،يصدِّ  قلب من اإليامن يف بد فال

ن أهل العلم مَجاعة   قول أهل السنة يف اإليامن عىلَنقَل اإلمجاَع و ن  ،م  وم 

افعيُّ  هؤالء:  (2)..واملزين، واآلجري، وابن بطة، يف آخرين.، واحلميدي، الشَّ

 باللسان هو :باهلل واإليامن: »(3)♫ ابن أيب زمنني املالكيقال 

 إال أحدمها يقوم ال قرينان والعمل فالقول العمل، ذلك وتصديق   ،والقلب

 .انتهى«. بصاحبه

 أنَّ  عىل واحلديث الفقه أهل   أمجع: »(4)♫الرَب  قال اإلمام ابن عبدو

 صنق  ويَ  بالطاعةِ  زيد  يَ  عندهم واإليامن ،ةـيَّ بنِ  إال عمَل  وال ،وعمٌل  قوٌل  اإليامنَ 

  .انتهى«. إيامن عندهم هاكلُّ  والطاعات   ،عصيةباملَ 

                                                             

 .(7/505) «الفتاوى» انظر -1

(، 2/686) «الرشيعة»(، و5/956لاللكائي ) «رشح أصول اعتقاد أهل السنة»مثال انظر  -2

فيها طالعها فإن  (، 1/470) «موسوعة العقيدة»(، وخالصة ذلك يف 2/760) «اإلبانة الكربى»و

 ا.ن قام عليها خري، جزى اهلل مَ ةً مج   فوائدَ 

 (.78-77)ص  «رشح السنة»وهو قريب من قول املزين يف  .(207ص ) «أصول السنة» -3

 .(9/238) «التمهيد» -4
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 معنى قول السلف: اإليامن قول وعمل

 :، يندرج فيه أمور«عملاإليامن قول و» :السلف قول  املسألة الثالثة: 

: وهو تصديقه وإقراره واعتقاداته التي حَمل ها القلب: قول القلب: هلاأوَّ 

، ويف كاالعتقاد باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه

ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ  ڤ  ﴿التنزيل قوله تعاىل: 

 (1).[33الزمر: ]﴾ڤ

 ة  ـقي  بَ  نفعتَ  مل القلب يق  صدتَ  زاَل  وإذا»: (2)♫قال ابن القيم 

 انتهى.. «نافعةً  اوكوهن   هااعتقاد   يف ط  رَش  القلب صديَق تَ  فإن   ،األجزاء

ل  هبام العبد  يف قول اللسان وثانيها: ه بالشهادتني الل تني َيدخ  : وهو نطق 

 اإلسالم.

ت  »: ♀قال رسول اهلل  «الصحيحني»ويف   أقاتَِل  أنر  أ ِمرر

ا فَمنر  ،اهلل الَّ إ هَ ـلَ إ ال: ولوايق   حتَّى النَّاَس  َسه   ماَله   ِمنِّي َعَصمَ  فقد قاهَلَ  إالَّ  وَنفر

                                                             

 (.7/99) «تفسري ابن كثري»انظر  -1

 (.56)ص  «الصالة وأحكام تاركها» -2
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ه،  ه   بَحقِّ  -مع القدرة-ق بقلبه ومل يَتـكلَّم بلسانه ن صدَّ فمَ ، (1)«اهلل عىل وِحساب 

 (2).فليس بمؤمن إمجاعا

ه التي ال َيصح  إيامن ه إالعمل القلب وثالثها: هبا،  : وهو حركات ه وإرادات 

اهلل  ل  ، وغريها، ومن ذلك قوربكاملحبة والوف والرجاء والتوّكل والص  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ﴿: ▐

 .[2األنفال: ]﴾ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ

 اعتقاد مع القلب عمل   زال إذا اإليامن زوال عىل َممعون السنة أهل  و

 (3).القلب ملع انتفاء معال ينفع   التصديَق  فإنَّ  ،دقالِص 

ه الن في  والفرق بني قول القلب وعمل القلب  َتَعل ق  : أن  قوَل القلب م 

َهات  القلب  ه َتوج  َتَعل ق  واإلثبات أي االعتقادات، وَأّما َعَمل  الَقلب فم 

 وَحَركات ه، وأعامل  القلب تنشأ  عنها أعامل  اجلوارح وأقوال  اللسان.

                                                             

 (.20(، ومسلم )1399البخاري ) -1

م تقرير550، 337، 7/140) «جمموع الفتاوى»انظر  -2 هذا يف الكالم عىل شهادة  (، وقد تقد 

 التوحيد التي هي الركن األول من أركان اإلسالم.

 (.56)ص  «الصالة وأحكام تاركها»انظر  -3
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ى إال به، كتالوة القرآن وذكر اهلل ا ال يؤد  : وهو معمل اللسان ورابعها:

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ﴿قال تعاىل:  ،واإلهالل باحلج وغري ذلك

 .[42 - 41األحزاب: ]﴾جئ        حئ  مئ  ىئ    يئ

: أن  قوَل اللسان َيتعّلق باإلقرار اللسان والفرق بني قول اللسان وعمل

سَتحب ة  هادتان، وأما َعمل ه فيتعل  ين وهو الشبأصل  الدِ  ق به أعامل  واجبة  أو م 

وى الن طق بالشهادتني، ال يتمك    (1)باللسان. دائها إال  من أ ن العبد  س 

من السلف َمن يكتفي يف تعريف اإليامن بقول اللسان عن ذكر  وكثريٌ 

قول اللسان، واعتقاد القلب، وعمل »ه: ـفونه بأن  ، فيعرِ عمل اللسان

طق بالشهادتني وسائر العبادات  للن  اللسان شاماًل  ، فيجعلون قوَل «اجلوارح

، إذ أنَّ أهَل السنة واجلامعة القولية كالذكر وقراءة القرآن،  واألمر يف هذا هنيِّ

 .القول والعمل واالعتقادبة من اإليامن مركَّ  حقيقةَ  عون عىل أنَّ َممِ 

 كالصالة والزكاة واحلج واجلهاد وغريها من :عمل اجلوارح وخامسها:

، أي: [143البقرة: ]﴾ک  ک  گ  گ  گ﴿قال اهلل تعاىل:  ،األعامل

ها إيامًنا ألن    وللقَ  جامعة   الصالةَ صالَتـكم إىل بيت املَقدس، فإن  اهلَل سام 

  (2).اجلوارح وعمل هوعمل   اللسان وقول   هوعمل   القلب

                                                             

 .(2/591) «القبول معارج» انظر -1

 . (2/591) «القبول معارج»، و(59 ص)البن عاشور  «املغطى كشف» انظر -2
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ح العمل حقيقة   لإليامن امل َصحِّ

ح لإليامن املقصود بالعمل املسألة الرابعة:   ني:وصفَ  َجـَمعما امل َصحِّ

كام جاء يف قول اهلل ا، ، أي مطلوبا رشعير ا مرشوعً أن يكون عماًل  :أحدمها

 .[43]البقرة: ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿: تعاىل

ا يفعله ، ال مم  عن غريه ز به املسلم  ا يتميَّ العمل مَّ هذا أن يكون : وثانيهام

ب ل ًة وَطبيَعةً  لق  ـخَ ال ِ الوال ،ج  واملعاملة  ،واإلحسان إىل اجلريان ،دينكرب 

 الرَب   فيها يشرتك وغري  ذلك من األعامل التيسنى مع األصدقاء، باحل  

 .القلب يف اإليامن جودو   عىل دلياًل  ربعتَ ي   المما واملؤمن  والكافر،  ،روالفاج  

ؤِمنً الف: »(1)♫يقول شيخ اإلسالم  ل  م  ج  ورسولِه  باهللا  يكون  الرَّ

 .انتهى«. ♀ٌد ُممَّ خَيَتصُّ بإجَِياهِبا  التيِمن الواِجبات  يشء مع َعدمِ 

ك فإذاوعليه،  ر  ًج  العمل ترك  صار  بالَقيدين املذكورين، العمل ت   نم   اخمر 

ُّ ال رتك  ال العمل برتك واملراد اإليامن، يلِّ  ترك   ي عترب إذ ،أفراده ِمن َفرًدا ال ،ك 

نس    .اإلعراض فرك   أنواع أحدَ )أي أصل ه(  العمل ج 

  

                                                             

اك  «اقضهونو اإليامن يف جواب». وانظر (7/621) «الفتاوى» -1  .(30 ص)للرب 
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 بال إسالم إيامنٌ بال إيامن، وال  إسالمٌ  حُّ ال يِص 

، قترَّ تف اجتمَعت إذااإلسالم واإليامن من الكلامت التي  :اخلامسةاملسألة 

قت إذاو ، والت قوىكالفقري واملسكني، والرِب واإلله، والرِب  اجتمَعت، تفرَّ

 وغري ذلك.

 أقوال منة الظاهر األعاملب اإلسالمَ  هنا ♀ النبي  فَّس   هلذا،و

، وهذا باعتبار اقرتاهنام ةالباطن اتباالعتقاد ، واإليامنَ اجلوارح وعمل اللسان

ل فيه اإليامن، وإذا أ فِرد ، واحد   يف موضع   ا إذا ذ كر اإلسالم وحَده فيدخ  وأمَّ

 .اإليامن دَخل فيه اإلسالم

ن أن  م واجلامعة السنة أهل عن ♫ اإلسامعيّل اهحكما  وهذا

 اآلخر دخل مهاأحد   دفرِ أ   فإنر  ،باالقرتان هامداللت   ختتلفاإلسالم واإليامن 

 (1).فيه

 وقوله اإليامن، يشمل [3املائدة: ]﴾ڍڍڌ ڌ﴿: تعاىل فقوله

 .املسلمني يشمل [223البقرة: ]﴾ۆئ  ۆئ﴿: تعاىل

                                                             

 ♫وانظر كالم احلافظ أيب بكر اإلسامعيّل الشافعي  .(1/115) «فتح الباري»نقاًل عن  -1

 (.46)ص  «احلديث أهل أئمة اعتقاد»هـ( يف  371)املتوَّف  سنة 
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ڑ  ک  کک  ک  ﴿: ه تعاىلقول: مثالهو فيفرتقان، امجيعً  راذكِ  إذا أماو 

 ، وقوله[14احلجرات: ]﴾گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱگ  گ  

ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ﴿: ♠يف قصة قوم لوط  هلالج لج

، وذلك أن  قوله: [36 - 35الذاريات: ]﴾ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

الذين هم أهل  للن جاة من  املؤمنني ص  خي  ، ﴾ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ﴿

ا قوله:  كان من كل يعم، ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ﴿ عذاب اهلل، وأم 

 خانته التي امرأته وهي بمؤمن، ليس من لوط بيت ويف لوط، بيت يف

 رتظه   مل املرأة ألن   ،مسلمني بيت   فالبيت   كذلك، وليست معه أهنا وأظهرت

، الذين خاصة املؤمنون هم الناجي لكنَّ  ،يف الظاهر والفرقة العداوة

 (1).باطناستسلموا يف الظاهر، مع صدقهم يف ال

 يكن ومل ،املسلمني من هكلُّ  كان لوط يت  فبَ »: (2)♫قال ابن عاشور 

 واإلسالم باإليامن فواَص اتَّ  الذين إال منهم َينرج   مل فلذلك ،املؤمنني من هكلُّ 

 انتهى.. «معا

                                                             

 .(61-60)ص  ♫للعالمة ابن عثيمني  «رشح األربعني النووية»انظر  -1

 .(27/8) «التحرير والتنوير» -2
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 النبي   جعل»: (1)♫ اإلمام البغويقول   إيضاًحا هذه املسألة يزيدو

 وجعل األعامل، من رظهَ  ملا اساًم  اإلسالم احلديث هذا يف ♀

 اإليامن، من ليست األعامَل  ألنَّ  ذلك، وليس االعتقاد، من نبطَ  ملا اساًم  اإليامن

 يشء هاكل   هي جلملة   تفصيل   ذلك بل ،اإلسالم من ليس بالقلب التصديَق  أو

 أمَر  كمم  يعلِّ  أتاكم جربيل ذاك»: قال ولذلك الدين، هااع  ومج   واحد،

 .«كمدينِ 

 قوله عليه ل  يد   ا،مجيعً  واإلسالم اإليامن اسم   اميتناوهل   والعمل   يق  والتصد

ڦ  ڦ  ﴿، [19ل عمران: آ]﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴿: ▐

 .[85آل عمران: ]﴾ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 يكون ولن اإلسالم، هو عباده نم   هل  ويقبَ  هيَ رض   الذي ينَ الدِ  أن   فأخربَ 

 انتهى.. «العمل إىل التصديق بانضامم إال ضاوالرِّ  بولالقَ  لِّ َُم  يف الدين

، قال فيه: (2)♫وأختم هذه املسألة بكالم جامع أليب طالب املكي 

 ال نملَ  إيامنَ  ال د،واح   كيشء فهام باآلخر، ط  مرتب   مهاأحد   واإلسالم اإليامن»

                                                             

 (، بحذف يسري.11-1/10) «رشح السنة» -1

، ثم البرصة إىل ورحل، بمكة نشأكان شيَخ التصوف يف زمانه،  :احلارثي عطية بن عيل بن ُممد -2

 سنة ببغداد ♫ وتويف، أجلها من هجروه أقوااًل  الناس عنه فحفظ فيها، فوعظ بغداد سكن

 .هـ 386

= 
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 حُّ يِص  به إيامن من املسلم   خيلو ال إذ ،له إيامنَ  ال ملن إسالمَ  وال له، إسالمَ  

 اهلل   اشرتط حيث من ،هإيامن   قُّ حي به إسالم من املؤمن   خيلو وال ه،إسالم  

 حتقيق يف فقال الصاحلة، األعامَل  لإليامن واشرتط اإليامن، الصاحلة لألعامل

ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ     ڃ  ڃ     ﴿: ذلك

حب  خب   مب  ﴿: بالعمل اإليامن حتقيق يف وقال ،[94األنبياء: ]﴾ڃ

 أعامَل  هظاهر   كان فمن ،[75طه: ]﴾حت  خت  مت  ىت   ىب   يب  جت

 امللة، عن لينق   انفاقً  منافق   فهو بالغيب اإليامن قودع   إىل عـيرج   وال اإلسالم

 اإلسالم، ورشائع اإليامن بأحكام يعمل وال بالغيب اإليامنَ  هقد  عَ  كان ومن

 به تأخربَ  امم   بالغيب امؤمنً  كان ومن توحيد، معه تيثب   ال اكفرً  كافر   فهو

 .«مسلم   مؤمن   فهو ،اهلل  رأمَ  بام عاماًل  اهلل عن ل  الرس  

                                                             
= 

 أشياء فيه ذكر الصوفية، لسان عىل« القلوب قوت» سامه كتابا فصن  »: البغدادي الطيبعنه  قال

 (.148)ص  «تلبيس إبليس»عليه وعىل كتابه ابن اجلوزي يف ، وتكل م «الصفات يف مستشنعة رةمنكَ 

 «األعيان وفيات»(، و3/655) «ميزان االعتدال»(، و4/151) «تاريخ بغداد»انظر ترمجته يف 

 (.6/274) «األعالم»(، 4/303)
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 ال ،سماجلِ  يف القلِب  لكمثَ  األعامل يف اإليامنِ  ل  ومثَ »: ♫ إىل أن قال

 قلٍب  ذو وال له، قلَب  ال حير  سمٍ جِ  ذو يكون ال اآلخر، عن مهاأحد   كُّ ينفَ 

(1)انتهى. .«سمجِ  ريبغَ 
 

  

                                                             

 .(261ص ) «اإليامن»بطوله يف  اإلسالم شيخ   كالَمه وقد نقل(. 2/216) «قوت القلوب» -1
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َعب ك   ثريةاإليامن له ش 

ل يف اإليامن مجيع  املأمورات، سواء كان من : السادسةاملسألة  يدخ 

، سواء كان ذلك الواجبات أو املستحبات، ويدخل فيه ترك  مجيع املَنهيات

نايف أصوَل الدين بالكلية أو ال  .املنهي ي 

ن إال وهي مِ الظاهرة والباطنة صال الطاعات صلة من ِخ ن ِخ فام مِ 

 (1)ن اإليامن.إال وهو مِ الظاهرة والباطنة مات م من املحرَّ اإليامن، وال ترك ُمرَّ 

بة من القول والعمل واالعتقاد يف وقد جاء الترصيح بحقيقة اإليامن املرك  

عٌ  يامن  إلا»: ♀قوله  عٌ  أو وَسبرع ونَ  بِضر َبةً  َوِستُّونَ  بِضر عر  فَأفَضل ها ،ش 

ناها اهلل، إالَّ  إله اَل  قول   َبةٌ  ياء  حلَ وا ،الطَّريق عن األَذى إَماَطة   وأدر عر  نمِ  ش 

 (2).«اإليامن

 ،القلب أعامل عن عتتفر   بعَ الش   هذه»: (3)♫قال احلافظ ابن حجر 

 انتهى.. «البدن وأعامل ،اللسان وأعامل

                                                             

(، البن القيم، ملا تكلم عىل 54)ص  «الصالة وأحكام تاركها»، و(9/238) «التمهيد»انظر  -1

 شعب اإليامن.

 (، واللفظ له.35(، ومسلم )9رواه البخاري ) -2

 (.1/52) «الفتح» -3



  
 «جربيل حديث» فوائد من السلسبيل 92

وإن كانت -إن  شعب اإليامن »: (1)♫وما أحسَن قوَل الطيبي 

 سفر النَّ  تكميل   وهو ،واحدٍ  أصلٍ  إىل ع  ـيرجِ  هالَ حاِص  أنَّ  إالَّ  -متعِددة متبِددة

 يف ويستقيمَ  ،احلقَّ  يعتقَد  بأنر  وذلك ه،معادَ  نوحيِس  ه،معاَش  حصلِ ي   وجه عىل

 يف سأله حني ◙ لسفيان قال حيث ♀ أشار وإليه ،العمل

  انتهى.. «(2)«ماستقِ  ثم ،باهلل آمنت  : قل»: ًعاجام   قواًل  اإلسالم

  

                                                             

 ا أنقل من الطبعة الباكستانية.، وهن(1/113) «رشح املشكاة» -1

 (.38) رواه مسلم -2
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  وثمرات حتقيقهأمهية اإليامن يف حياة اإلنسان  

 تظهر أمهية اإليامن للعبد ِمن عدة أوجه، منها: :السابعةاملسألة 

 .كونه أعظَم واجب يف حياة اإلنسان 

 .وكونه حق  اهلل عىل عباده 

  َبني األشقياء والسعداء. احلقيقي   وكونه الفرقان 

 .وكونه رس  الفالح يف الدنيا واآلخرة 

 (1)وأما عن آثاره، فإنَّ اإليامَن سبب:

 .للفوز بمحبة اهلل، وَوالَيته 

 .م باحلياة الطيبة  والتنع 

 .والظ َفر بالنرص والتمكني 

 .والفوز باجلنة والنجاة من النار 

  

                                                             

 .(90-69ص ) سعديبن ال «التوضيح والبيان لشجرة اإليامن»انظر  -1
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 مذهب أهل السنة يف اإليامن: أَمان من مذاهب اخلوارج واملرجئة

ق بمذهب  من :الثامنةاملسألة   قديف اإليامن، ف واجلامعة السنة أهلحتق 

 انحَ  نومَ  الوارج نم   الغ الت مذهب يف الوقوع نم   وعال جل هللا عافاه

ن  نحوهم هم املعتزلةم   نومَ  امل رجئة من اجل فاة   مذهب يف الوقوع نوم   ،وغري 

ن  همنحوَ ا نحَ   .هموغري   همية  اجلَ م 

ل   بني طٌ َس وَ  ♀ الذي جاء به الرسول ُممٌد الدينَ فإنَّ   وِّ غ 

ڤ  ڤ  ڤ  ﴿: يقول وعال جل واهلل ني،اجلافِ  فاءِ َج  و نيالغالِ 

، (1)امل َلل سائر بني نهم م  رَي  ْخ وأَ  الناس ل  أعدَ ن م   يأ ،[143البقرة: ]﴾ڤ

 وِّ الغل   يف هم الإذر  ل،حَ النِ  سائر بني نم   األعدل   مفإهن   ة،السن أهل   وكذلك هم

 .سقطوا اجلفاء يف هم وال ،وقعوا

 الَ سممممممممي    الَ َسمممممممم    األممممممممم رِ  خيمممممممم   
 

 
 

ه وَشممممممممممم  والت فممممممممممم      اإلفممممممممممم ا      
 

 

 

 

                                                             

ر الَوجيز»انظر  -1  (.1/219) ♫البن عطية األندليس  «املحر 
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ط  يف َنعت أهل   ♫امل زين  وما أحسَن عبارَة اإلمام     االِتباع، يف التَوس 

انَ    أهل   سبيَل  ت همبَ ـوجم 
 
: (1)«رشح السنة»، حني قال يف واالبتداع والغلوِ  اجلَفاء

باع عن َيرَغبوا مل» وا، ااِلتِّ اوِ  ومل في َقصِّ وافَيعر  َتَزيُّدا زوهجي   انتهى.. «َتد 

ه قول   مرَ  الصالح   العادل   الليفة  ونحو  ل   ◙ العزيز عبد بن   ع   لَرج 

َ  ما ل نَْفسك فارَض »: ، فقال لهالَقدر عن سأله
هم،ألَ  الَقوم   به َريض  س   فإهن  م نف 

وا، ناف ذ   وب َبرَص   َوَقفوا، علم عىل م َكف  ور   َكْشف   عىل وه   َأْقَوى، ان واك األ م 

وهَن م فام )...( أْوىَل، فيه كان وا ما ْضل  فَ وب م وما َمقرَص، من د   َُمرَِّس، من َفوَقه 

َ  وقد وهَن مر  َقومٌ  َقصَّ ا، د  ا، أقوامٌ  عنهم وَطَمَح  َفَجَفور  لعىل ذلك بني وإهنَّ مر  فَغَلور

ًدى ستقيم ه   (2).«م 

 

  

                                                             

 ، ففيه مزيد بيان هلذا األصل.«واسعة املنة»املسمى  هلذه العقيدة(. وانظر رشحي 89)ص  -1

 

ه، ،(4612) داود أبو رواه -2 حه وغري   .(4612) «داود أيب سنن صحيح» يف األلباين وصح 

https://www.islamancient.com/wp-content/uploads/2019/10/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2.pdf
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 العافية تكون بالبعد عن طغيان الغالة ورَوغان اجلفاة

 اإليامن إن) الغالني الذين يقولون: اخلوارج رأي  ملا ظهر  :التاسعةة املسأل

 نم   شيئاً  ارتكب أو الطاعات من يشء فعل ترك منو واعتقاد، وعمل قول

ال  هوو ل،بال عمَ  ح  يص   اإليامن) :فقالواهم اجلفاة  لَ قابَ  ،(يكفر هفإن   الكبائر

ذلك الذنب(،  هرض  يَ  ال ذنباً  فعل نومَ ل أهل ه فيه، وال يتفاَض  ،ينقص وال يزيد

ى اإليامن. أخري العمل  ت فقوا عىل تاالذين ، وهؤالء هم املرجئة سم   عن م 

لوَّ  أنَّ  وكام ٌي، ِجناَيةٌ  التكفري باب يف الغ  ا َنفًيا التَّكفريِ  َنفي   فكذلك وَبغر  عام 

ٌي، ِجناَيةٌ  َلَف  ن  فإ وَبغر  عىل أغلظوا كذلك مفإهن   الَوارج، عىل أغَلظوا كام الس 

رتك   بأن   القائلني امل رجئة ل   مؤمن   الكبرية َب م   (1)اإليامن، حتى قالوا: كام 

 واِحمممممم    شمممممم     اإل  مممممم نِ  يف والن مممممم    
 

 
 

ْش ِ  ممممممم  عنممممممم  ك لمممممممم    األسمممممممن نِ  ت  ث 
 

ي  ِز احلنَف  َعِلًقا  ملا قال ،(2)تعاىل ♫وإىل هذا املعنى أشاَر ابن أيب الع  م 

ِل الِقبَلةِ »حاوي: عىل كالم الط   ر  أَحًدا ِمن أهر َكفِّ َتِحلَّه،  واَل ن  بذنرٍب، ما مل َيسر

ُّ مع اإل التكفري وعدم  باَب  واعلم أن  «: »يامِن ذنرٌب ملَِن َعِمَلهوال نقول ال َيض 

                                                             

 .(8 ص) «نونية ابن القيم»انظر  -1

 .باختصار ،(224 ص) «الطحاوية رشح» -2
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حنة  فيه، وَكث ر فيه االفرتاق، وَتَشت تت فيه  
تنة  وامل  التكفري، باب َعظ َمت الف 

، وتعاَرضت فيه دالئل هم. األهواء  واآل  راء 

 ط:َس فالناس فيه عىل طرفني ووَ 

ا، مع ا عامر بلة أحدا، فَتنفي التكفرَي نفيً الق   ن أهل  ر م  ال نكفِ  فطائفة تقول:

ن اليهود م   القبلة املنافقني، الذين فيهم َمن هو أكفر   يف أهل   العلم بأن  

 ون بالشهادتني.والنصارى بالكتاب والسنة واإلمجاع، وهم يتظاهر

الواجبات  لو أظهر إنكارَ  َل ج  الر   فال خالف بني املسلمني أن   وأيضا:

ستتاب، مات الظاهرة املتواترة، ونحو ذلك، فإنه ي  الظاهرة املتواترة، واملحر  

ت ل كافرً تاب، وإال   فإنْ   ا...ا مرتدر  ق 

ا بذنب، ر أحدً فِ ا ال نكة عن إطالق القول بأن  ن األئم  م   وهلذا امتنع كثري  

 «. ه اخلوارجذنب، كام تفعل   لِّ هم بك  ر  ال نكفِّ »قال: بل ي  

العموم،  ام هو نفي  والواجب إنَّ  ،بني النفي العام ونفي العموم ٌق وفرر 

 انتهى املراد من كالمه«. ذنب لِّ رون بك  لقول اخلوارج الذين يكفِّ  ةً مناقَض 

 .، وأجَزَل له املثوبة♫
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 :(1)«حائيته»يف  ♫بن  أيب داود وخالصة هذا يف قول ا

 إن مممممممممم    الَخمممممممممم ارِ   َرأَ   َتعتِقمممممممممم ْ  وّل
 

 
 

مممممْ ِد   هممممم ا    لَِ ممممم ْ  قممممم    مَ   وَ ْفَضممممم      
 

ْ ِجمممممممممي   َتمممممممم    وّل  ب  نِمممممممم ِ  َلع  ب مممممممم  م 
 

 
 

  إن َ ممممممم  أّل
 
ْ ِجممممممم       َ ْ ممممممم ب لممممممم    ِ  ال  

 

  

                                                             

يت ه:  -1 ًعا يف كتاب سم  ، «هنج االقتصاد رشح حائية االعتقاد»وقد رشحتها بفضل اهلل رشحا موس 

م   : -نفع اهلل به–فائَدت ه، وقد طبع املخترص بتقديم فضيلة الشيخ هشام الطاهري  ثم اخترصته لتع 

 

https://salafilessons.com/books/%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af/
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 مدار عقيدة أهل السنة عىل أركان اإليامن الستة 

 ت ؤِمنَ  أنر »يف بيان أركان اإليامن:  ♀ قوله: لعارشةااملسألة 

ت بِه، ومالئَكتِه، اهلل،ب لِه، وك  س  ه َخرِيه بالَقَدر وت ؤِمنَ  اآلِخر، واليوم ور   «ورَشِّ

 َمداَر عقيدة  املسلمني عىل هذه األركان الستة.بأن   رصيح  

  ڳ﴿: تعاىل قولهومن ذلك  كتابه، من مواضعَ  يف اهلل   هاذكرَ وقد 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ڀ  ڀ ڀ  ﴿وقوله: ، [285البقرة: ]﴾ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 وقوله ،[177البقرة: ]﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿: ▐

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿: هلالج لجه لووق، [136النساء: ]﴾گ ڳ ڳ

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 :به أخربوا ما بجميع اإليامن منه يلزم بالرسل واإليامن، [4 - 3ة: البقر]﴾ڦ

 تفاصيل   من ذلك وغري   والقدر، والبعث، والكتاب، واألنبياء، املالئكة، من

 والرصاط، كامليزان اآلخر، اليوم وصفات تعاىل اهلل صفات نم   به أخربوا ما

 (1).والنار ة،واجلن  

                                                             

 (.1/105) «جامع العلوم واحلكم»انظر  -1
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 لستة وأمهية بناء كتب العقائد عليهااتفاق األنبياء عىل هذه األصول ا

ق األنبياء واملرَسلون : احلادية عرشةاملسألة  عىل هذه األصول،  ۏاتفَّ

  (1)ل.س  اإليامن إال  أتباع  الر   ومل يؤمن هبا حقيقةَ 

  (2):♫قال اإلمام ابن القيم 

مممممم  أن همممممم ْ  نْقَطمممممم    وكمممممم ا   َدَعممممممْ ا أ ض 
 

 
 

 اإل  ممممممم نِ  ق اعممممممم    وْهممممممم  للَخْ ممممممم ِ 
 

ْسممممممممممملِ ِ  ثممممممممممم    بممممممممممم لل إ   ن نممممممممممم   ب  
 

 
 

ْتبِممممممممممممم ِ   األبمممممممممممممم انِ  وقِي َممممممممممممممم ِ  وبك 
 

نْمممممممِ  ِ  ممممممم    وبج   األ َلممممممم  ال   كممممممم    وه 
 

 
 

مممممممم ْ  ْسممممممممل     ه   األكمممممممم انِ  ل صمممممممم لِِ   ر 
 

ممممم  الممممم   ِ  أصممممم     همممممِ    أصممممم  ّل حق 
 

 
 

 الَهَ ممممم اي هممممم  للق ضممممم  الَخْ ممممم ِ     
 

 

                                                             

 (.208)ص  «رشح الطحاوية»انظر  -1

 أصول هي المسة هذهو»، وفيه: (230-1/227)« اهلراس رشح»(. وانظر 85 ص)« النونية» -2

 عليها اتفقت التي المسة األصول تلك ال إليها، واودعَ  اهلل رسل هبا جاءت التي احلقة الدين

 انتهى.. «لالعتزال اشعارً  وجعلوها ،املعتزلة
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ـَرتَّب  علي: الثانية عرشةاملسألة   العقائد ترتيب  جواب  ه كتب  أحسن  ما ت 

، في بدأ بالكالم عىل التوحيد والصفات ♠جلربيل  ♀النبيِّ 

 (1)وما يتعل ق بذلك، ثم الكالم عىل املالئكة، وهكذا إىل الكالم عىل القدر.

  

                                                             

 (.359-358)ص  «رشح الطحاوية»انظر  -1
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 الركن األول: اإلميان باهلل
كن من أركان اإليامن  ل  ر   ♀ النبي   ، كام قالباهلل يامناإل هوأو 

َعرِ   .«اهللب ت ؤِمنَ  أنر » ًفا اإليامن:م 

 :، سنذكرها يف مسائلأمور أربعة يتضمن باهلل يامنواإل

 هت فطرت  ا ملن انتكَس اإليامن بوجود اهلل، خالفً 

اهلل  وجودَ  رَ ن أنكَ فإن  مَ  ،وعال جل اهلل بوجود اإليامناملسألة األوىل: 

د  كافر.
 فليس بمؤمن أصال، بل هو ملح 

َ  أن   املعلوم نوم   ده وما العامَل  الوجود جائز: أي ممكن، الكائنات من ن شاه 

ل   نراه ألن ا وذلك والَعَدم، جود، إىل عدم   من يتحو   َعَدم، إىل وجود   ومن و 

ل التغري   وهذا  من له بد فال ممكن، العامل أن ثبت وحيث، إمكانه دليل   والت حو 

د، وج  د وهذا م  ، امل وج  ب 
 .تعاىل اهلل وهو واج 

قال  ،الكريم القرآن آيات من كثري يف ذلك إىل تعاىل اهلل أرشدنا وقد

 سبحانه أنكر فقد، [35طور: لا]﴾ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿تعاىل: 

لقوا قد يكونوا أن  هلم بد   ال فإذن هم،أنفَس  َخلقوا قد يكونوا وأن خالق، بال خ 

 .تعاىل اهلل وهو ،هلم ر  مغاي   موجود خالق من

 العاملَ  أنَّ  عىل والسمعِ  ليمالسَّ  والعقلِ  طرةِ الفِ  فاق  اتِّ  ح  ِض يتَّ  كذل ومن

 .هأوجَد  دموجِ  إىل ٌد ومستنِ  ع،صانِ  إىل ُمتاٌج 
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 وجتاَهَل  ،♠ موسىالذي جاء به  احلِق  عن فرعون   ىعامَ تَ وحني  

ه، اسَتيَقنَْته ما  نم   العقل   عليه ودل   الفطرة، به تدَ شه   ما بلسانه وأنكر نفس 

 ر،املؤثِ  عىل راألثَ  بداللة ة،ج  احل   عليه موسى فأقام ،(1)الوجود واجب ود  وج

 ق،الال   وجود عىل هلق  َخ  م  ظَ وع   ،العاملَ  ووجود ع،الصان   عىل نعةوالص  

 .تهج  بح   هبَ لَ فغَ  كمته،ح   وكامل   ه،علم   ة  عَ وس   ه،قدرت   وعظيم  

ٌ  وذلك  :واجلواب والسؤال، وار،احلِ  من عنهام اهللُّ حكاه فيام ٌح واِض  بنيِّ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ﴿قال تعاىل: 

ڃڃ  چ      چ     چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 (2).[29 - 23الشعراء: ]﴾ۀ

نان، قلت:  ل كيف ماَل فرعون  إىل خطاب الع نف والتَّهديد والسِّ وتأمَّ

ِصَم يف البيان ة وخ  (3).حني انقَطع يف احلجَّ
  

                                                             

 املتعِلقة واملصطلحات األلفاظ» كتاب يف «الوجود بواج  »و «املمك ن» معنى حول بحًثا انظر -1

 .(282-275 ص) العمرو لعزيزا عبد بنت مالآل «الربوبية بتوحيد

 .(22-13 ص) ♫للعالمة عبد الرزاق عفيفي  «التوحيد مذِكرة»انظر  -2

 .(19/121) «التحرير والتنوير»يف  ♫كالم ابن عاشور انظر و -3
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 اإليامن بربوبية اهلل لكل املخلوقات

ه  ،وعال جل اهلل أفعالب يامن  إ وهو ،اهلل بربوبية االيامن املسألة الثانية: وأن 

 م   ق  راز   قدير   قادر   مدِبر   مالك   خالق   وعال جل
 ومميت حميي در،قت 

▐...  

 اإليامن بألوهية اهلل، وأنَّه ال معبود بحقر سواه

باستحقاق اهلل تعاىل  يامن  إ هوو ،ة اهللبألوهي يامناإل املسألة الثالثة:

كذلك  هوف ،دراملقت  املدِبر   كاملال   قالراز   الالق هو هلالج لجللعبادة، فكام أن ه 

دًقا، هو املعبود  و ا، واملألوه  وحَده ص  عبادة  ملن  ، وكل  ▐حَده حقر

ل ة التوحيد فر ناق ل  عن م  ك  وتنديد، وك   .سواه فهي رش 

ود   (1):♫يقول العالمة ابن عد 

ب بي ممممممممممممممممممممممم ِ  ممممممممممممممممممممممم و    وب لم    َوح 
 

 
 

مممممم     لمممممم    َتمممممممْعن   المممممم   فمْهممممممم َ  ج   ال  
 

َسممممممممممَط  َدع تممممممممممم  ْ  إذا َتجَعلمممممممممم ا ّل  و 
 

 
 

 َخَطمممممممممم  فمْهممممممممممم َ  وَبينَممممممممممم       بمممممممممممينك  
 

 

                                                             

 (.28) «جممل اعتقاد السلف» -1
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 معرفة اهلل أجلُّ املعاِرف وتزداد بتدبُّر القرآن 

 الذي ب  الر   هذا أن   وهو ،وصفاته ء اهللبأسام يامناإل املسألة الرابعة:

 سامءاأل له ،كت  اداعبرصفَت له و وامل لك، القدرة له وأثبت   ،هوجودَ  ثبت  أ

ىل والصفات  احلسنى ، له كوتعظيم   كحب   يكون به كمعرفت   ردْ قَ  وعىل ،الع 

 :وعال جل قال ،فوأخوَ  وأخشى أتقى له كان ف،أعرَ  باهلل كان نمَ  نَّ فإ

ام ، وإن  اجلهال خيشاه ال أي، [28فاطر: ]﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿

 تهم هللخشي تقوىباهلل ورشيعته  علمهم مقدار حسب وعىلخيشاه العلامء، 

 (1).هلالج لج

 أجل   هوأفعال   هوصفات   بأسامئه والعلمَ  اهلل ةَ معرف أن   كام املسألة اخلامسة:

 املقاصد، أجلُّ  هوجهِ  وإرادة   املعارف، أجلُّ  هفمعرفت   ،هاكلِ  الدين علوم

 ف  أرَش  هومتجيد   هومدح   هوصفاتِ  بأسامئه عليه والثناء  ، األعامل ف  أرَش  هوعبادت  

 (2). إبراهيم ةمل   احلنيفية أساس   ذلكبل  ،األقوال

 هوصفاتِ  باهلل لمالعِ  نمِ  رءللمَ  لحيص   الكريم القرآن رتدبُّ  رقدر  ىلعو

 الصحابة من وغريه ّلالبجَ  اهلل عبد بن ندبج   قال كام، كثري ءعه يشورَش 

                                                             

 .(22/304) «التحرير والتنوير»انظر  -1

 .(2/195) «اللهفان إغاثة»انظر  -2

 مزيد بيان هلذا األصل. «رشح منظومة السري إىل اهلل»، و«مرابع اإلحسان» ويف كتايب
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، وي ستفاد  من (1)«إيامنا فازددنا القرآنَ  مناتعلَّ  ثم اإليامنَ  مناتعلَّ »: ╚

 (2).درالص   به حوينرش   ب،القل به رويتنو   اإليامن، يزيد القرآن أن  هذا 

  

                                                             

 «جمموع الفتاوى»وانظر . «صحيح سنن ابن ماجه»(، وصححه األلباين يف 61رواه ابن ماجه ) -1

(4/38). 

اس  «رشح النونية»، و(2/255) ♫للعالمة اإلثيويب  «الوهاجة األنوار مشارق»انظر  -2 للهر 

 ، للمؤلف.«رشح عقيدة ابن سعدي»(، و2/226)
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 الركن الثاني: اإلميان باملالئكة 
 .«ومالئَكتِه» :☻ قال ثم

 :والكالم عليه يف مسائل وهذا هو الركن الثاين من أركان اإليامن،

 يف اللغة «مالئكة»أصل كلمة 

، من األَلوك أو األَلوكة وهي «كأْلَ مَ » مجع املالئكة لفظاملسألة األوىل: 

 الرسالة.

 ؤيبذ   أبو قال كام ،فالن إىل لنيأرس   به يراد ،فالن إىل كنيأل   :قالي

 :يلاهل ذَ 

 ال سممممممممم  خيممممممممم    و إليهممممممممم  َألِْكنِممممممممم 
 

 
 

هممممممممممم   ِ    ْ مَبممممممممممممالمخَ  بنَممممممممممم اح  أعل  
 

 :ربيعة أيب ابن، ومنه قول إليه رسويل كن أي ،إليه نيكْ أل  وي قال: 

ممممممممم  ِ  إِليهممممممممم  َألِْكنِممممممممم   فإن ممممممممم    ب لس 
 

 
 

نَممممممممممك     ممممممممم هبَممممممممم  إِلم مممممممممم م         مو  شه 
 

 .إليها رسويل وكن ،سالمي غهابلِ  أي

 مالال   عموض   إىل اهلمزة   تبَ ل  ق   ثم ،«كلَ مأْ » وأصلهمنها،  واملَلك مشتقٌّ 

 هاقبلَ  الذي الساكن عىل هاكت  حرَ  تيَ ألق   بأنْ  اهلمزة   فتفِ خ   ثم ،«كمأْلَ » فقيل
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 (1).«كلَ مَ » فقيل

لِقت  م طائعونمن نور الئكةاملخ  كَرمون لرهبِّ  ، وهم عباد م 

باد اهلل،  لقَخ  املالئكةاملسألة الثانية:   نور، نم   وعال جل اهلل   قهمخلَ من ع 

لَِقِت »أن  النبي  قال:  ▲من حديث عائشة  (2)«صحيح مسلم»كام يف   خ 

لَِق  ،(3)ن ورٍ  ِمنر  اَلئَِكة  امل لَِق  َناٍر، ِمنر  َماِرٍج  ِمنر  انُّ اجل وخ  َّا م  آدَ  وخ  ِصَف  ِم  و 

مر   .«َلك 

كَرمون، لرهِبم طائعون،  واملالئكة ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ﴿َخلق  م 

وهم  ،[20 - 19]األنبياء: ﴾ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

نَِفذوَن أمَره،  ، [27األنبياء: ]﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ﴿ي 

  .[50النحل: ]﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ﴿

                                                             

 (.27/48للزبيدي ) «تاج العروس»(، و10/394) «لسان العرب»انظر  -1

 املالئكة معرفة يف املبني احلق»(، و9لألشقر )ص  «عامل املالئكة األبرار»(. وانظر 2996) -2

 (.5لإلمام )ص  «املقربني

 انتهى.. «ضاحم اخريً )أي بذلك(  فكانوا»: (7/315) «املفهم»قال يف  -3
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 الئكةاملِمن وظائف  

 ووظائَف  هامَّ ـمَ لاملالئكَة لعبادته، و وعال جل اهلل  قخلَ الثة: املسألة الث

 ن ذلك:مِ و ،(1)به هملَ كَّ ووَ  له همأَ ـهيَّ  ما بحسب خاصةٍ 

 يف الروح نفخو ،والثمر رالشجَ  إنبات و ،رطْ القَ  نزالإو ،الوحي تبليغ

يف قبورهم،  الناس سؤالو ،رواحاأل قبض ووحفظ أعامل العباد،  ،مح  الر  

ها يف القرآن التي جاء تفصيل   اجلليلة الوظائف من ذلك غريالعرش، وومحل 

 والسنة.

ن املالئكة الكرام  د  ن أَح فام م   به، ال  ه اهلل رَ  له مقام  وتدبري قد أمَ إال  م 

عىل لساهنم:  ، كام قال تعاىلن األمر يشءه، وليس هلم م  ز  اه، وال يتجاوَ يتعد  

   (2).[164افات: ]الص﴾ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ﴿

                                                             

وقد قيل يف معنى املَلك لغًة أن ه مشتقٌّ من األخذ والقوة، ومناسبة ذلك أن  املالئكَة أولو قوة  -1

  (.5/2795) «موسوعة العقيدة»وشدة يف القيام بأداء ما أوكل اهلل  إليهم القيام به. انظر 

 «املنشورة السنة أعالم» :-ارصينيف املع-يف عدة كتب، منها  األدلة ذكر مع املالئكة وظائفانظر  -2

 احلق»و ،(81-79 ص) «األبرار املالئكة عامل» ،(671-2/658) «القبول معارج»و ،(42)ص 

لنخبة  «والسنة الكتاب ضوء يف اإليامن أصول»، و(107-38 ص) «املقربني املالئكة معرفة يف املبني

 (.2809-2805) «موسوعة العقيدة»(، و119-113من العلامء )ص 
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صيه إالَّ الكبري سبحانهاملعدد   الئكة كبري، وال حي 

صيهم كثرًة إال اهلل املالئكةاملسألة الرابعة:  الذي  َخلٌق كثري ال حي 

ۋ    ۅ ۅ ۉ      ۉې ې ې ې   ى  ۋ ﴿: ▐كام قال ، (1)َخلقهم

ل قوَل ، [31]املدثر: ﴾ى  البيت يف ♀ النبِي  ولتعَلم كثَرِتم تأم 

وَ  وإَذا» عنه: قالحيث  السابعة السامء يفالذي  عمورامل ل ه ه  لَّ  َيدخ   يومٍ  ك 

ًفا بعَض  ♀ وقال، (2)«إليه َيع ود ون ال َمَلٍك  ألَف  َسبع ونَ  واص 

َتى»: أهوال  يوم  القيامة ؤر ا َيوَمئِذٍ  بَِجَهنَّمَ  ي  لِّ  َمعَ  ِزَماٍم، َألرَف  َسبرع ونَ  هَلَ  ِزَمامٍ  ك 

وهَنَا َمَلٍك  َألرَف  َسبرع ونَ  ِكلوا بَجِر الناَر إىل أرض (3)«جَي رُّ ، فيكون عدد  الذين و 

 !!(4.900.000.000املَحرش قريًبا من مخسة مليارات مَلك  )

  

                                                             

 .(16-11للسيوطي )ص  «املالئك أخبار يف احلبائك»انظر  -1

 (، وهذا لفظه.162(، ومسلم )3207رواه البخاري ) -2

 (.2842رواه مسلم ) -3
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سن واجلاملاملمن صفات    الئكة: احل 

 ،واملقدار لقاخلَ  يف يتفاوتون مأهنَّ  املالئكة صفات نمِ املسألة اخلامسة: 

 ثالثة، له من ومنهم ،جناحان له من فمنهم واحدة، درجة عىل ليسوا فهم

 قال ،-♠كجربيَل - جناح ستامئة له من ومنهم أربعة، له من ومنهم

  ہ  ہ   ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴿ :تعاىل

 .[1طر: اف]﴾ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

 تعاىل قال ،ذلك نم   عالية درجة عىل فهم ،واجلامل سناحل   صفاهتم نومِ 

 – 5]النجم: ﴾ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ﴿ :♠ ربيلج حِق  يف

: هي الص  [6 ة  ر 
ن اآلفات والعاهات الظاهرة والباطنة، المة م  ة والس  ح  ، وامل 

سنَها ومَجاهلَ  لقة وح 
 (1)ا.وذلك يستلزم كامل ال 

ً  تعاىل وقال ٿ  ﴿: ♠ ليوسَف  هنت  ـرؤي عند سوةالنِ  عن اخمرب 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

 املالئكة صفوَ  نم   الناس عند ر  ر  مقَ  هو ملا ذلك نَ لْ ق   اموإن   ،[31يوسف: ]﴾ڦ

                                                             

 (.2/846) «إغاثة اللهفان» -1
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، واحل سن الظاهر.الباهر باجلامل
(1) 

رهم،م قدَرها إال اهلل  لقة عظيمة ال يعلَ وهلم ِخ   عنكام جاء   الذي صوَّ

 نر أَ  ِل  أ ِذنَ »: قال أن ه ♀ النبي عن ¶ اهلل عبد بن جابر

َث  َلةِ  ِمن اهلل َماَلِئَكةِ  ِمن َمَلٍك  َعن أ َحدِّ ِش، َحَ َ  َما إنَّ  الَعرر َمةِ  َبنير نِهِ  َشحر  إىل أ ذ 

 (2).«َعامٍ  َئةِ َسبرِعام َمِسرَية   اتِِقهِ ع

  

                                                             

-2798) «موسوعة العقيدة»(، و101)ص  «والسنة الكتاب ضوء يف اإليامن أصول»انظر  -1

 .«التعليق عىل رشح السنةواسع املنة يف »(، وكتايب 2799

ه ،(4729) داود أبو رواه -2 َحه ،وغري   .(151) «الصحيحة السلسلة» يف األلباين وَصح 



 
 الصغيــر بن عامر 113

 

 الئكة؟املا بكيف أكون مؤمنً  

ن  اإليامن باملالئكة أمورً  املسألة السادسة:  (1)ا:يتضمَّ

.م غيب حَم ، مع أهن  مبوجوده : اإليامنأوهلا  ض 

وقد رد  اهلل  املرشكون، مزعَ  كام الرمحن بنات   ليسوا مأهن  : اإليامن بوثانيها

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴿: هلالج لجه منها قول   ،يف عدة آيات هذه الفرية عليهم

گ     گ گ   گ  ک  ڈژ  ژ     ڑ   ڑ  ک  ک  ک

  ڻ  ڻ  ں   ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ے   ھ  ھ    ھ ہ  ھ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ 

   ۈ ۆ ۆ  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ

 .[19 - 15الزخرف: ]﴾ۈ  ٴۇ

عَبدون، ال هلل ونَ دب  عَ م   خلق   مبأهن   : اإليامنوثالثها  املالئكةَ  دعبَ  نمَ فإنَّ  ي 

اله جلَّ  باهلل أرشك فقد  نبيِّ لل تكون   الو هلل، الإ ت َصف   ال ادةالعب نَّ أل ،يف ع 

 (2).كوالفلَ  رواحلَج  لشجرااًل عن فض ،كوامللَ 

- ،♠ جربيَل ك ن عل منا منهم،: اإليامن بأسامء ووظائف  مَ ورابعها

                                                             

 .(10-9)ص  «املالئك أخبار يف احلبائك»(، و1/296للبيهقي ) «شعب اإليامن»انظر  -1

 ، يَّس  اهلل طبَعه.«حيد املفيد عىل أربع قواعد يف التوالرشح امليَّس  »وانظر مزيد تفصيل يف كتايب:  -2
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وهو أعظمهم وسي دهم وَويل  مجيع  األنبياء
 الذي رسافيَل إوأمني الوحي،  -(1)

ل بالنبات واملطر،وميكائيَل  ينفخ يف الصور،  رومنكَ  ،ارالن   خازن   مالك  و  املؤك 

 م أسامءهم تفصياًل ن مل نعلَ ومَ  ،(2)يف قبورهم اَس ذين يسأالن الن  الل ونكري

 .همءأسام لناجه   وإنْ  بوظائفهم ونؤمن ،إمجاالً  هبم نؤمن

  

                                                             

 (.2/844) «إغاثة اللهفان» .«كامللِ  نمِ  باحلاجِ  منزلة ربه نمِ  ة جربيلمنزل»: السلف قال -1

ن يعافيه اهلل من ذلك السؤال، وغري ذلك وسيأيت مزيد تفصيل لسؤال املَلكني، ومتى يكون، ومَ  -2

 إن شاء اهلل تعاىل. ،«وم اآلخراإليامن بالي»من املسائل، حني الكالم عن الركن الامس وهو 
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ل الئكةاملوجه ذكر اإليامن ب   قبل الكتب والرس 

 عىل ةكئاملال كرذ  تقديم  أن   (1)ذكر بعض أهل العلم ة:بعاملسألة السا

 كامللَ  أرسل ▐ فإنه الواقع، للرتتيب اعً بااتِ وقع  والرسل الكتب

 اخالفً  فيه فإن   ل،الرس   عىل للمالئكة تفضياًل  ال ،الرسول إىل بالكتاب

 .أحد به ليق   مل هفإن   تب،الك   عىل وال ،مشهوًرا

  

                                                             

 .(1/117) «فتح الباري»(، وعنه ابن حجر يف 2/425للطيبي ) «رشح املشكاة» انظر -1
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 الركن الثالث: اإلميان بالكتب
ت بِه» :☻ قال ثم  .«وك 

الكالم وركان اإليامن، واإليامن بالكتب الساموية هو الركن الثالث من أ

 :عليه يف مسائل

 أدلة اإليامن بالكتب

چ   چ  چ  ﴿ه تعاىل: قول   اإليامن بالكتب دليل املسألة األوىل:

  ڈ  ڎ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿، وقوله: [136النساء: ]﴾ڈ  ژ

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ﴿وقوله: ، [15الشورى: ]﴾ېئ

 وغري ذلك من اآليات. ،[70غافر: ]﴾ک  کگ  گ  گ

أن  النبي   ◙من حديث أيب هريرة  (1)«صحيح مسلم»ويف 

مَّ »: ه قائاًل كان يدعو قبل نوم   ♀ امواِت  َربَّ  الله   وَربَّ  السَّ

نا العظيم، الَعرشِ  وَربَّ  األرضِ  لِّ  وَربَّ  َربَّ  والنََّوى، بِّ احلَ  فالَِق  ٍء،يش ك 

نرِزَل  َقانوالف   نرجيلِ واإل اةِ التَّور وم  لِّ  رَشِّ  ِمن بَك  أعوذ   ،رر  آِخٌذ  نرَت ٍء أيش ك 

  ، احلديَث.«بناِصَيتِه

                                                             

1- (2713.) 
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 فاق الكتب الساموية يف املصدر والغايةاتِّ  

ن  أمورا: املسألة الثانية: اإليامن بالكتب يتضمَّ
(1) 

 لهرس   عىل جل  وعال اهلل عند نم   ة  منزل   امجيعً  ابأهن   ماجلاز   التصديق: أوهلا

 فهي متَِّفَقٌة:، املستبني واهلدى املبني باحلِق  عباده إىل

  ،ن عند اهلل، يف املصدر ا م   ألهن 

 ،وهي الدعوة إىل عبادة اهلل وحده، والتحِّل بالفضائل  والغاية

َفقوالتخِّل عن الرذائل  (2).المس الرضورياتفظ عىل ح   ت، كام ات 

 تعاىل اهلل وأن   ،هغري   كالمَ  تليس هلالج لج اهلل كالم  ا :اإليامن بأهن  وثانيها

 من منه املسموع فمنها ،(3)أراد الذي الوجه وعىل شاء كام حقيقةً  هبا متكل  

 بتبليغه ويأمره امللكي الرسول يسمعه ما ومنها ،واسطة بدون حجاب وراء

ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    ﴿: تعاىل قال كام ،البرشي الرسول إىل منه

يب  جتحت  خت     مت     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب

                                                             

 اإليامن أصول»(، و44البن عثيمني )ص  «رشح األربعني»(، و2/672) «معارج القبول»انظر  -1

 (.2457-2456) «موسوعة العقيدة»(، و137-131) «والسنة الكتاب ضوء يف

ظ :وهي -2  ،«سلالن  فظ ح   دمقَص »انظر مقدمة كتايب  .لعقل، وااملال، وسلالنَّ ، وفسالنَّ ، والدين ِحفر

ماملج التخر   هو بحثو  .قسم الرشيعة ،«امعة املعرفة العامليةج»ـب البكالوريوس مرحلة يف قد 

 وهذه هي عقيدة أهل السنة املجمع عليها، وسيأيت مزيد بيان هلذا األصل قريبا بإذن اهلل. -3
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 .[51الشورى: ]﴾ىت

 (1):ألنبيائه اهلل من الوحي أنواع مجعت -عىل قلة ألفاظها- اآلية هذهف

 وحيحق و األنبياء فرؤيا املنام، يف أو اإلهلام: ﴾ی  جئ ﴿ :فقوله. 

 موسى مكل   كام مبارشة: ﴾حئ  مئ  ىئ  يئ ﴿: وقوله ♠ ،

 يسمع   لكن ه،رب   النبي   رىيَ  فال، املعراج ليلةَ  ♀حممًدا  نانبي   موكل  

 .هكالمَ 

 كجربيل، املالئكة من أي: ﴾جب  حب   خب ﴿: وقوله ♠. 

 :(2)بقوله ♫وأشار  إىل هذا ابن القيم 

 ِخط بممممممم ِ  َنْفممممممم    اإلرسممممممم  ِ  وحقيقممممممم   
 

 
 

 ن عممممممممممممم نِ  وأن ممممممممممممم  لل   َسممممممممممممملي 
 

 كك مممممممممم ِ  َوسممممممممم ط    بَغيممممممممم ِ  نممممممممم    
 

 
 

اي الَق  ممممممِ   وجرب ممممممَ   م سمممممم   المممممم  
 

 ِحج بمممممممممم ِ  ورا  مِمممممممممم  إليمممممممممم ِ  منمممممممممم   
 

                                                             

(، 5/180) «بصائر ذوي التمييز»(، و1/405) «املفهم»(، و22/114) «التمهيد»انظر  -1

 (.62)ص ار للطي   «ر يف علوم القرآناملحر  »و

 (.47 ص) « النونية» -2
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نمممممممممم  همممممممممم  تمممممممممم ا    ّل إذْ   الَعينمممممممممم نِ  ه 
 

 ب لَ سمممممممم  منمممممممم  الت مممممممممكلي    واآلَخمممممممم   
 

 
 

ممممممم  وْهممممممم َ  طمممممم ِ   َضمممممممْ ب نِ  عنممممممم     أ ض 
 

 
 
ـــــــ يف وذاك إليمممممم ِ  وإرسمممممم     وْحمممممم   الشُّ

 

 
 

ــــــــ    ــــــــ  ـ  الت بيمممممممم نِ  أحَسمممممممم ِ  يف أَت
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 موقفنا مَّا وقع ِمن حتريف يف كتب اليهود والنصارى

اليهود  أيدي يف املوجودَ ِمن إيامننا بالكتب أنر نؤمن بأنَّ  ألة الثالثة:املس

بً أصالةً  اهلل عند نمِ  هياليوم  الكتب نمِ والنصارى  ا عليهم ، وكان واج 

 ويف واإللزام، الفرض  : العرب لغة يف «الكتاب» كلمة معاين نم  ها، فإن  اتباع  

لة الكتب يف ما أن   إىل إشارة هذا  عىل مفروض فإن ه ةرشعي   أحكام نم   املنز 

 (1).عليهم لتنز  أ   الذين لالرس   أقوام

ن عند أصلفهي حقٌّ باعتبار  لة،بدَّ وم   فةُمرَّ ولكنَّها اليوَم  ها الذي جاء م 

ۀ   ہ  ﴿اهلل، وباطل باعتبار ما آَلت إليه بعد حتريف أهل الكتاب هلا، 

  ے  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  

ٹ  ٹ  ٹ  ﴿، [13ائدة: ملا]﴾ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ

  ڃ ڄڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ 

 .[79البقرة: ]﴾   ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ

التوراة  واإلنجيل  » :(2)♫وز عالمة حممد املكي بن عز  ال قال

حف اإللـٰ ن الص 
ها م  بور  وغري  كلُّها كالم  اهلل مثل  القرآن، إالَّ هية، والز 

                                                             

 (.5/2456) «موسوعة العقيدة»انظر  -1

 .(35ص )« عقيدة التوحيد الكربى» -2
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فوها الكلامت  ها جمهواًل فنقول يف تلك الكتب  ، وحيثالتي حرَّ كان َحرص 

 . انتهى.»آمنَّا بام جاء ِمن عند اهللإمجااًل: 

 القرآن كأخبار أخبار نمِ  فيها ما ةحَّ بِص وِمن إيامننا بالكتب أنر نؤمن 

، فإن  األخبار ال َنسَخ فيها، السابقة الكتب نمِ  فحيرَّ  أو ليبدَّ  مل ما وأخبار

ب غرَيهم يف زمن آخر، ام فإن  اهلَل يرشوأما األحك ع  يف زمان ولقوم ما ال يناس 

 بحكمة اهلل وعلمه. والكل  

ام هو يف معاين الكتب التحريف الذي وقع عند أهل الكتاب إنَّ  وأكثر  

، ا أو خطأً دً مْ ، عَ -عند ترمجتها أو تفسريها أو رشحها أو تأويلها-ورشائعها 

 (1)روفها أو كثري منها زيادًة ونقًصا.ووقع أيضا يف بعض ألفاظها وح

 :وجهني عىل ملِ الكَ  وحتريف»: (2)♫قال ابن عطية األندليس 

 األقل، يف ذلك فعلوا وقد اللفظ، بتغيري إما

 الطربي، ذهب وإليه ،األكثر يف ذلك فعلوا وقد التأويل، بتغيري وإما

 انتهى.. «اجلمهور قول عىل التوراة يف هكل   وهذا

 ختالف مل إذا أحكام نمِ  فيها بام ِمن إيامننا بالكتب أنر نؤمن عة:املسألة الراب

                                                             

1-  
(، وخالصة األقوال يف 15/523) «فتح الباري»(، و5/123) «اجلواب الصحيح»انظر للفائدة 

 (.5/2463) «موسوعة العقيدة»

 (.2/62) «جيزاملحرر الو» -2
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 نارشع   دير   مل إذا -احلق وهو- لنا رشع   قبلنا نمَ  رشعَ  بأن   القول عىل ،الرشيعة

 .بخالفه

 القرآن: مثل أسامئها، من مناعل   بام علينا أن نؤمن املسألة اخلامسة:

 .ۏ، موسى وصحف إبراهيم وصحف بوروالز   واإلنجيل والتوراة

ف  موسى -وقد ذ كرت هذه الكتب الساموية  ح  يف  -♠خال ص 

أن ه  ♀عن النبي  ◙ األْسَقع   بن   واث َلة  حديث واحد رواه 

ف   ِزَلتر أ ن»قال:  ح  َل  يمَ اهربإ ص  رِ  ِمن َلةٍ َلي َأوَّ َراة   ِزَلِت أ نو اَن،َرَمض َشهر  التَّور

َ  ِستر ل ةَ  َث َثالل ِجيل  ناإل ِزَل أ نو انَ َرَمض ِمن َمَضنير َ  اَن،َرَمض ِمن َمَضت َعرشر

ِزَل و ب ور   أ نر ةَ  نَ َثامل الزَّ َ ِزَل  ،َرَمَضانَ  ِمن َخَلتر  َعرشر َبعٍ  ن  آالقر وأ نر ينَ  ألرر ِ  وِعرشر

 (1).«َرَمضانَ  ِمن َخَلتر 

  

                                                             

 «سننال»يف  بيهقيلاو، (185) «املعجم الكبري»طرباين يف ال(، و16984) «املسند»رواه أمحد يف  -1

فه حمققو ، (18649) نه األلباين يف  «املسند»وضع   (.1575) «الصحيحة»)ط. الرسالة(، وحس 
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 القرآن خامتها وأعظمها، وهو ناسخ ملا قبله 

أنَّ القرآن خامتها، ب اإليامن   ِمن إيامنك بالكتب املسألة السادسة:

ناسخ  هلا ولرشائعها، واجلامع وأعظمها، وأرشفها، وامل هيِمن  عليها، وال

، واملَحفوظ من عند اهلل فيها، واملعمول به إىل قيام الساعة، ألصوهلا وُماسنها

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ﴿ وتأصيل هذا وبيانه يف قوله تعاىل:

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  

، [48املائدة: ]﴾گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 أمنيٌ القرآن  أنَّ  واملعنى ،نؤمتَ املو شاهدالو منياأل: «هيمنامل» كلمة ومن معاين

 وال زيادة وال حتريف غري من حقيقته عىل مةاملتقدِ  الكتب يف امم إلينا لينق   فيام

 مقبول   فهو ،الشاهد وكذلك ،عليه قمصد   اليشء عىل األمني ألن   ،نقصان

 (1).مفيه القول

كتب السابقة إنام هو إقرار هبا بالقلب واللسان، وأما وعليه، فإنَّ إيامننا بال

  .االنقياد ألحكامهع م ،القرآن فيتعنيَّ  عىل كل مكلَّف اإلقرار به قلًبا ولساًنا

                                                             

اص احلنفي  «أحكام القرآن» -1  (، بترصف واختصار.4/97) ♫للجص 
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ل غري  خملوق  كالم اهلل منزَّ

ر اهلل  قلبك باإليامن-اعلم املسألة السادسة:   السنة واجلامعة أهَل أنَّ  -نوَّ

وكالمه غري  خملوق، ألن   ،حقيقًة ال جماًزا يتكل م   عالو جل   اهللَ أن  يعتِقدون 

 فإن ه أزاًل، هبااِتصافه  باعتبار الن وع، حيث   من له ذاتي ة صفة   الكالمَ 

تَ  َيَزل مل ▐ علي ةهي و َكِلاًم،ـم 
 تعل قها باعتبار األفراد، حيث   من له ف 

 .شاء كيَف  شاء، متى ،شاءَ  بام يتكل م   هلالج لج اهلل فإن   ،واإلرادة باملشيئة

َفة والكالم   وم فال تعاىل، به قائَمة   ص   وكالمه البدع، ألهل خالًفا بغريه تق 

، غري من َحقيَقةً  باآلذان َمسموع   ▐ م   حقيَقًة، اهلل كالم   والقرآن   َتَوه 

 ككالم ليَس  كالمه فكذلك يشء، كمثله ليس اهللَ  أن   وكام ومعنًى، َلفًظا

ه كأصوات ليَس  هلالج لج وَصوت ه َخلقه،  .َخلق 

ن ور بني العقالء عىل كَ  ٌد قِ فاإلمجاع منعَ : »(1)♫قال اإلمام السجزي 

 انتهى.«. رفًا وصوتاً َح  الكالم

  

                                                             

 (.118)ص « رسالة يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت» -1
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 الفرق بني الكالم الكوين والرشعي 

 منه ،ال َحد  له اهلل كالم ألن   اهلل، كالم عض  بَ  القرآن املسألة السابعة:

 .الكوين هكالم ومنه الرشعي هكالم

 .، الذي ي كِون  به املخلوقات«كن» سبحانه: كقوله الكوين المالكو

ه وهنيه،: الرشعي والكالم التي نحن بصدد الكالم - الساموية ككتبه  أمر 

 :الكريم، وهو القرآن هاوأعظم   ،-عنها

ٌل َكال» نَزَّ  .«َيع ود هيلَ إَبَدَأ، و منهَغري  خَمل وق، م  اهلل، م 

ٌل من  كالم  القرآن أن   جَمع عليهاومعنى هذه العقيدة امل نَزَّ اهلل َحقيقًة، م 

بحانه، ِو: أي « بدامنه » أومن االبتداء، « منه بدأَ » عنِده س  ، الظهورمن الب د 

: هلالج لج، وقوله [192]الشعراء: ﴾گ  گ  گ  ڳ﴿لقوله تعاىل:

أي «: َيع ود هيلَ إو»، أي القرآن، [105]اإلرساء: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿

د املراد بذلك ما ورَ  ، أي يوصف اهلل به، وقيل: إن  ▐ع إليه ـيرج  

دور واملصاحف، واملَعنَيان رفع القرآن من الص  اعة أن ي  ن أرشاط الس  م   ن أن  م  

 (1)صحيحان.

يقول احلافظ ابن حجر  ويف هذا، امل سلمنيعليها بني  عٌ ه العقيدة َممَ وهذ

                                                             

 يف عدة كتب منها: -بإفاضة-تكل مت  يف هذا األصل وغريه من مسائل العقيدة  وقد -1

 .«هنج االقتصاد رشح حائية االعتقاد»، و«واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة»
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مر عىل أنَّ الـمَ و: »(1)♫ ه  َفاق  َلِف اتِّ آَن كالم  نق ول  عن السَّ رر َغري   اهلل الق 

اه  ِجربيل   َغه  جِ اهلل عنخَمل وٍق، تَلقَّ َغه ♥ ُممد إىليل  رب، وَبلَّ ، وَبلَّ

ته إىل ♀  .انتهى«. أ مَّ

  

                                                             

 .(13/573) «الباري فتح» -1
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 الكالم هو اللفظ واملعنى، والكلُّ غري خملوق 

 املعنى، فكام أن  (1)املعنىو فظاللَّ هو  -يف احلقيقة-كالم اهلل املسألة الثامنة: 

 .خملوق غري  كذلك  فظالل  ف ،خملوق غري  

نا إذا بية ،خملوق غري   اللَّفظ :قلنا فإنَّ الَّ نا عىل الك   األشاعرةو رَددر

: إن  القرآن الذي بني أيدينا ألفاظ ه خملوقة، ومعناه الن فيس القائلني واملاتريدية

 القديم غري خملوق.

نا خملوق،  وإذا قلنا: املعنى غري   القائلني  واملعتزلة،عىل اجلهمية رَددر

عنه، تعاىل اهلل عن  ل  ص  ه سبحانه يشء منفَ كالمَ  بخلق القرآن، وأن   رصاحةً 

ا كبريا.  قوهلم علور

ه  ال خالف بني املعتزلة وبني األشاعرة واملاتردية والكالبية وهبذا تعَلم  أنَّ

القرآن قرآنان: قرآن بمعنى الكالم »: الواق حتى، خملوق العربَّ  يف أنَّ القرآنَ 

روف ن احل  ب م  خملوق، وقرآن بمعنى الكالم اللفظي املرك   نفيس، وهو غري  ال

 .«واألصوات، وهو خملوق

فيس بذلك الصوت جربيَل كالَمه الن   ع  ا في سم  إن اهلل خيلق صوتً »: وقالوا

 .«♀وينقله إىل النبي  املخلوق، فيحفظه جربيل  

روا  قال إالَّ يف مقا -أيضا-وقرَّ كام  !م التعليمأنَّ القول بَخلق القرآن ال ي 

                                                             

 .(، وم  بع ه 7/132)(، 6/533) «الفت وى»انظ :  -1
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ح به  فظالل   كون   ومع: »(1)مل ا قال -وعفا عن ا وعنه ♫- البيجوري رص 

 مقام يف إالَّ  ثحادِ  القرآن  : ي قال أن جيوز ال ،(اخملوقً  أي) اثً حاد   نقرؤه الذي

  (2).انتهى. «؟!التعليم

  

                                                             

 .(82 ص) «التوحيد جوهرة رشح املريد حتفة» -1

 رفاحلَ  أنكر من عىل الرد يفرسالته إىل أهل زبيد »يف  ♫ولقد أحسن اإلمام السجزي  -2

فيس وعقيدة بني عقيدة القائلني بالكالم الن   الرد  عىل هذه العقيدة، وبني  أنه ال فرَق  «والصوت

 .خفى بدعةً أو ،املعتزلة القائلني بخلق القرآن، بل هم أشد  تلبيًسا
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 لالركن الرابع: اإلميان بالرُس 
لِه» :☻ قال ثم س   .«ور 

 ،والكتاِب  ،واملالئكةِ  ،باهلل نَ تؤمِ  أن»: (1)واياتووقع يف بعض الر

 (2).عكس غري من َل الرس   يشملالن بِيني ب والتعبري، «نيبيِّ والنَّ 

 :الكالم عليه يف مسائلو، وهذا هو الركن الرابع من أركان اإليامن

 حاجة الناس إىل بعثة الرسل

 وعال جل اهلل   ثهمبعَ  ،اهلل لقَخ  خاصة   هم سلالر  األنبياء واملسألة األوىل: 

 والرذائل. كالرِش  عن هموإنذار   والفضائل، التوحيد ىلإ الناس لدعوة

 ،ولوال الرسالة مل ُّيتد العقل إىل تفاصيل النافع والضار يف املعاش واملعاد

 ،أرسل إليهم رسله ة عليهم: أنْ ن  باده وأرشف م  م اهلل عىل ع  عَ ن أعظم ن  فم  

ولوال ذلك لكانوا بمنزلة  ،لرصاط املستقيم هلم اوبني   ،هوأنزل عليهم كتبَ 

اهلل واستقام عليها فهو  ل رسالةَ ن قب  فمَ  ، منهاحااًل  األنعام والبهائم بل أرشَّ 

ن  م  حااًل  وأسوأ   ،ةـالربي   ن رِش ج عنها فهو م  ها وخرَ ن رد  ومَ  ،ةـن خري الربي  م  

 (3).ب والنزير واحليوان البهيمالكلْ 

                                                             

 .(4991) «الصغرى السنن» ، والنسائي يف(2924) «سندامل»عند أمحد يف  -1

 .(1/118) «فتح الباري» انظر -2

 (.2/864) «مفتاح دار السعادة». وانظر (19/100) «الفتاوى» -3
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 (1)قال الناظم:

 لل سمممممممممممممم  ِ   دبمممممممممممممالعِ  وح جممممممممممممم   
 

 
 

نِممممممممم لكممممممممم  صممممممممم  ِ  ممممممممممنهَ   ي َ م    ال  
 

 عقيممممممممممم    مِمممممممممم الح يمممممممممم ِ  ل ب نمممممممممم 
 

 
 

 ح يمممممممممممم   ِشمممممممممممم ع    و صممممممممممممحيح   
 

 لألكممممممممم ِ  حممممممممم جته ْ   مِممممممممم أشممممممممم   
 

 
 

 ب لعقممممممممم ِ  رسممممممممم ل    َتِجممممممممم  ولممممممممم 
 

سل قوله تعاىل:  املسألة الثانية: ٻ  ٻ   ٻ  ﴿دليل اإليامن باألنبياء والر 

ٺ  ٺ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 

يف  ♀ قول  النبِي ، و[177البقرة: ]﴾ٺ  ٿ   ٿ

ده:  َت »َِتج  كَ  احَلقُّ  أنر د  ، وَوعر كَ  احَلقُّ ، ولَِقاؤ  ل َك  َحقي ، وَقور ، واجَلنَّة   َحقي  َحقي

، والنَّار   ، والنَّبِيُّونَ  َحقي ٌد  َحقي َمَّ ، ♀ وُم  اَعة   َحقي  (2).«َحقي  والسَّ

                                                             

هـ( يف كتابه اجلامع  1423)املتوَّف سنة  ♫وهو العالمة القايض أمحد بن حجر آل بوطامي  -1

 .(1/300) «ةوالعقلي النقلية بأدلتها السلفية العقائد»

 .(1120واه البخاري )ر -2



 
 الصغيــر بن عامر 131

 

 تعريف النبي 

قال ، «نبيء»فهو من النبأ وهو الرب،  : مشتقٌّ  لغةً النبيُّ الثالثة:  املسألة

رَْب  سببوال ،[2 -1]النبأ: ﴾ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿تعاىل:  من اهلل أنه خم 

رْب   أيضا وهو بالوحي،  ۈئ  ۈئ   ﴿ ، قال تعاىل: عن اهلل تعاىل أمره ووحيهخم 

 .[49]احلجر: ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

فعة النبي  بذلك وسّمي الِرفعة،: أيَوة، من الن بْ  مشتقٌّ  هووقيل:   حمِله لر 

(1).[57مريم: ]﴾ڍ  ڍ  ڌ ﴿قال تعاىل:  ،الناس سائر عنوقْدره 
 

من أوحى اهلل  إليه، وب عَث إىل قوم غري خمالفني يف  : اصطالحاالنبيُّ و

 أصل الدين، أي: ليسوا كفارا.

  

                                                             

 مهامت عىل التوقيف»، و(53 ص)« القاموس»و ،(790 صللراغب )« القرآن مفردات»انظر  -1

 .(12 – 11 ص)  لألشقر «والرساالت الرسل»(، و321للمناوي )ص  «التعاريف
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 تعريف الرسول

، قال والتوجيه اإلرسال وهو بعثال من :الرسول لغةً  املسألة الرابعة:

ی  جئ  حئ   مئ    ىئ   يئ    جب  ﴿ملكة سبأ:  تعاىل حاكيًا قوَل 

مي  [35]النمل: ﴾حب ِج  ل بذلك ألن هوالرس ، وقد س  من قبل برسالة ه و 

ِلف بتبليغها للناس، قال جل  وعال: اهلل تعاىل پ ڀ  ڀ  ﴿ وك 

 (1).أي: بعثناهم يتبع بعضهم بعضا، [44]املؤمنون: ﴾ڀ

من أوحى اهلل  إليه، وب عَث إىل قوم خمالفني يف أصل  :اوالرسول اصطالًح 

 الدين، أي: كفار.

  

                                                             

 التوقيف»، و(476 ص)للكفوي « الكليات»و ،(352 صللراغب )« القرآن مفردات»انظر  -1

 .(12 – 11 ص) «والرساالت الرسل»(، 177ص ) «التعاريف مهامت عىل
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 الفرق بني النبي والرسول 

َة ف روقً يظ املسألة اخلامسة: م أن  ثم  ، وهذه والرسول النبي بنيا هر بام تقد 

 بني قفرَّ  نمَ  أحسن نومِ  ،فوا فيهافيها، واختلَ  العلم الكالمَ  أطال أهل   مسألة  

، (1)«النبوات» هكتاب يف ♫تيمية  ابن   اإلسالم شيخ   والرسول النبيِّ 

: راجعة   (2)وخالصة هذه الفروق  إىل أن 

 ي رسله اهلل  إىل قومه املؤمنني املوافقني له يف أصل الدين، ويعمل  النبي

علم فهو يف قومه كالعلامء املبِلغني الوارثني غالِبا برشيعة من قبله من الرسل، 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ﴿األنبياء والرسل، قال تعاىل: 

 .[44املائدة: ]﴾  ژ  ژ  ڑ

 بني املخالفني له يف أصل الدين،  والرسول ي رسله اهلل  إىل الكفار املكذِّ

 داود، كن الرسلن قبله مِ سواء أ رسل برشٍع ورسالٍة جديدة، أو برشع مَ 

 وكانا عىل رشيعة التوراة. ،وسليامن عليهام السالم كانا رسولني

  

                                                             

1- (2/714.) 

 .(3/1395) «موسوعة العقيدة»انظر  -2

 .«والرسول النبي بني الفرق يف العقول تنوير»وللشيخ حممد اإلمام كتاب بعنوان: 



  
 «جربيل حديث» فوائد من السلسبيل 134

 ل يؤَمر النبيُّ بالتَّبليغ؟ه

بأن  الرسوَل:  (1)-سي ام عند املتأخرين-القول املشهور  املسألة السادسة:

أمر »، والنبي: «من أوحي إليه برشع وأ مر بالتبليغ» من أوحي إليه ومل ي 

امء ا عىل العلإذا كان فرًض  ألن  التبليغَ  ،قول ضعيف ال يصح، «بالتبليغ

ڈ  ڈ  ژ  ﴿ويف قوله جل  وعال:  !فكيف ال يكون عىل األنبياء؟

 آَمنرت  »: ♀وقوله  ،[52احلج: ]﴾ژ  ڑ  ڑ ک  ک

َسلرَت  الَِّذي بِنَبِيَِّك   ذلك مع اموأهن   ل،مرَس  منهام كالر  أن عىل داللة (2)«َأرر

 (3)متغاي ران.

د إيصال أهل العلم التبيلغ هنا عىل تبليغ خاص، ال َمرَّ  ل بعض  وقد حَ 

 بني التفريق يف -تعاىل اهلل وفقه- الفوزان صالح ولقد أحسن العالمةالعلم، 

 لزام،واإل اجلهاد: هنا بتبليغه واملراد» :(4)قال حني النبي وتبليغ الرسول تبليغ

                                                             

 «رشح الطحاوية»، و(7/40)بي للقرط «املفهم»(، و1/298للخطايب ) «أعالم احلديث»انظر  -1

للقاري  «رشح الشفا»(، و39البن امللقن )ص  «األربعني تفهم عىل املعني»(، و82)ص 

 (.1/49للسفاريني ) «لوامع األنوار»(، و1/535)

 (.2710(، ومسلم )247رواه البخاري ) -2

، وفيه (14ص )« الرسل والرساالت»(، و5/290) «أضواء البيان»، و(7/40) «املفهم»انظر  -3

 الرد عىل هذا القول من ثالثة أوجه.

 .(1/311« )املستفيد إعانة»انظر  -4
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 يؤمر فإنه النبي خالف ذلك، عىل وجياهدهم باتباعه، الناس ي لزم أن أ مر: أي 

 غري به مأمور وهذا فيه، وإفتائهم قبله نمَ  رشعَ  سالنا تعليم: بمعنى بالتبليغ،

 .انتهى«. العلامء حتى األنبياء،

م، يت ضح أن  املسألة السابعة:  كلَّ رسول نبي، وليس كلُّ  بناًء عىل ما تقد 

ام وإن اشرَتكا يف أصل ، (1)العلامء مجهور مذهب وهذانبي رسوال،  ألهن 

ام خيتلفان يف نوع التبليغ، وَمن ق التبليغ، غري أهن  اإلنباء بالوحي ومطلَ 

ع الذي يأتون به.  يبِلغون، مع ما بينهام من اختالف يف الرش 

  

                                                             

(، وكالم العالمة األلباين 12/80) «تفسري القرطبي»(، و1/488لعياض ) «الشفا»انظر  -1

 .(369-6/358) «الصحيحة األحاديث سلسلة» من  2668 ديثاحل عىل ♫
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ل: واسطة بني احلق واخللق  الرس 

وله  دون،عاب   هللإْذ هم  ،عبدوني   ال برَش  األنبياء والرسل املسألة الثامنة:

 نفمَ ، «بونذَّ كَ ـي   ال رسلو عبدون،ي   ال دٌ اعب هم»: نقول وهلذاَمْرب وبون، 

 ر.ففقد فاَز وظ همبعَ ات  و اهلل دوح   ومن  ،فركو فقد أرَشك باهلل همدعبَ 

، وأمره وهنيه، ووعده وهم الواسطة بني اهلل وبني خلقه يف تبليغ كالمه

 وأنبائه. ،ووعيده، وأسامئه وصفاته

 (1):وقد انقسم الناس يف موضوع الواسطة إىل ثالثة أقسام

 ا فيه فجعلوا األنبياء رشكاء مع اهلل، فرصفوا هلم حق   ا،قسم غَلور

زق والثواب والعقاب، كام قال تعاىل:  العبادة بل واإلحياء واإلماتة والر 

  گ     گ   گ  گ  کژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ﴿

 . [3الزمر: ]﴾ڳ

 ،ا فيها بوا فأنكروا توسط األنبياء يف تبليغ الرسالة، فكذ   وقسم جَفور

ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ﴿الرسل، قال تعاىل: بالكتب، وحاربوا 

 . [87بقرة: لا]﴾ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ې

                                                             

(، 537)ص  «الرد عىل املنطقيني»البن تيمية، و «واللق احلق بني الواسطة»انظر رسالة  -1

لتقي الدين  «العباد خري هدي يف الرشاد سبيل»(، و27/279( )19/101) «جمموع الفتاوى»و

 .(142-6/141اهلاليل )



 
 الصغيــر بن عامر 137

 

  ،ط وا واعتدلوا فيها فقالوا: األنبياء وسائط يف تبليغ  وقسم توسَّ

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴿، كام قال تعاىل: اهلل رساالت

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴿، وقال: [48األنعام: ]﴾ڈ

 .[39األحزاب: ]﴾ۋ  ۋ  ۅ    ۅ
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 رد عىل املرشكني يف طَلبهم لرسول من املالئكةال

ً استنكَ  املسألة التاسعة: وهم -ل ا أن يكون الرس  ر املرشكون جهاًل وتكرب 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ﴿دون املالئكة، فقالوا:  واسطةً  -برش

، [7الفرقان: ]﴾ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ

ن جهلهم بكامل ل طف اهلل ورمحته بَخلقه  ن أْن جَعل الرس  وهذا م  َل برًشا م 

نسهم، خياط بوهنم بألسنَتهم، ومل جيعلهم مالئكًة لَعَدم   رؤيتهم إمكانج 

 كام ،حينئذ إرساهلم نم   املقصودة الفائدة لحتص   فال وخماطبتهم، وخمالطتهم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ﴿: تعاىل قال

 هبا نونيتمك   ال واستعداد   هيئة   عىل لقواخ   البرش ألن  ، [9]األنعام: ﴾پ

ن   .واجلنِ  املالئكة رؤيةم 

 يمكنهم رجل بشكل ليتشكَّ  أن بدَّ  ال ك،امللَ  إرسال تقدير وعىل

 هم كام األمر، عليهم اللتبس كذلك كان ولو ،عنه باألخذ واالنتفاع خماطبته،

ۇئ  ۇئ  ﴿ تعاىل كقوله البرشي، الرسول رسالة قبول يف أنفسهم عىل سونيلبِ 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ۆئ          ۆئ  ۈئ

 (1).[95: اإلرساء]﴾ی  ی

                                                             

 .(1/305) «السلفية العقائد»(، و2/680) «النبوات»انظر  -1
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 أعظم معجزات األنبياء: القرآن 

 دهمي  أ للناس، الناس وخري   ،اللق فوةَص  هم الرسلاملسألة العارشة: 

دقهم وتثبيًتا هلم وألتباعهم رباهنيالو يات  آلبا وعال جل اهلل  .الدال ة عىل ص 

 الناَس  يأمر رسوالً  اهلل   ليرِس  أن املمتنع ومن»: (1)قال ابن تيمية

 رسول   إين :قال نمَ  وكذلك ،هصدقَ  به فونعرِ يَ  ما هناك يكون وال بتصديقه،

 له، دليالً  والكذب دقللِص  لاملحتم   الرب دجمر   علجَي  أن عاملمتن   فمن اهلل،

. «الناس؟ بأفضل فكيف لق،الَ  بأجهل ي ظن   ال هذا ،الناس عىل ةً ج  وح  

 .♫انتهى كالمه 

 هلالج لج اهلل آتاه ما نبياءاأل عجزاتم   مِ أعظَ  نمِ  سألة احلادية عرشة:امل

 .الكريم القرآن وهو ☻ ُممد لنبينا

: قال ♀ النبي  من حديث أيب هريرة أن   (2)«الصحيحني»ففي 

طِيَ  قد إالَّ  َنبِير  ِمن األنبِياءِ  ِمن ما» ه   ما ياِت آلا ِمن ا عر ، عليه آَمنَ  ِمثرل  ام الَبرَش   وإنَّ

ًيا أ وتِيت   يالَّذ كان َحى َوحر و ،إلَّ  اهلل   أور ج  م أكونَ  أنر  فأرر  يومَ  تابًِعا أكَثَره 

 .«القياَمة

                                                             

 (.800، 2/773(. وانظر أيضا )2/639) «النبوات» -1

 (.152(، ومسلم )4981ري )البخا -2
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 كان وإنْ - ♀ ونبي نا»: (1)♫قال أبو العباس القرطبي 

 يف أوضحناه قد كام ه،قبلَ  األنبياء معجزات أنواع من نوع كِل  من يأعط   قد

ى كتابنا  -(2)«والسالم الصالة أفضل عليه ُممد نبوة بصحة اإلعالم» بـ املسم 

 وهي الدنيا، تيَ بق   ما الباقية ظمىالع   باملعجزة مجيعهم عىل لِض ف   لكنه

 ،(3)تعجيز أي   واإلنَس  اجلن   منه السورة   زتأعجَ  الذي العزيز الكتاب

 يف اآلن ارتاب نفمَ  اجلديدان، تَعاَقب ما دمتجدِّ  بالعيان، دمشاهَ  هفإعجاز  

 قاطعةَ  زة  املعجِ  هذه كانت وملا مثله، نم   بسورة ت  فائْ : له قيل قوله، دقص  

مون معرفتها يف كاشرتَ  هور،الدُّ  ىَد مَ  ةً مستمرَّ  الظهور،  رون،واملتأخِّ  املتقدِّ

ابقون ♀ ُممد دقِص  معرفة يف واستوى  فدخل قون،حِ والالَّ  السَّ

 األنبياء ثرَ أك فكان ه،رجاءَ  له تعاىل اهلل  قوحقَّ  متتابًعا، دخواًل  دينه يف العقالء

 انتهى.. «تابًعا

 

                                                             

 (.6/50) «املفهم» -1

 دين حماسن وإظهار واألوهام الفساد من النصارى دين يف بام اإلعالم»وهو املطبوع باسم:  -2

 .السقا حجازي أمحدبتحقيق د.  «♥ حممد نبوة وإثبات اإلسالم

لعبد   «وترجيح دراسة مسلم لصحيح رشحهام خالل من االعتقادية واملازري القرطبي آراء»وانظر 

 (.110-108اهلل الرميان )

 ، وما بعدها(.220البن تيمية )ص  «رشح األصفهانية»انظر  -3
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ود    (1)يف قوله: ♫ولقد أحسن العالمة ابن عد 

 
 
   خَتَلمممممْ   قممممم ّل   لممممميَ   حممممم    والممممم ح 

 

 
 

ْتممممممم     حمممممممْ   وال   َكممممممم    حممممممم    والك 
 

ْسمممممممم      َحمممممممم    وال  
 
 الَعَ بِمممممممم  والن بمممممممم 

 

 
 

، ْ ه  مممممممممم    َخمممممممممم تِ   َتممممممممممِ   يف أْع ه   ال  
 

مممممممم ْ  ل ه    وك 
َ
 ب َشمممممممممم ْ بِ ل َجممممممممم  إذْ  أ وتِممممممممم 

 

 
 

مممممممم    ممممممممم   الَبَشممممممممم ْ   َممممممممم َ  عليمممممممم ِ  مِْثل 
 

ا    المممممممممممممم   َكمممممممممممممم نَ  وإن َ ممممممممممممم   األو 
 

 
 

 الل   إَليمممممممممممممممم ِ   َوحي مممممممممممممممم أ وتِيمممممممممممممممم ِ 
 

،  الَجَ  َعممممممممم ْ  أكَثممممممممم    فهممممممممم  أْوَحممممممممم   
 

 
 

مممممممممم      مممممممممم  َ   مت مممممممممممَبع   مممممممممم َع ْ  تق   الس 
 

  

                                                             

 (.30-29) «جممل اعتقاد السلف» -1
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ن  أمورً   (1):يةا، سأبيُّنها ِمن خالل املسائل التالواإليامن بالرسل يتضمَّ

ل ة عىل اخَللق ببعثة الرس  جَّ قيام احل 

ن ةً - تعاىل اهلل بأن   نؤمن املسألة الثانية عرشة:  ِل ك   يف ثبعَ  -فضال منه وم 

 م  أ  
ا فيه الَّسان يف الدنيا واآلخرة، وحيِذهر مم   وهم ملا فيه خري  يدع   رسواًل  ة 

       ڇ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ﴿: هلالج لجالدنيا واآلخرة، قال 

َعِذب  قوًما إال   -سبحانه لكامل عدله-، فإن ه [24فاطر: ]﴾ڌڍ  ڍ    بعد ال ي 

ة عليهم، قال تعاىل:  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿قيام احل ج 

  ۆئ  وئ  وئ          ۇئ  ۇئ ﴿ وقال: [209 - 208الشعراء: ]،﴾ٺ  ٿ  ٿ

   جئ     ی  ی  ی    ی ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ 

ن[59]القصص: ﴾حئ  مئ اهلل  عن  ر هذا املرشكون كام أخربك  ، وال ي 

ۆ    ۇ   ۇ  ڭ      ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ﴿ار التي هي مثواهم: الن  

 .[9 - 8امللك: ]﴾ۉ   ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 

 

                                                             

(، مع 162-159)ص  «والسنة الكتاب ضوء يف اإليامن أصول»انظر رؤوس هذه النقاط يف  -1

 زيادات كثرية هي كالرشح والبيان هلا.
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 عباده عىل احتجَّ  قد سبحانه اهلل وأنَّ »: (1)♫قال ابن يونس الصقّل  

 آتاهم بام دقهمص   عىل الداللة يف العباد ذرَ ع   وقطع قناعهم، وكشف سله،بر  

 عورَش  الكتب، عليهم وأنزل لالرس   عوتابَ  املعجزات، وظاهر اآليات من به

 انتهى.. «♠ حممد برسالة النبوة وختم الفرائض، وفرض الرشائع

  

                                                             

 (.24/59) »املدونة ائلملس اجلامع» -1
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ب مجيع الرسل ب رسواًل واحًدا فقد كذَّ َمن كذَّ

قون عىل الدعوة إىل ا مت ف  مجيعً  َل  الرس  بأن   نؤمناملسألة الثالثة عرشة: 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ﴿التوحيد واإلنذار عن الرشك والتنديد، قال تعاىل: 

، وإن [45الزخرف: ]﴾ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ائ

ققد  ا،واحًد  انبي   بكذَّ  منف، وعليه، (1)اختلفوا يف تفاصيل الرشائع واألحكام

ۇئ       ﴿عال: ، قال جل  وسواء ودعوهتم واحد قوهلم إذ األنبياء مجيعَ  بكذَّ 

 (2).[105الشعراء: ]﴾ ۇئ  ۆئ  ۆئ 

 فيه تفريَق  ال افً مؤتلِ  اعامً  اعً جامِ  يكون أن جيب لبالرس   اإليامنوعليه، ف

 ،إليهم أنزل ما وبجميع لالرس   بجميع يؤمنَ  بأنْ  ،اختالف وال تبعيَض  وال

 ،ببعضٍ  روكفَ  اهلل   أنزل ما ببعضِ  آمن أو ببعضٍ  روكفَ  لالرس   ببعضٍ  آمن فمن

 (3).والصابئني والنصارى اليهود نم   روكفَ  لد  بَ  من حال   وهذا ،كافر هوف

 

                                                             

م وقد -1  عند الكالم عىل أركان اإلسالم. «اهلل إال إله ال أن شهادة» تفسري يف هذا بيان تقد 

 (.4/237) «ر الوجيزاملحر  » انظر -2

 (.19/180(. وانظر أيضا )12/11) «الفتاوى» -3
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 والرسل، األنبياء من اأحًد  سبَّ  من»: (1)♫قال اإلمام ابن القاسم  

 بمنزلة فهو به جاء ما دَح ج أو ا،أحًد  منهم دجَح  أو عليه، لأنز ما دجَح  أو

 انتهى. .«هو فيه عصنَ ي   ما فيه عصنَ ي   ،♀ اهلل رسوَل  سبَّ  من

هب ة كبرَيًة من املسلمني  (2)م( 2020 أمجع سنة ): وقد شاهد العاملَ قلت

بعد ظهور الرسوم  ♀رصًة لنبِيهم وإمامهم امهم ن  وعلامئهم وحك  

ًسا يف فرنسا، ها ح  نرش   البيثة التي تم   «الكاريكاتورية» قًدا وسَفًها وتغطر 

 ةم  األ  معاداة يف ورمًزا  ،التي صارت مرضب املثل يف العامل يف العنرصية

 ؟؟!سالميةإلا

ي عىل األنبياء كلَّ أنواع التعدِّ  ىتأب -يف احلقيقة-وعقيدة املسلمني 

ہ  ہ  ﴿ سات، ألننا عبيد هلل جلَّ يف عاله،والرسل واملالئكة ومجيع املقدَّ 

 .[285البقرة: ]﴾ہ  ہ  ھ  ھ

                                                             

وانظر  (.16/415البن رشد ) «والتحصيل البيان»(، و22/282البن يونس ) «اجلامع» -1

(، 6/285للحطاب الرعيني ) «خليل خمترص رشح يف اجلليل مواهب»(، و2/302) «الشفا»

 (.2/417) «الدردير رشح عىل الصاوي حاشية»و

 . «تنزيه األنبياء عن تسفيه األغبياء»وللسيوطي رسالة بعنوان: 

 (.286للدعجان )ص  «العقيدة إثبات يف مالك اإلمام منهج»وانظر 

 ريَر هذه املباحث.ووافق ذلك حت -2
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 أنْ  مثل األنبياء من نبير  عىل لنزَ  ما دجَح  نمَ »: (1)♫قال ابن رشد 

 عيسى عىل اإلنجيل أو! عمران بن موسى عىل التوراة لزِ ينَ  مل اهلل إن  : وليق

. «رصيح رٌ فر ك   هفإنَّ  ،بنبي   يكن مل هإن  : فقال منهم أحد   ةَ نبو   دجحَ  أو! مريم ابن

 انتهى.

  

                                                             

 .(16/416) «والتحصيل البيان» -1
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كَرمون،   ل: عباد م   ناصحونو راشدونالرس 

 الوون ع  بَ ـت  ي  كَرمون، م   هلل داعب َل  الرس  بأن   نؤمن املسألة الرابعة عرشة:

   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿، قال تعاىل: عبدوني  

ا حممدً  نانبي   جل  وعال أمر اهلل  و، [11إبراهيم: ]﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ﴿: أن يقول لقومه ♀

 .[50األنعام: ]﴾ڭ  ڭہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  

، ناءمَ أ   أتقياء ة،رَ برَ  رامكِ ل األنبياء والرس  امسة عرشة: املسألة اخل

 ذكر أنْ  بعد تعاىل قال ،دونمهتَ  هداةٌ  ،ناصحون راشدون، ون،بارُّ  صادقون،

ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ﴿: لوالرس   األنبياء من كبريةً  طائفةً 

  ھ  ھ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ 

ًحا قوَمه ، وقال عنهم ص[88 - 87األنعام: ]﴾ے ۀ  ﴿احب ياسني ناص 

 20س: ي]﴾ے ھ   ھہ  ہ   ھ  ھ  ہ    ۀ  ہ

 ، فوصَفهم بالصالح واالستقامة ظاهًرا وباطنًا. [21 -

 واهلدى املبني، احلق عىل كانوا مبأهن  نؤمن  املسألة السادسة عرشة:

 هلأ عىل لسان تعاىل قالكام  ،أقوامهم إىل مرهِب  من ناتبالبيِ  واؤجا ،املستبني

  .[43األعراف: ]﴾ی  ی  ی  ی  جئ﴿: اجلنة
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َجج البيِّنات واآليات الباهرات  ل واألنبياء مؤيَّدون باحل  الرس 

 اهلَل أي دهم باحل َجج والرباهني الظاهرة، بأن  نؤمن  املسألة السابعة عرشة:

دقهم، والشاهدة عىل َعَظمة َمن  واآليات واملعجزات الباهرة، الة عىل ص  الد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿: ▐ قالهم، أرسلَ 

  ٺ  ٺ    پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

احلديد: ]﴾ڦ  ڤ  ڤ      ڤ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ 

25]. 

 عىل لُّ تد   زةٍ عجِ بم   أ يِّد رسول كلُّ »: (1)♫قال أبو العباس القرطبي 

ت   توتثب   ه،صدق   ظهر  فيَ  رسالته، ةحَّ ِص   ع   قد كام ه،حجَّ
 بام م،أحواهلِ  نمِ  ملِ

 بقىيَ  فال هم،بانقراض   ضر  قَ تنْ  ممعجزاِت   أن   غريَ  عنهم، نهوبيَّ  به اهلل  ناأخربَ 

 انتهى.. «األعصار توايل مع فىخَي  قد وذلك هبا، اإلخبار   إال   همعدَ بَ  منها

  

                                                             

 (.6/50) «املفهم» -1
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ل ناِصحون يف تبليغ دين اهلل   الرس 

 البالغ به أرسلوا ما يعمج واغ  بل   قد مبأهن  نؤمن  املسألة الثامنة عرشة:

جت  حت  خت  مت   ىت  ﴿: تعاىل قال ،اللق عىل احلجة بذلك فقامت املبني،

ن ، وذكر اهلل[28جلن: ا]﴾  جحيت  جث  مث  ىث  يث  حج      مج    عن عدد م 

م قالوا ألقوامهم:  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ﴿أبيائهم أهن 

 .[79األعراف: ]﴾ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ

 مكتَ  ♀ اًد ُممَّ  أنَّ  كثَ دَّ ح نمَ »: قالت ،▲ عائشة عنو

چ  چ  چ  چ  ڇ  ﴿: يقول اهللو ،بكَذ  فقد ،عليهاهلل   لأنزَ  امَّ  اشيئً 

 (1).اآليةَ  ،«[67املائدة: ]﴾ڇ   ڇ  ڇ

 سالة،الرِّ  اهلل نمِ »: أن ه قال ♫ هريالز  عن  (2)وروى البخاري تعليًقا

 .«سليمالتَّ  وعلينا ،البالغ   ♀ اهلل رسول وعىل

  

                                                             

(، وكذلك 4855) اًل مطو  « صحيحه» يف أخرجه وقد ا،خمترَصً  ههنا(، 4612رواه البخاري ) -1

مها.177مسلم )  (، وغري 

 (.366-5/365)« تغليق التعليق» انظر -2
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ل، وهم مخسة وعرشون اإليامن بأسام كر لنا من الرس  ء َمن ذ 

له يف الكتاب  املسألة التاسعة عرشة: ن أنبيائه ورس 
ى اهلل  لنا م  نؤمن بام سم 

ن ة تفصياًل، ونؤمن بسائرهم إمجااًل، قال  ٱ  ٻ  ٻ  ﴿: هلالج لجوالس 

      ٺ   ٺٺ  ٺ  ڀ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ 

 .[78فر: اغ]﴾ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ

(، 25وعَدد  الذين ذكَر اهلل  منهم يف القرآن الكريم مخسٌة وعرشون )

آدم، ونوح، وإدرس، وهود، وصالح، وإبراهيم، وإسامعيل،  وهم:

وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، ولوط، وشعيب، ويوسف، وموسى، 

وهارون، وإلياس، وزكريا، وحييى، واليسع، وذو الكفل، وداود، وسليامن، 

مهم نبي نا حممد، عليهم وأيوب، وعيسى،  وأفضلهم وخامتهم وإمامهم ومقد 

 الصالة وأزكى التسليم. لمجيعا أفض

 املسلمون وليس»: (1)♫قال العالمة حممد الطاهر بن عاشور 

 يف رواكِ ذ   ذينالَّ  األنبياءَ  ولكنَّ  ،♀ دٍ ُممَّ  غريَ  موايعلَ  بأن مطالبني

 التي اآليات أقرَ  ملن بوءهتمبن   اإليامن   ب  جيِ  النبوءة فوصر  يحبَص  القرآن

 قوله لاشتمَ  وقد ،ونبيء رسول بني وعرشون مخسةٌ  مهت  دَّ وعِ  ،فيها رواكِ ذ  

                                                             

 (.7/346(. وانظر أيضا )24/211) «التحرير والتنوير» -1
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ﴿: تعاىل 

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   

ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  

  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک

 83األنعام: ]﴾ک   ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ

 ،«أخرى آيات يف آخرين سبعة أسامء وذكر ،منهم عرش ثامنية أسامء عىل [86 -

 :(1)بعضهم بقوله مجعها وقد

مممم    علمممم  َحممممْت     َمعِ َفمممم    الت مممممْكلي    ذ  ك 
 

 
 

ممممم ا قممممم  الت فصمممممي ِ  علممممم  بأنبيممممم     لِ    ع 
 

ــــــَ  ﴿ يف ــــــ  تل ُتن  ث  نيمممممم    مممممممنه ْ ﴾ حجَّ
 

 
 

مممم    سممممبع    و بقمممم  َعْشممممم    بعمممم  مِمممم   وه 
 

 وكممممم ا صممممم ل    شمممممعي    هممممم د   إدر ممممم   
 

 
 

خت رِ   د    الكِفممممم ِ  ذو ممممم ا قممممم  ب لمممممم   تِ    خ 
 

 

                                                             

 (.53للبيجوري )ص  «رشح جوهرة التوحيد»انظر  -1
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رشيعة اإلسالم ناسخة ملا قبَلها 

 كل   تخَ َس نَ  قد ♀ النبي رشيعةَ  ن  نؤمن بأاملسألة العرشون: 

الثقلني: اإلنس واجلن، العرب  ألن ه خاتم األنبياء واملبعوث إىل قبله، الرشائع

الفرقان: ]﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴿والعجم، 

َريَرةَ  أيب   َعن (1)«صحيح مسلم»ويف ، [1 وَل  أن   ◙ ه   اهلل َرس 

س   والَّذي»: َقاَل  ♀ دٍ  َنفر َمَّ َمع   ال بَيِده، ُم  ةِ  هذه ِمنر  أَحٌد  ب َيسر  األ مَّ

، ا الو ُّيوديي وت   ث مَّ  ،يني َنصر ِسلرت   بالَّذي يؤِمن ملو يم   ِمنر  كان الَّ إ ،به أرر

حاِب   .«النَّار أصر

 يف ما مجيع أن   به يريدون ال العلم أهل عند ذكري   الذي الرشيعة ونسخ  

 ن   قد األنبياء أديان نم   السابقة الرشائع
 منه اإلسالم دين يف بقي وقد خ،س 

النبي  به جاء امب مرهونة صارت العبادة أن   يريدون اموإن   يشء،

♀.(2)  

                                                             

1- (153.) 

(. ويل عىل هذه الرسالة 17لشيخنا العصيمي )ص  «رشح خمترص يف أصول العقائد الدينية»انظر  -2

ع سميته  ♫للعالمة ابن سعدي  نية التعليقات»رشح موس  ، ولكنني مل «ةالبهي   والفوائد الس 

 فيه من تصحيف مع طول يف بعض املباحث.أنرشه بعد  نظرا ملا 

 ن يراجعه، وخيترصه، ثم ينرشه حتى يستفيَد منه طالب العلم.ولعل اهلل يقِيض  له من إخواننا مَ 
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ة كثرية، ومنها ن صة اهلل ألنبيائه   دالئل النبوَّ

 نم   دونمؤي   منصورون َل الرس   أن  ب نؤمن املسألة الواحدة والعرشون:

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ﴿: تعاىل قال ،وألتباعهم هلم العاقبةَ  وأن   اهلل،

ے   ﴿ :هلالج لج، وقال [51غافر: ]﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ

  ۈ  ۆ   ۆ ڭ  ۇ  ۇ ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 .[173 - 171الصافات: ]﴾ۈ

له مِ  هلالج لجونص  اهلل   ن دالئل نبوهتم وبراهني صدقهم،ألنبيائه ورس 

ون النبو   فإن  أهَل  ، -وهو املعجزات-ة يف دليل واحد السنة واجلامعة ال حيرص 

، ويرد ون عىل من َقرَصه عىل املعجزات  وإنام يَرون أن  دليلها وبرهاهنا متنِوع 

 سي ة. احل

وهلذا يقول أهل  السنة: تثب ت  الرسالة بعدة أمور، منها:
(1) 

   التي  الكوني ة واآليات الرشعي ة جَج باحل  له تأييد اهلل ألنبيائه ورس

 .«املعجزات»تسمى 

 دق يف األخبار ، وفيام جاؤوا به من ص  حال  األنبياء يف أنفسهم

 . حكامألاوعدل يف 

                                                             

 (.81)ص  «رشح الطحاوية»(، و1/238) «النبوات»(، و1/155) «رشح األصفهانية»انظر  -1
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 هم اهلل بقدر ما ، وألتباعهم من األولياء الذين ينرص  نص  اهلل ألنبيائه

 .  ۏ عندهم من املوافقة ألنبياء اهلل ورسله

  ألوانهلم ب لمكِذبنيل ومؤاخذته ن أعدائهم،مِ  هلالج لجانتقام اهلل 

قوبات ين ، فكانوا عربةً الع  عَترب  رين ،للم   .وسَلًفا ومثاًل لآلخ 
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ال ب دَّ أن يفضَح اهلل  َمن يكِذب عليه  

ذكر اهلل عن املرشكني قوهَلم يف النبِي  سألة الثانية والعرشون:امل

 ننتظر :أي، [30الطور: ]﴾ی  ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ﴿ :♀

ك املوت منها له ثحيد   حتى هر،الد   حوادث به ، ملا استقر  عندهم أن  اهلل ال يرت 

جاء به أحًدا من الَلق يكذب عليه وال يأخذه أخَذ عزيز  مقتدر، وهذا حقٌّ 

ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ﴿القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعاىل: 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ﴿، وقوله: [8األحقاف: ]﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ                ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   

، وقوله: [75 - 73اإلرساء: ]﴾ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ﴿

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ﴿، وقوله: [47 - 44احلاقة: ]﴾ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ

ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  

ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  

ې  ې            ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   ۅ       ۉ  ۉ  ې 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  ﴿، وقوله: [93األنعام: ]﴾وئ
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پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      

 قال ، وكام[15يونس: ]﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿: لفرعونَ  ♥ موسى

، [105 - 104األعراف: ]﴾پ  پ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ېئ  ىئ   

ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ﴿: هلالج لجوقوله 

 غريَ  امً جاز   اخربً  جل  وعال أخرب، ف[24الشورى: ]﴾ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ

 ل  يستد  إذ  ا،جدر  كثري القرآن يف وهذا، احلق   ق  وحي    الباطل وح  يمْ  هأن  : قمعل  

 (1).لهرس   دقص   عىل وجالله وأوصافه ،ساملقد   بكامله ▐

َدِلاًل هلذا األصل مم ا وقع للنبِي  (2)♫قال ابن القيم   ♀م 

َل ما نَزل عليه الوحي:  ▲مع زوجه خدجيَة   بني ما َق فرْ  لوتأم  »أو 

 وصفات تعاىل الرِب  بصفات ▲ خدجية العاملني نساء دةسيِ  استدالل

 هوأنَّ  تهبوَّ ن   ةَ صحَّ  األمرين نهذي بني نمِ  واستنتاجها ،♀ دحمم  

                                                             

رشح »ع أخرى، وضا( ومو6/387( )495، 446، 1/142) «اجلواب الصحيح»انظر  -1

مدارج »(، و47)ص  «احلسنة والسيئة»(، و2/897) «النبوات»(، و227)ص  «األصفهانية

 (.81ص ) «رشح الطحاوية»(، و3/560) «زاد املعاد»(، و3/434) «السالكني

 .(233 ص) «القرآن أقسام يف التبيان» -2
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 هوأن   ،هيَ خيز   أنْ  تأبى قهوخال   هربِ  صفات   هذه كانت نمَ  وأن   ،احق   اهلل رسول   

 ـوي   ،يهعل  وي   دهيؤيِ 
  انتهى.. «عليه هنعمتَ  م  ت 
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ل  ل األنبياء والرس  تفاض 

َل يتفاَضلون  املسألة الثالثة والعرشون:   بهاهلل أخرب ما عىلنؤمن بأن  الرس 

جلَّ ، وقوله [253ة: البقر]﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿: تعاىل قوله يف

لون بام ، فهم متف[55رساء: إلا]﴾ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴿: وعال اض 

هم اهلل  من خصائَص وفضائل.  خص 

: أولو العزم ل وأكملهم، وأفضل الرس  (1)فالرسل أفضل من األنبياء

ثم إبراهيم، ثم موسى،  ،♀نا حممد منهم، وأفضل أويل العزم: نبي  

 (2)ثم عيسى ونوح، عليهم مجيعا أفضل الصالة وأزكى التسليم.

وا ال»توجيه حديث:  ريِّ  َ  «األنبياء بنيَ  خت 

ن املفاضلة بني األنبياء  املسألة الثالثة والعرشون: م م  ال ي عاَرض  ما تقد 

وا ال»: ♀بقول النبِي  ۏ ريِّ  َ  مرين:، وذلك أل(3)«األنبياء بنيَ  خت 

                                                             

 «قواعده»للنبوة عىل الرسالة كام يف  من تفضيله ♫خالفا ملا ظنه العز بن عبد السالم  -1

 (.384-2/383) «الفروق»يف  ♫(. وانظر كالم تلميذه القرايف 2/236)

 (.27)ص  «رشح الطحاوية»(، و3/445) «مدارج السالكني»(، و2/393) «الفروق»انظر  -2

 (.2374( ومسلم )2412رواه البخاري ) -3
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   ض القرآن، فإن  الكل أوال : ألن  السنة الصحيحة ال يمكن أن ت عار 

ض  عند الناظر يف األدلة ال يف حقيقة تلك  من عند اهلل، وإن ام يقع التعار 

 .[82لنساء: ا] ﴾ڈ  ڎ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ﴿األدلة، 

  (1)منها: بة،أجاب العلامء عن هذا احلديث وغريه بعدة أجو: ثانيا 

o  ًعا. ♀أنه قاله  أدًبا وتواض 

o والفتنة صومةال   إىل ييؤدِ  تفضيل   عنجاء  أن  النهي. 

o  أن  النهي جاء عن التفضيل  بني األنبياء عىل وجه يلزم  منه

ص  للمفضول.  تنق 

o  وإن ام هو هلل ةبي  والعَص  اآلراء دبمجر  أن  التفضيل ليس ،.  

                                                             

إكامل »[، وۏ األنبياء بني التخيري باب( ]4/315للطحاوي ) «اآلثار معاين رشح»انظر  -1

( 15/38للنووي ) «رشح مسلم»(، و6/229للقرطبي ) «املفهم»و (،7/237لعياض ) «املعلم

(، 87-84البن أيب العز )ص  «رشح الطحاوية»(، و1/671) «تفسري ابن كثري»(، و15/122)

 (.3/1124) «معارج القبول»(، و2/298) «لوامع األنوار البهية»و
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 ؟لس  ر   نِّ ـجِ ال يف هل

ه  والعرشون: الرابعةاملسألة   اجلنِّ  يف ليسذهب مجهور العلامء إىل أنَّ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ﴿بدليل قوله تعاىل:  ،(1)رذ  النُّ  فيهم اموإنَّ  ،لس  ر  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ٺ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  

 .[29]األحقاف: ﴾ٿ

 «.اجلنِّ  نمِ  رذ  والنُّ  اإلنس، نمِ  لس  الرُّ » :(2)♫ جماهدقال 

 انته . «.اجلنِّ  نمِ  ال نساإل نمِ  لس  الرُّ  وإنام» :(3)♫ القرطبي قالو

ه يف  هبذه اآلية عىل أن  ل  د  وقد است  » :(4)♫ قال احلافظ ابن كثريو

 ،منهم رسواًل  اهلل  بعِث مل يَ  اجلنَّ  أنَّ  وال شكَّ ، ل  س  وليس فيهم ر   ،ر  ذ  ن   اجلنِ 

ڱ    گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ﴿لقوله تعاىل: 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې      ﴿: وقال ، [109]يوسف: ﴾ں

وقال عن  ،[20]الفرقان: ﴾ى    ى    ائ   ائ  ەئ  ەئ

                                                             

(، 196)ص  «الشيطان وأولياء الرمحن أولياء بني الفرقان»(، و2/78) «زاد املسري»ظر ان -1

 (.416)ص  «اهلجرتني طريق»و

 .(7/86) «تفسري القرطبي»، و«زاد املسري»انظر  -2

 .(17/163( )11/12( )7/86) «اجلامع ألحكام القرآن» -3

 (.9/561) «تفسري الطربي»وانظر  .(7/302) «تفسري القرآن العظيم» -4
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ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿ :♥ الليل   براهيمَ إ 

ن فم   ♠براهيم إتعاىل بعد  ه اهلل بعثَ  نبي   فكل  ، [27]العنكبوت: ﴾ڱ

 اللته.يته وس  ذرِ 

ۋ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ﴿ه تبارك وتعاىل: ا قول  أم  و

ق عىل أحدمها وهو فيصد   ،فاملراد هنا جمموع اجلنسني، [130]األنعام: ﴾ۋ

 .«أحدمها :أي ،[22]الرمحن: ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿كقوله:  ،نساإل

 .♫المه ك انتهى
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 الركن اخلامس: اإلميان باليوم اآلخر
 .«ِخراآل واليومِ » :☻ قال ثم

 يف وجاء، نهو الركن اخلامس من أركان اإليام اآلخر باليوم يامناإلو

 يف تعريف اإليامن: ♥قوله  لحديثل ◙ة أيب هريرة رواي

س   ،قائهلِ و تابه،وكِ  ،تِهومالئكَ  ،باهلل ت ؤِمنَ  أنر »  (1).«راآلِخ  ثعر بالبَ  نَ ؤمِ وت   ه،لِ ور 

ة يفوالكالم عىل اإليامن باليوم اآلخر   (2):مسائل ِعدَّ

 اليوم اآلخرحقيقة اإليامن ب

آخر األزمنة املحدودة، ر بذلك ألنه اآلِخ  ليوم  ا يَ مِّ س   املسألة األوىل:

ة األيام، وفيه البعث واجلزاء لألنام ليس بعده يوم،و ِمَي إذ هو خامت  ، وهلذا س 

 (3).بعده يوم ال ألنه قيم،عَ ال يوميوم  القيامة بال

                                                             

 .(1/215)لعياض  «إكامل املعلم». انظر (9) مسلم(، و4777البخاري ) رواه -1

ث فيام تعل ق باليوم اآلخر من املباحث» وهذه املسائل مستخَلصة  من كتايب -2 ة الباح  د  وقد طبع ، «ع 

 :-أدام اهلل نفَعه-هشام الطاهري الدكتور بتقديم فضيلة الشيخ 

  

 «فتح الباري»و(، 2/426للطيبي ) «رشح املشكاة»(، و16/48) «قرطبيتفسري ال»انظر  -3

(1/118.) 

https://salafilessons.com/books/%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d9%81%d9%8a%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84/
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بل هو أحد  ن،األدلة عىل اإليامن هبذا الركن كثرية يف القرآ :الثانيةاملسألة  

 التي الكريم القرآن مقاصدوأحد  ،ي تدور عليها دعوة األنبياءاألصول الت

 له نمَ  هايعرف قاصدامل وهذه عليها، والعقلية احلسية األدلة ويورد يكررها،

 ، وهي:رك  ـتفَ  وفضل ر،تصو   وجودة ر،تدب   سنوح   فهم، كامل

 التوحيد إثبات، 

 املعاد إثباتو، 

 النبوات إثباتو. 

 ذلك حكى كام مجيعا، الرشائع عليه اتفقت امم املقاصد، الثالثة وهذه

 (1).موضع غري يف العزيز الكتاب

ابن  هو كام قال خراآل باليوم يامناإلحقيقة  الثالثة:املسألة 

أي »، قال: [4البقرة: ]﴾ڦ ڦ ڦ﴿يف قوله تعاىل:  ¶عباس

(2)«.بالبعث، والقيامة، واجلنة، والنار، واحلساب، وامليزان
  

ما َأخرَب به النَّبيُّ  بكلِّ اإليامن  م بأنَّه وضبطه بعض أهل العل

 (3) .يكون  بعد املوت ما ♀

                                                             

 (.482-1/481، «الفتح الرباين»للشوكاين )مع  «إرشاد الثقات»انظر  -1

 (.1/252« )تفسري الطربي» -2

 (.3/145) «الفتاوى»ضمن  «عقيدة الواسطيةال» -3
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الكالم عىل أرشاط الساعة ضمن  (1)أهل العلممن  آخرونوأدخل 

ن باليوم اآلخر ثالثة أمور: اإليامن هبذا الركن،  وعىل هذا يتضمَّ

 (2)َنة بقرب يوم القيامة وهناية العامل.املؤذ   اإليامن بأرشاط الساعة 

 إذ فتنة وعذاب أو نعيمضغطة ومن  وما جيري فيه واإليامن بالربزخ ،

 .هو أول منازل اآلخرة

 غري البعث إىل و ة الصوربدًء من نفخ واإليامن بام يتعلَّق بيوم القيامة

ساب والث واب والع قاب،  ذلك مما يقع يف ذلك اليوم العظيم من احل 

فاعة،  وَذة  باليَ والش  ف املأخ  ح  والرِصاط،  وامليزان،، مني والِشاملوالص 

 ما أَعد  اهلل  فيها ألهلها وأحوال اجلن ة والنار، وأحوال  أهل ها، وأنواع  

 مجاالً وَتفصياًل.إ

  

                                                             

 .( 6/3245) «موسوعة العقيدة»انظر  -1

 .الم عليها يف آخر هذا الرشح بإذن اهلل تعاىلوسيأيت الك -2
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 رَّ منهـال مفَ الذي  حقيقة املوت 

رتفصيل منازل الدار اآلخرة، ف قبل املسألة الرابعة:  املوت أن   مجيعا لنتذك 

ں  ﴿فقال جل  شأن ه:  ،عبادمجيع العىل  -بال استثناء- هقد كتب ، وأن  اهللحقٌّ 

ة مواضع من كتابه، وقال: [185]آل عمران:  ﴾ں  ڻ  ڻ د 
ۈ   ﴿، يف ع 

ٱ  ٻ  ﴿، وقال: [78]النساء:  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

 ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ

، [60]الواقعة:  ﴾ڍ  ڍ  ڌ ڇ  ڇ  ڇ      ڇ ﴿، وقال: [16]األحزاب: 

، وقال [8اجلمعة: ]﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿وقال: 

تَِك، الَّذي الَ إل»: ♀ وذ  بِعزَّ ، واجِلنُّ ـٰأع  َه إالَّ أنَت الَّذي الَ يموت 

 (1).«واإلنرس  يموتون

وح لل املسألة اخلامسة: فاَرَقة  الرُّ  احَمًْض  اعدمً هو  ليسو، (2)جسداملوت: م 

ْ  ناءً فَ  وال
وح   َتَعل ق   انقطاع   هو وإنام ،افً رص  فاَرقت ه بالَبَدن الر   بينهام، وَحْيل وَلة وم 

ل    (3).دار إىل دار من وانتقال حال وتبد 

                                                             

 .(2717) ومسلم له، واللفظ( 7383) البخاري رواه -1

 (.3/1099) «جامع العلوم واحلكم» -2

 (.18/206( )7/377) «اجلامع ألحكام القرآن»(، و120)ص  «التذكرة»انظر  -3
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 َل أه اوي ال لود َل أه اي»: مواعظه يف يقول سعد بن باللكان هلذا، و

ْلقوا مل إنكم ،البقاء لقتم وإنام للفناء، خت   نتقلونت ولكنكم واألبد، للخلود خ 

 (1).«دار إىل دار من

  

                                                             

( واحلسن 5/287زيز )د الع(، ونحوه عن عمر بن عب5/229) «ليةاحل»رواه أبو نعيم يف  -1

(7/286). 
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 ضغطة القرب 

ضع  :السادسةاملسألة  غ ط ضغطةً يف  املِيتإذا و  ة، وض  م  ضم   قربه ض 

 ه.التقاء جان َبي الَقرب عىل جسدب

 التقاء وهي ،هغطت  َض  القرب عذاب منو»: (1)♫قال النفراوي 

 األنبياء غري منها نجا ولو طالح، وال صالح منها ينجو ال ،امليت عىل حافتيه

 انتهى. «.◙ معاذ بن سعد لنجا

 عن ▲ َعائ َشة  دل  عىل هذه الضغطة ما روت  :السابعةاملسألة 

َطًة، َفَلور َنَجا أو َسلَِم ِمنرَها َأَحٌد »: أن ه قال ♀الن ب ِي  ِ َضغر َقربر إنَّ لِلر

َعاذ د  برن  م  د  ب ةِ َضمَّ  لو َنجا َأَحٌد ِمن»، ويف رواية: (2)«َلنََجا َسعر ن  الَقرِب لنَجا َسعر

َعاذٍ  ًة ث دولق ،م  مَّ َضمَّ وِخَي عن مض   (3)«.هر 

َلي أيبقال ابن   َطِة القرِب أا أ  م»ة: كم  عاٍذ،  والَحٌد ِجرَي ِمن َضغر د  بن  م  َسعر

ٌ ِمناجل يف ِديٌل ِمن َمناِديلِهي ِمنر الَّذ  (4)«.فيهاا وم الدنيا نَّة َخرير

                                                             

للشيخ عبد الرمحن خليف  «مشاهد الناس عند املوت»(. وانظر 1/96) «الفواكه الدواين» -1

 (.328-326)ص  ♫

 .(1695) «الصحيحة» يف األلباين وصححه ،(24283) «املسند» يف أمحد رواه -2

 .(5306) «اجلامع صحيح» -3

 .(60 ص) «القبور أهوال»و ،(56 ص) «الروح»و ،(323ص ) «التذكرة»انظر  -4
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غَطة   هذه :الثامنةاملسألة  ن -الض  ها باملؤم  ق  ًة من حيث  َتعل  وإن كانت عام 

ا  -والكافر   .ۏ األنبياء ال تنال  إال  أهن 

غَطة   هذهخَتَتلف  و  :كامر وَكيًفابني الناس  الض 

 ة عذاٍب للكافر فهي   .حتى البعث ال انقطاَع هلا، ضمَّ

ه  عل: »(1)قال القرطبي ا الكافر  فال َيزال  َقرب   انتهى. .«يه َضِيًقاوأم 

 ة َشوٍق  هيو بر ضمَّ ؤمنوح  ة احلبيب حلبيبه، تكون  يف ، للم  َكضم 

َساح  له فيه.
 (2)أول نزوله إىل قربه ثم يعود االنف 

  

                                                             

 .(387ص ) «التذكرة» -1

 (.2/16) «األنوار لوامع» -2
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 كحال القلب يف الصدر القرب حال العبد يف 

ه بعد املوت، تاب ع  النرشاح  القلب  :التاسعةاملسألة  يق  الَقرب  واِتساع 
ض 

 كان وكلَّام قلبه، يف ما بحسب قربه يفالعبد   يكون إنامفعة اهلل قبل املوت، بطا

 ۆ ۇ ۇ﴿ :تعاىل اهلل قال وأنعَم، أسَّ  قربه يف كان أعظم قلبه يف اإليامن  

 بني هسبحان فجمعَ  ،[10 - 9العاديات: ]﴾ٻ ٻ ٻ ٱ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 (1) .الصدور يف وما القبور يف ما

حال  العبد يف القرب كحال القلب و: »(2)بقوله القيم ابن  هذا ما عرب  عنه و

 .انتهى«. جنا وانطالقايف الصدر نعيام وعذابا، وِس 

ن لمممممم   نِمممممم   وحَشممممممَتن  َرح مممممم   مممممم  ه 
 

 
 

 
 

ممممم  ممممم  بنممممم  والط   بنممممم  ذا  عنممممم  وتَ ف 
 

صممممممم     نحممممممم  نممممممم  الل   وأنممممممم  الع   َملجؤ 

 

 
 

 
 

ن  وأنمممممم   وَمطَلب نمممممم  األَْسممممممنَ  مقَصمممممم  
 

                                                             

 .(4/220) «جامع املسائل» -1

 .♫، فله نحو (22/111) «املعلمي آثار». وانظر (2/25) «املَعاد زاد» -2
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 ؤال امللكني: سفتنة القرب

ة الفتنة،  :العارشةاملسألة  هي سؤال امللكني وبعد ضغطة القرب تكون َثم 

 للعبد عن ربه، ودينه، ونبِيه.

رسول اهلل  ، وتواترت هبا سنةاهلل كتابيف  ةثابت القربفتنة و

 ن.وسلماملعليها مجع أو ،♀

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ﴿اهلل تعاىل:  قال

، [27إبراهيم: ]﴾چ   ڇ  ڇ  ڇڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  

ب  ن  عب وعن الرَباء ِعَد »اَل: ق ♀الن ب ِي  عن ◙از  إذا أ قر

ول   اهللَهد  َأنر اَل إَِلَه إاِلَّ ث مَّ َيش ،ِه َأَتاه  آٍت ؤِمن  يِف َقربِ امل ًدا َرس  َمَّ َفَذلَِك  اهلل،َوَأنَّ ُم 

:َقو ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ﴿ ل ه 

 (1).﴾ڃ

 (2) كام رصح به مجاعة من أهل العلم. واترت بذلك السنة،وت

 

 

                                                             

 .(2201) ومسلم ،(1369) البخاري رواه -1

 (.123)ص  «املتواتر احلديث من املتناثر نظم»(، و21)ص  «الصدور رشح»انظر  -2
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أرجوزة التثبيت يف ليلة »يف  ♫قال جالل الدين السيوطي  

   :(1)«التبييت

َشممممممممممممم دِ  الل   َهمممممممممممممَ ا َ  اعَلممممممممممممم ْ   لل  
 

 
 

 
 

ممممممممممممممم  ق  َ ف  ِ   م  ممممممممممممممم   مممممممممممممممَ ادِ  لط   الس 
 

مممممممممِ   ن  أ مممممممممن  ِ  َأْهممممممممم    َعَليممممممممم ِ  ال   الس 

 

 
 

 
 

َجمممممممم     األَِسممممممممن  ِ   مِمممممممم َأْمضمممممممممَ  بح 
 

مممممممممَؤاَ   َأن   بِممممممممم ْ  َمممممممممم ْ  الَ َلَكمممممممممْي ِ  س   ق 
 

 
 

 
 

ممممممِه ْ  َفممممممْ     بِمممممم ِ  واّل َ مممممم ن   َحمممممم     ش 
 

ممممممممممْ  ن   بمممممممممم ِ  أَتمممممممممم   ب إلَشمممممممممم َر ْ  الق 

 

 
 

 
 

مممممممممممممم    وواَفَقممممممممممممممْ    اإلثمممممممممممممم َر ْ     ت 
 

تِمممممممم  األَح ِد مممممممم    بمممممممم ِ  تمممممممم اتَ ْ    ال 
 

 
 

 
 

 الِعممممممم   ِ  عنممممممم َ  ِسمممممممت ي َ  َبَلَغمممممممْ   قممممممم 
 

ممممممممممؤَ  اآل مممممممممم     كمممممممممم مِ    فيَهمممممممممم  ا   الس 

 

 
 

                                                             

 أبيات رشح يف التشتيتمجع » يف ♫ألمري الصنعاين مجاعة من أهل العلم كاوعليها رشح  -1

وشهاب ، «التثبيت أبيات رشح التنكيت ثامر» يف ♫ القنوجي خان حسن صديقو، «التثبيت

 .«فتح الغفور برشح منظومة القبور» يفهـ(  1032-939الدين السبكي )
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َثب مممممممممممم   ﴿ ممممممممممممِ   َ  الل       ﴾ َمن مممممممممممم ا ال 
 

نْكِمممممممممممممم    وإن  مممممممممممممم  ممممممممممممممؤا ِ  ال    للس 

 

 
 

 
 

و و ابتِممممممممممممممممممَ ا    َذو   اعتِممممممممممممممممممَ ا ِ  وَذو 
 

املؤمنني يفتنون يف قبورهم  وأنَّ : »(1)♫قال ابن أيب زيد القريواين 

 (2)«.سألونوي  

أبو احلسن ملَلكني وسؤال ا بفتنة القرب ونقل اإلمجاع عىل اإليامن 

 (5)وغريمها.، (4)ابن عبد الربأبو عمر و (3)♫األشعري 

  

                                                             

 عليها رشح صويت منشور عىل الشبكة: ويل -1

 

 (.1/97) «الفواكه الدواين»انظر . «الرسالة مقدمة» يف -2

  .(164 ص)« الثغر أهل إىل رسالة» -3

 .(2/423) «االستذكار»انظر  -4

ال  القاري»)مع  «الشفا»انظر  -5  (.2/543 «رشح م 

https://www.youtube.com/watch?v=bTolkLfobLQ&list=PLVdR9UrQ6JydSdmQPF_ocM_Uv9HKO1z6z
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 : َمَلكان أسودان أزرقانمنَكر ونكري 

اللذان يتوليان سؤال الناس يف قبورهم،  لكانامل :احلادية عرشةاملسألة 

 عىل يأتيان أهنام التسمية هذه وسبب، نكري آلخر:ل، ومنكر حدمها:يقال أل

 .للناظرين سنْ أ   فيها وليس ،اإلنسان يعهدها مل ةرمنكَ  صورة

َريَرةَ  أيب فعن ول   َقاَل : َقاَل  ◙ ه  رِبَ  اإذ»: ♀ اهلل   َرس   ق 

، كم: قال أو امليِّت  َودان َكانـلَ مَ  اه  أت ،أَحد  َرقان أسر ق ،أزر ،امل  : األََحِدمه ال  ي   نرَكر 

نرَت  ما: فيق والن ،النَّكرِي  : ولآلَخر ل اهذ يف ق ول  ت ك  ج   كان ام: ق ول  في ؟الرَّ

وَ : ق ول  ي ول ه اهلل َعبرد   ه  َهد  أ ،وَرس  ًدا نَّ وأ ،اهلل الَّ إ هَ إل الَ  نر أ شر َمَّ ه   ُم  ول ه َعبرد   ،وَرس 

نَّا َقدر : ق والنفي َك أ َلم  َنع ك  َسح   ث مَّ  ا،هذ ق ول  ت نَّ فر ه يف له ي  ِ  يف اًعاِذر َسبرع ونَ  َقربر

ر   ث مَّ  ِعنَي،َسب نَوَّ ق ث مَّ  ،فيه َله   ي  ، ،له ال  ي  ِجع  : يق ول  ف َنمر يِل أ إىل َأرر م هر ه  رِب   ،فأ خر

َمةِ  َنمر : فيق والَن وسِ  َكنَور لِه َحبُّ أ الَّ إ ي وِقظ ه   ال يالَّذ الَعر   َيبرَعثَه تَّىح ،إليه أهر

َجِعه ِمن اهلل ن كان نر وإ ،ذلك َمضر لر ف ،يق ول ون النَّاَس  َسِمعرت  : قال افًِقام   ت  ق 

ِري،أ ال ،ِمثرَله نَّا َقدر : فيق والن در َلم   ك  ول  ت أنَّك َنعر ض ي َقال  ف ،ذلك ق   الَتئِِمي: لألرر

تَئِم  ف ،عليه َتلِف  ف ،عليه َتلر ه افيه َتخر اَلع  ًبا فيها ال  َيز فال ،أضر َعذَّ  اهلل َيبرَعَثه تَّىح م 

َجِعه نمِ    .(1)«ذلك َمضر

                                                             

 .(1391) «الصحيحة»يف  األلباين وحسنه ،(1071) الرتمذي رواه -1

 (.3/237) «فتح الباري»وانظر للفائدة كالم احلافظ ابن حجر عىل هذا احلديث يف 
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صُّ منه بعض   الناس فال ي سألونسؤال القرب عام، وخي 

 بل ،عىل الصحيح األمة هبذه ختتصُّ  الالقرب  فتنة :الثانية عرشةاملسألة 

ة   كل   فت سأل األ َمم، مجيعَ  َتعم    ♀ النبي ب عثة َبعد وأما َنب ِيها، َعن أ م 

 . استثناء بال الناس جلَميع أرَسله اهللَ ألن   ،♀ عنه ميع  اجل في سأل  

ه َيع مُّ : ةالثالثة عرشاملسألة  َكلَّف كلَّ األصل يف سؤال القرب أنَّ  املؤمن :م 

 .والرجل واملَرأة ،والصغري والكبري ،واملنافق والكافر

ؤال من ي ستثنىو  واملَجنون، كالصبِي  ،-عىل الصحيح-امل كلَّف غري   السُّ

 ألن   ي سأل وال عنه، ي سأل ألنه كالنبي،: باستثنائه األخبار تصح   ومن

 وثبَت  امت حن الذي الشهيد ي سأل ال وممن َيفَتتن، أن شأنه بمن خَيتص   السؤال

تبة أعىل هو الذي والصِديق   الدنيا، يف بجهاده ، الشهيد، من ر   ومن وامل راب ط 

  (1).اجل معة يوم مات ومن امل لك، سورة قراءة عىل داَوم

                                                             

 ،(130-1/125) «التذكرة» :منها كتب، عدة يف فيها العلامء ومذاهب األقوال، هذه أدلة انظر -1

 ،(300 ص) «الطحاوية رشح»و ،(112-106 ص) «الروح»و ،(36/543) «الفتاوى فهارس»و

 ،(2/20) «البهية األنوار لوامع»و للسيوطي، ،«التثبيت أرجوزة»و ،(3/239) «الباري فتح»و

 . (1/206) «الزاخرة البحور»و
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 عذاب القرب ونعيمهحقيقة  

لعظيمة التي يؤمن هبا املسلم أنَّ الناس من املسائل ا :الرابعة عرشةاملسألة 

قيم، وإما يف عذاب وجحيم، م من  يف قبورهم: إما يف نعيم م  كلٌّ بحسب ما قد 

 عمل يف دار العمل.

بط ل، فقد  عذاب القرب ونعيمه حقي ال ِمرية فيه،و ادل فيه إال م  وال جي 

فيه جاءت به اآليات القرآنية، وتواترت به النصوص النبوية، ورويت 

 .أهل احلقعليه اآلثار السلفية، وأمجع 

ڳ  ڳ    ﴿قوله تعاىل: األصل من أوضح األدلة يف القرآن عىل هذا و

  ہ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ

 .[46 - 45غافر: ]﴾ہ ہ ہ ھ ھ

باب ما جاء يف »يف:  «صحيحه»ها البخاري يف واستدل  هبذه اآلية وغري  

 (1)«....عذاب الَقرب

 عباس عن ابنومنها ما جاء ، (1) األحاديث فيه حدَّ التوات رت بلغو

ب»: فقال، بقربينَمر   ♀ي  أن  الن ب ¶ َبانإهنَّ اَم لي َعذَّ َعذَّ  ان وَما ي 

                                                             

، (2/232)البن جزي الغرناطي  «التنزيل لعلوم التسهيل»وانظر  .(3/203) «فتح الباري» -1

 (7/146) «تفسري ابن كثري»و
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ا أ يف ا: َكبرٍِي: أمَّ َ مه  لِِه، وأ ال فكانَحد  ئ  ِمن َبور ِ َتربر ا اَيسر : فكانآلمَّ يش َخر   َيمر

 (2)«.بالنَِّميَمة

 دع ينكرون عذاب القرب أهل الب

أنكرت طوائف من أهل البدع ما يقع يف القرب من  :اخلامسة عرشةاملسألة 

والروافص ومن نحا والوارج ة عتزلومن أشهرهم امل ،(3)نعيم أو عذاب

وننحَوهم مم ن  َسم   أمي ون ،، وهم زنادقة جهال بالقرآنبالقرآنيني -زورا– ي 

قال اهلل تعاىل يف أمثاهلم: ، علام به واطيحي مل بام بالتكذيب ونَ عمولَ ، السنة يف

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ             وئ  وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې     ې ې﴿

 مئىئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ       ېئ       ۈئ

 .[40 - 39يونس: ]﴾حب   جب يئ

                                                             
= 

 ص) «رشح الصدور»(، و2/460) للقسطالين «إرشاد الساري»و(، 2/309) «التمهيد»انظر  -1

 .(125 ص) «املتناثر نظم»، و(121

 .(292) ومسلم ،(216) البخاري رواه -2

للعالمة ابن حجر آل بو طامي  «العقائد السلفية»وانظر الرد عليهم بحجج نقلية وعقلية قوية يف  -3

♫ (2/482-487). 
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ع يأيت    بام ال معرفته، عن الناس عقول   عجزتَ  بامومن املعلوم أن  الرش 

حارات العقول، وال يأتفهو يأت  طل،با أنه عقوهلم يف عرفي   حاالت  بم  بم 

 (1)العقول.

ه عىل أصحاب الرأي املذموم، يف َمعرض ردِ  (2)♫قال ابن عبد الرب 

 برأُيم وفتنته القرب عذاب يف املتواترة األحاديث فردوا»والكالم املسموم: 

 انتهى. «.وقياسهم

 أهل به وقال رًا،متوات   تثبَ  القرب عذاب»: (3)♫وقال الكشمريي 

 انتهى.. «تبديعه يف ريب ال هذا التواتر ومنكر قاطبة، واجلامعة السنة

  

                                                             

اجلواب »يف مؤلفاته. انظر عىل سبيل املثال وهذه عبارة ي كثر من استعامهلا شيخ  اإلسالم ابن تيمية  -1

 (.5/297) «درء التعارض»(، و4/309) «الصحيح

 (، خمترصا.2/1052) «جامع بيان العلم» -2

 ، باختصار.(2/349) «الرتمذي سنن رشح الشذي العرف» -3
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  ، ومنه مستِمري ومنقطِععذاب القرب ونعيمه عىل الروح والبدن

يف أهل  السنة واجلامعة أن  العذاب والن عيم  ات فَق  :السادسة عرشةاملسألة 

ا ىل وعليها وع ،منفردةً عىل الروح القرب يكون  إنام و ،بهالبدن حني اتصاهل 

وِل العذاِب والنَّعيِم للبدن بدون الروح. ص   وقع اخلالف بينهم يف ح 

ه األِدلَّة  هو أنَّ العذاَب والنَّعيَم عىل الروِح واجَلَسدِ   واحلقُّ الَّذي تنص  

  (1) من أهل العلم.نياملحقِّقمجاعة من َمًعا، وهذا هو الَّذي اختاَره 

منه ما هو و ،مستمرما هو منه القرب عذاب  :لسابعة عرشةااملسألة 

 (2)منقطع.

فهو الذي يكون للكفار خاصة ولبعض عصاة املوحدين  ،منه أما املستمر

روا من خطاياهم بعد  أو هم ي عذبون عىل ذنوب  معينة استوجبت  الذين مل َيطه 

 استمرار العذاب عليهم إىل قيام الساعة.

وهذا لعصاة املوحدين خاصة، ألنه عذاب  ا،وقد يكون العذاب منقطع

 ينقطع قبل يوم القيامة، ويزول بزوال سببه.

                                                             

 ،(70 ص) «الروح»و ،(269)ص  «املرصية الفتاوىخمترص »، و(4/282) «الفتاوى»: انظر -1

 ص) ♫ لآللويس «األموات َسامع َعَدم يف الَبِينات اآليات»و ،(299 ص) «الطحاوية رشح»و

113). 

 .(300 ص) «الطحاوية رشح»و ،(121 ص) «الروح» انظر -2
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  القرب عذاب أسبابمن  

 (1) منها: كثرية، القرب عذاب أسباب: عرشة املسألة الثامنة

 .الغيبة والنميمة والوقوع يف أعراض الناس 

 .(2)والكذب، سيام الكذب الذي يبلغ اآلفاق 

 ل.وعدم التنظف من البو 

 .وعدم العمل بالعلم 

 لول: وهو يانة   والغ  َقة ْغنَماملَ  يف ال  ْسمة قبل الَغن يمة من والَّس   .الق 

 .وتعذيب احليوان 

 .والكرب وال َيالء 

 .وأكل الربا 

 .والزنا 

 .والنوم عن الصالة 

 وهو القول واحل كم عليه بغري علم. ،والت َألـِي عىل اهلل
 (3) 

                                                             

 .(2031-4/2030) «العقيدة موسوعة»و ،(79-77 ص) «الروح» انظر -1

 .واهلل املستعان !!وما أكثر وأسهل ذلك يف عامل التقنيات ووسائل التواصل االجتامعي -2

 (.1/62) «النهاية»انظر  -3
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أوجبت ألهلها العذاب يف قبورهم، وغري ذلك من األسباب التي 

م.  والعياذ باهلل من حاهلم ومآهل 

 القرب عذاب من امل نجية األسبابمن 

اعها: كثرية،  القرب عذاب من امل نجية األسباب: عرشة املسألة التاسعة مج 

، واالستقامة عىل رشعه ♀حتقيق التوحيد، واتباع سنة النبي 

نفس، واإلرساع بالتوبة، ولكن جاء ظاهرا وباطنا، واإلكثار من حماسبة ال

 (1) ومن ذلك:التنصيص عىل أسباب معينة ت نجي من عذاب القرب، 

 الرباط والشهادة يف سبيل اهلل. 

  كل ليلة. «سورة امللك»املداومة عىل قراءة 

 .واملوت بمرض البطن، وغري ذلك 

  

                                                             

 «العقيدة موسوعة»و ،(83-79 ص) «الروح»و ،(426-415 ص) «التذكرة» انظر -1

(4/2032). 
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 النفخ يف الصور 

اآلن  نتكل م ،أو نعيمهوعذابه  وفتنته القرب َضغطة بعد :العرشوناملسألة 

 يعيدإْذ بعده  وغريهم، القبور أهل لروج سببألنه النفخ يف الصور،  عىل

 السباع وبطون البحار يف منها قتفر   ما وجيمع األموات، أبدان من فاتالر   اهلل 

 الناس   قوم  يف األرواح فيها جيعل ثم األوىل، كهيئاِتا تصري حتى وغريها،

 (1)العاملني.  لرِب أحياءً  همكل  

ور ن فخ  معناه يف اللغة واضح، الو  وهو، فيه نَفخ  ي   ال ذي الَقرن   هووالصُّ

دة يف جاء كام ،الب وق كهيئة  (2).السلف عن آثار ع 

َب اإلمام البخاري و ور: »(3)«صحيحه»يف  ♫بو  خ الصُّ  قال .باب  َنفر

د:  اه  ور  كَهيئة»جم   ««.الب وق الص 

ور وو النفخ  فيه يف عدد من النصوص، منها قوله تعاىل: جاء ذكر الص 

، [101املؤمنون: ]﴾وئ   وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿

وملا سأل أعرايبٌّ ، [18النبأ: ]﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: هلالج لجوقوله 

                                                             

 .(479 ص) «التذكرة»انظر  -1

 .(13/239) «القرطبي تفسري»و ،(11/463) «الطربي تفسري» انظر -2

 .(11/367) «الباري فتح» -3
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ور قال  ♀النبي   نٌ »: ♀عن الص  نرَفخ   َقرر ، وقال (1)«فيه ي 

َعم   يرَف ك»: ♀ نِ  َصاِحب   الَتَقم وَقد َأنر نَ  الَقرر  َجبرَهَته   َحنَىو الَقرر

َغىو َعه   َأصر َمرَ  نر أ َتظِر  َين َسمر ؤر َخ  نر أ ي  َخ  َينرف  ول   َكْيَف ف ،«َفَينرف  وَل  اي َنق   ؟اهلل َرس 

ول وا» :َقاَل  ب نَا ق  نَا الَوكِيل   نِعرمَ و اهلل  َحسر لر ن اهلل عىل َتَوكَّ   (2).«اَربِّ

ور َمَلك من و ئكة الرمحن، وهو مال ساداتالذي يتوىل  الن فَخ يف الص 

 (3).العلامء باتفاق ♠إرسافيل 

بورهم يكون بعد َنفخة  :الواحدة والعرشوناملسألة  قيام  الناس  من ق 

 (4):وقد اختلف أهل  العلم يف عدد النَّفَخاتالَبعث، 

  :املالكي كابن الَعريب  أهل العلم بعض  إليه ذهَب ما القول األول

إىل أن  ،همغري  واحبه ابن كثري والسفاريني وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وص

 وهي: ، (1)النََّفَخاِت َثالٌث 

                                                             

 يف األلباين وصححه(، 2430(، والرتمذي )4742وأبو داود ) ،(6507) أمحد رواه -1

 .(1080) «الصحيحة»

 «الصحيحة» يف األلباين وصححه(، واللفظ له، 3243والرتمذي ) ،(11039) أمحد رواه -2

(1079). 

 .(11/368) «الباري فتح»، (488) «التذكرة»انظر  -3

 .(11/369) «الباري فتح»، و(490 ص) «التذكرة»انظر  -4
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ەئ  ەئ  وئ  ﴿: يف قوله ا اهلل تعاىلذَكرهوقد َفَزع: َنفخة  ال: األوىل 

، ويف [87النمل: ]﴾ىئ ىئ   ېئ  ېئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

 .[49س: ي]﴾ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ﴿قوله: 

ٱ  ٻ  ﴿وهي املَذكورة  يف قول اهلل تعاىل: عرق: الصَّ َنفخة  : الثانيةو

 .[68الزمر: ]﴾ٺ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ

اآلية بقوله  وهي املَذكورة  يف نفسالِقيام أو الَبعرث: َنفخة  : الثالثةو

ٴۇ  ﴿له: ، وقو[68لزمر: ا]﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿تعاىل: 

 .[51س: ي]﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې

                                                             
= 

ط بع من )البن العريب  «الِدين سبيل يفرساج املريدين »(، و1/334) «عارضة األحوذي»انظر  -1

، وعنه ينقل (قريب عن دار احلديث الكتانية بتحقيق د. عبداهلل التورايت، ولكنني مل أطلع عليه بعد

َفة  »و ،(16/35( )4/260) «الفتاوى». وانظر (490 ص) «التذكرة»هذا القول القرطبي يف   حت 

 ،(2/161) «البهية األنوار لوامع»و ،(6/216) «كثري ابن تفسري»و ،(306 ص) «املَود ود

م هذا االختيار أيضا من كالم احلليمي يف  .(226 ص)للرشيد  «السنية التنبيهات»و ه  قلت: وربام ف 

 .(1/434) «اإليامن شعب يف املنهاج»
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 املروِي  املشهور «الصور حديث» يف الثالث بالنفخات الترصيح وجاء

 العلم أهل من مجاعة فهضع   قدهو حديث و ،◙ هريرة أيبعن 

 (1).وغريهابن حجر  كاحلافظ باالضطراب عليه وحكموا

  :واملاَوردي كالقرطبي العلم أهل ما اختاره مجاعة منوالقول الثاين 

 الرمحن عبد الشيخ القريوان عالمة   ، بل عد  هموغري   حجر ابن واحلافظ

أنَّ  ، وحاصله(2)العلم أهل دعن األشهر هو القوَل  هذا ♫ خليف

 وهي:، (3)ثنتانا اِت النََّفخ

َخة  : األوىل عرق وتنتهي بالرَفَزع َتبدأ   َنفر  .بالصَّ

َخة  : الثانيةو  .الَبعرث أو الِقيام َنفر

 صحيح» يف ¶ عمرو بنعبداهلل  بحديثهلذا القول  واستدلوا

نرَفخ   ث مَّ »: ♀ قوله وفيه ،«مسلم وِر، يِف  ي  ه   فال الصُّ َمع   إالَّ  َأَحٌد  َيسر

َغى ل  : قال لِيًتا، وَرَفعَ  لِيًتا َأصر ه   َمن وَأوَّ َمع  ٌل  َيسر َض  َيل وط   َرج  : قال إبِله، َحور

، َعق  َعق   َفَيصر عق] النَّاس   وَيصر ِسل  ي   ث مَّ  ،[هذه نفخة الفزع والص   قال َأور - اهلل  رر

                                                             

 .(2224)لأللباين  «والرتهيب بالرتغي ضعيف»، و(11/368) «الباري فتح»انظر  -1

 (22 ص) «املوت بعد الناس مشاهد» املاتع كتابه يف-2

( 6/446) «الباري فتح»و ،(491 ص) «التذكرة»و ،(13/240) «القرآن أحكام» انظر -3

(11/369-370) 
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نرِزل    ه   َمَطًرا -اهلل  ي  َساد   ِمنره   َفتَنرب ت   -شك  الراوي- الظِّلُّ  َأو الطَّلُّ  كأنَّ  النَّاِس، َأجر

نرَفخ   ث مَّ  َرى فيه ي  مر  َذافإ ،[وهذه نفخة البعث] أ خر ونَ  ِقَيامٌ  ه   .«َينرظ ر 

و يف الن ْفخ يف الصحيح  : »(1)♫القرطبي قال  ال َنْفختان أهنام رالص 

عرق نفخة إىل راِجعةً إنام تكون   الفَزع نفخة وأنَّ  ،تثال  انتهى«. الصَّ

مِّ  ،عرقالصَّ  نفخةهي  النفخة األوىلفوعليه،   الفزعنفخة ب تارةً  تيَ س 

مِّ و مبدئها، باعتبار عق نفخةب أخرى تارة تيَ س   وتكون ،منتهاها باعتبار الصَّ

 .القيامو لبعثل نفخةً  ذلك بعد الثانية  

  

                                                             

 .(13/240) «القرآن حكاماجلامع أل» -1
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 وقيام الناس من القبور البعث

يي  الَبعثاإليامن ب :الثانية والعرشوناملسألة  هو اإليامن بأن  اهللَ حي 

هم من قبورهم  رج  يَدت إذااألموات وخي   َنفخة   األبدان بعدَ  إىل األرواح   أ ع 

ور م هم لي حاسبَ  الثانية الص  ازَيه  عىل أعامهلم.  ▐وُيج

ة العقلية والنقلية  تظافَرتوقد  طراألدل  نوف من بص   هعىل إثبات ةيوالف 

ق  من املَعلوم من الدين بالضورة هووالرباهني وألوان من احل َجج،  الذي اتفَّ

 (1).املَِلل أهلِ  وسائر بل امل سلمون، عليه

 بذكر أحوال اليوم اآلِخر وتفاصيلمن فاحتته إىل خامِتتِه ملوٌء فالقرآن  أما

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ﴿ومن ذلك قوله تعاىل: ، (2) ما فيه

ی  ی ی جئ  حئ مئ ىئ يئ  جب  حبخب  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻپ  ﴿، وقوله: [50 - 47الواقعة: ]﴾ مب  ىب  يب  جت  حت 

، [87النساء: ]﴾پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

                                                             

، (11/393) «فتح الباري»، و(303 ص) «الطحاوية رشح»و، (4/262) «الفتاوى»انظر  -1

 .(2/219) «األنوار ئحلوا»و، (2/157) «األنوار لوامع»، و(1/72) «الفواكه الدواين»و

 .(، وما بعدها2/762) «القبول معارج» انظر -2
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 وقوله، [6االنشقاق: ]﴾ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ﴿وقوله:  

 .[28لقامن: ]﴾يت ىت مت خت حت  جت يب﴿: هلالج لج

بعض ويف ، (1)«قي َح  عَث البَ  وأنَّ »: ♀قوله  احلديثويف 

ئل عن اإليامن:  ♀، قال روايات حديث جربيل  والَبعِث »ملا س 

 (2).«توـمال بعد

َب بالَبعث  لٌَّد يف النارفهو ومن كذَّ ٴۇ  ۋ  ﴿، قال تعاىل: كافر خم 

ەئەئ      ائ ائ   ىى  ې   ې ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې 

 .[5الرعد: ]﴾ىئ   وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ

 فال عثالبَ  أنكر نمَ  أن   عىل املسلمون أمجع» :(3)♫ابن عبد الرب قال 

 انتهى.. «شهادة وال له إيامنَ 

وحايني مًعايوم القيامة املَعاد  :الثالثة والعرشوناملسألة  ، أما أنه ِجساميني ور 

سامين، فذلك بإعادة اهلل  ه، ج  َق أجزاؤ  سم بعد أن يتَفت َت وَيبىل وتتَفر 
هلذا اجل 

ا أنه روحاين، فبإعادة  الروح إىل الَبَدن بعد أن فاَرقته. وأم 
(4) 

                                                             

  .(6320) «صحيح اجلامع» -1

  «.الشيخني رشط عىل صحيح إسناده»قال حمققو املسند: و ،(17027) أمحد رواه -2

 (.175البن حزم  )ص  «مراتب اإلمجاع». وانظر (9/116) «التمهيد» -3

 .(3/1058) «اجللية التوضيحات»انظر:  -4
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َب  يفنى جسد اإلنسان إالَّ  َنب َعجر  الذَّ

َنب :الرابعة والعرشوناملسألة  ، يفنى كل  يشء من ابن آدَم إال َعْجَب الذ 

 يسولَ »: قال♀، أن  الن ب ي  ◙ َريرةَ أيب ه   حديث مر  منكام 

ب   وهو واِحًدا َعظراًم  إاِلَّ  َيبىَل  إالَّ  ءٌ يَش  سانِ إلنا ِمن َنِب، َعجر َركَّب   َوِمنره   الذَّ  ي 

أيب عن  (2)«♫موطأ اإلمام مالك بن أنس »، ويف (1)«القيامة يومَ  لرق  ـَخ ال

َريرةَ  لُّ »: قال♀، أن  الن ب ي  ◙ ه  ه   آدمَ  ابنِ  ك  ل  ، َتأك   إالَّ  األرض 

َب  َنب َعجر لَِق، منه الذَّ َركَّب   وفيه خ    .«ي 

ز عند صغري عظموهو  ،لغتان، بامليم والباء ،َعْجم  و َعْجب   :يقال ، الَعج 

لب،  هابط ،األليتني بني األسفل يف ْصع ص لطرفه يقاليف أصل الص  ، عىل الع 

 (3).قدر احل مَصة

لَِق، منه»: وقوله رَ  وفيه خ   ثم هو، اإلنسان من لقخ   ما َل أو  أن  : أي« كَّب  ي 

 (4).أخرى تارة منه اللق يركب أن إىل بقيهي   تعاىل اهلل إن

 

                                                             

 (.2955، وهذا لفظ مسلم )«الصحيحني»سبق خترجيه، وهو يف  -1

2- (48.) 

 بن مالك موطأ رشح يف القبس»(، و3/380للامزري ) «علمامل»و ،(18/173) «التمهيد»انظر  -3

 .(446ص ) «التذكرة»(، و3/184) «النهاية يف غريب احلديث»و (،1/435البن العريب ) «أنس

 (.7/307) «فهمامل» -4
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  :(1)♫ الشافعي ابن رسالن يقول 

َنِ   َعْجمممممِ   غيممممم َ  َ ْبلممممم  والجسممممم     الممممم  
 

 
 

 نبِمممممممممم  وّل ب لِي مممممممممم  شممممممممممهي    وممممممممممم 
 

  

                                                             

 .(18ص )للرمّل  «رسالن ابن زبد رشح البيان غاية»انظر  -1
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 ، وحال الناس فيهمكانه ،أدلته :احلرش

إذا قام الناس  من قبورهم بعد نفخة البعث،  :اخلامسة والعرشوناملسألة 

 اجتمعوا يف أرض املحرش.

مَجع  الاَلئق : امل راد به يف هذا القامو، (1)، مع َسوق اجلمع احلرش ل غًة:و

 (2)وَسوق هم يوَم القيامة لَفصل الَقضاء بينهم.

التي قال لة هي األرض امل َبدَّ  أرض املحرش :السادسة والعرشوناملسألة 

 ھ ہ ہ  ہہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ﴿اهلل فيها: 

ها يف قوله  ،[48إبراهيم: ]﴾ھ رَش  النَّاس  »: ♀وجاء وصف  حي 

،  يوَم القيامة عىل راَء، َكق رَصة النَِّقيِّ  (3).«َحدألَ َعَلٌم  فيها ليسَأرٍض َبيضاَء َعفر

ر»ومعنى:  : َبي«: اءَعفر ْفَرة  رة، والَعَفر  والع  اض  ليس بخال ص  بيضاء إىل مح 

ب  إىل احل مرة قليال  .َيرض 

َصِة النَّقيِّ »ومعنى:  رر يف َمصنوع من َدق يق خالص  من الغ ش  «:َكق  كَرغ 

 .مرةاحل   إىل األرض وجه بياَض  ريتغَ  النار كأن، ووالن َخاَلة

                                                             

 .(2/66) «مقاييس اللغة»انظر  -1

 .(26 ص) خليف لعبدالرمحن «املوت بعد الناس مشاهد»(، و11/379) «فتح الباري» انظر -2

 .له والل فظ ،(2790) ومسلم( 6521) البخاريرواه  -3
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كن مة  عال هبا ليسأي: «: َحدٍ ألَ َعَلٌم  فيها ليس»ومعنى:   ى أو بناء وال س 

  (1)أثر.

رش الناس يوم القيامة عىل هيئة وصفها  :السابعة والعرشونسألة امل حي 

اًل : »بقوله ♀النبي  رر َراًة غ  َفاًة ع  وَن ح  ور  مر َُمرش  ڦ     ﴿: قرأو، «إِنَّك 

قال  ثم، [104األنبياء: ]﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ    چ

سى يوَم القيامة إبراهو»: ♀ ل  َمن ي كر  (2)«.يم  َأوَّ

 -الناَس : قال أو- القياَمةِ  يومَ  الِعبادَ  اهلل رش  حَير »: ♀وقال 

راةً  رالً  ع  رامً  غ  ْامً » وما: الصحابة ال، فق«هب  مر  ليَس » :قال ؟«هب  ءٌ  مَعه  .«يَشر
(3) 

َفاةً »: ♀وقوله   .أي: ال ن عاَل عليهم«: ح 

َراةً »: ♀وقوله   .أي: ال ك سوَة عليهم«: ع 

اًل »: ♀وقوله  رر  .خَمت ونني أي: غريَ «: غ 

 

                                                             

 فتح»و ،(17/134) «رشح النووي»و ،(7/351) «املفهم»و ،(2/25) «مشارق األنوار» انظر -1

 .(2/417) «امل نري املصباح»و ،(377-11/375) «الباري

 .(2860) ومسلم ،(3349) البخاريرواه  -2

صحيح »، وحسنه األلباين يف (970« )رداألدب املف»البخاري يف و ،(16042) رواه أمحد -3

 (.3608) «الرتغيب
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َ  احلجاج أبو قال  (1):«عقيدته» يف طيْس ق  الَّس 

 الَخليقممممممممممممم ْ   حممممممممممممممش   اإللممممممممممممم َ  إن  
 

 
 

 الحقيقمممممممممممم ْ  يف اّلبتِمممممممممممم ا  بحمممممممممممم  
 

 قبمممممم    ممممممم  خ  لمممممم ا ممممممم  َت كمممممم ا قمممممم 
 

 
 

مممممممممم ْ  مممممممممم ا    وه  فمممممممممم     ع  ممممممممممْ     وح   غ 
 

 ظِممممممممممممممممممم     وّل يف    ّل بحيممممممممممممممممممم 
 

 
 

 ِجبمممممممممممم     وّل (2)َأممممممممممممم    وّل فيمممممممممممم 
 

مممممممممم لل احمممممممممم  َبممممممممممَ زوا قمممممممممم    رِ القه 
 

 
 

 النممممممم رِ  عممممممم ا  َهمممممممْ َ   واسَتشمممممممَع وا
 

 للقي مممممممممممممم  ِ  ال جمممممممممممممم   وَعنَممممممممممممممِ  
 

 
 

 العظممممممممممممممممي ِ  لل لِممممممممممممممم  وَخشمممممممممممممممَع 
 

  

                                                             

 .(220ص ) «التنبيه واإلرشاد يف علم االعتقاد» -1

 املكان املرتفع. -2
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نوُّ الشمس    يوم القيامةمن رؤوس اخلالئق د 

نو   :الثامنة والعرشوناملسألة  ث يف املحرش د  ظام التي حتد 
من األمور الع 

 عىل قدر أعامهلم.الشمس فوق رؤوس الع باد، مما جيعلهم َيعَرقون 

عت: قال ،◙ ْسَوداأل بن   دادقامل  فعن   ♀ اهلل رسوَل  سم 

َنى»: يقول س   ت در مر  ،«ِميلٍ  كِمقدارِ  منهم تكونَ  حتى لرِق،اخلَ  ِمن الِقيامة يومَ  الشَّ

َلْيم   َقاَل - ر   ْبن   س   ؟يلامل  ب َيعن ي ما َأدري ما فَواهلل: ]أحد رواة احلديث[ َعام 

 عىل النَّاس   ون  فيك»: قال ،-ني  عَ ال به َتَحل  ت ك يذال   يَل امل   مأ ،ضراأل ةَ افَمسأ

رِ  م َقدر َبيه إىل ون  يك َمن فِمنهم ،الَعَرق يف أعامهِلِ  إىل ون  يك َمن وِمنهم ،َكعر

َبتي كر َويه إىل ون  يك َمن وِمنهم ِه،ر  ه   َمن وِمنهم ،(1)َحقر لرِجم   ( 2).«اًماجلإ َعَرق  ال ي 

  

                                                             

اذي ما هوو ،زاراإل معقدبكَّس احلاء أيضا، أي: ْقَويه ح  ويقال:  -1  .جنبيه من املوضع ذلك حي 

 (.  17/181) «رشح النووي»انظر 

   (.2864رواه مسلم ) -2
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 يوم القيامة ♀النبيِّ شفاعة 

يوم  املوقف يف بالناس البالء شتدا إذا :التاسعة والعرشوناملسألة 

اهلل يف يوم كان  عند هلم واعليشف العالية املنازل أصحابالقيامة، بحثوا عن 

 مقداره مخسني ألف سنة.

َء َشَفْعت  اليش   ،وج يف مقابلة الوتر، وهو الز  «فعالش  » منلغة:  الشفاعةو

ط  عند اهلل للغري، جللب  :هي اصطالحاو، (1)َمْمت ه إىَل الَفْردَشْفًعا، َض  التوس 

 (2)ري.خري أو دفع َض 

التي  السمعيات من ♀ النبي فشفاعة»: (3)قال السفاريني

 وانعقد ،التواتر مبلغ بلغت حتى ،اآلثار هبا وصحت ،األخبار هبا وردت

 انتهى.. «تدعةاملب ظهور قبل الصالح السلف من احلق أهل إمجاع عليها

وَدة امل ِري  دياوْ الت   الشيخ قال  (4):♫بن س 

ممممممم   َكممممممَ ْ   َممممممم  حمممممم      َت اَتممممممم َ  مِم  
 

  َبنمممممممممَ  وَممممممممم  
ِ
 واْحَتمممممممممَسْ   َبيت مممممممم  لل

                                                             

 .(1/317« )املنري املصباح»انظر  -1

 (.1/330) «املفيد القول»انظر  -2

 .(2/247) «لوائح األنوار» -3

 احلديث من املتناثر نظم» يف الكتاين جعفر بن حممد ذكره، كام «البخاري صحيح» عىل حواشيه يف -4

 (.18)ص  «املتواتر
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ْ َ مممممممممممم     والَحممممممممممممْ     َشممممممممممممف َع    ور 
 

 
 

ممممممممي ِ  وَمْسمممممممم    ف   َبْعمممممممم    وَهممممممممِ   خ 
 

 هي:و، صدلَّت عليها النصورشوط الشفاعة هلا : الثالثوناملسألة 

 الشافع من الشفاعة تكريم له  فإن  متكنيَ  ،الرضا عن الشافع

 ه.ه وعملَ وترشيف، واهلل ال ي كرم إال من ريض قولَ 

 ڃ چ چ چ  ﴿لقوله تعاىل:  ،له املشفوع عن الرضاو

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ﴿: وله، وق[28]األنبياء: ﴾چ

 التي األسباب أعظمو ،]26]النجم: ﴾ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح

أن  النبي   (1)«الصحيح»في ف ،التوحيد جتريدهو  ةشفاعال هبا تنال

َعد  »: قال ♀  الَّ إ هَ إِل الَ » قال َمن ،القيامة مَ يو يبَِشَفاَعت النَّاسِ  َأسر

بِه ِمن َخالًِصا ،«اهلل   (2)«.َقلر

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿ :هلالج لج لقوله، اإلذن بالشفاعةو

]البقرة: ﴾ۋ ۅ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿، وقوله: [23سبأ: ]﴾پ  پ

                                                             

 (.99رواه البخاري ) -1

)ص « رسالة الرشك ومظاهره» يف ♫للعالمة مبارك امليّل  انظر كالما حسنا يف الشفاعة -2

331.) 
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ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  کگ  ﴿وقوله: ، [255

 .[3يونس: ] ﴾گ    گ

 القيامة يوم ♀ رسولهجعل اهلل ل :الواحدة والثالثوناملسألة 

ة  َ يَ  ال ترشيفاتِعدَّ مه بو أحد، فيها هك  رشر  فهو :أحد فيها ي دانيه ال مقاماتكرَّ

 آدم الذي اللواء وله املحرش، إىل اراكب ويبعث ،األرض عنه تنشق من أول

 وله منه، واردا أكثر املوقف يف ليس الذي احلوض وله لوائه، حتت دونه فمن

 (1).♀ ات خاصة بهشفاع

 :ثبتت هبا النصوص ♀اصة به اخل هذه الشفاعاتو

 فف اهلل عنه العذاب طالب أب عمه يف شفاعتهك  يشفع الإذ  ،يف أن خي 

 الرجل هذا يف ♀ النبي إاليوم القيامة  من مات عىل الكفرفي أحد  

إن  اهلل ف، ♥ومحاية لسيد املرسلني  املسلمني عىل فضل من له ملا

ع فيه نبي ه ف ففشف  مع هذا و، (2)نار من ضحضاح يفصار  حتى هعذاب  من  خ 

 .-والعياذ باهلل من حال أهل الكفر والَبوار- النار يف دخمل   خالد فهو

                                                             

 (.5/104) «تفسري ابن كثري»انظر  -1

 يبلغ امن النار مم قليلال يشءهو ال  ضاححْ الض  (. و209(، ومسلم )3883رواه البخاري ) -2

 «ارمشارف األنو». انظر األرض وجه عىل منه يبقى ما وهو املاء ضاححْ َض ني، وأصله من الكعب

 (.3/75) «النهاية»(، و2/55)
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  والدليل  ،اجلنة يدخلوا حتى ؤمننيامل يف ♀ شفاعتهكو

ل  أ وأنا ،القيامة مَ يو اَبعـتَ  األنبياء ر  أكث أنا»: ♀قوله  َرع َمن وَّ  َيقر

ل   أنا»: ، ويف رواية(1)«باب اجلنة ، ويف لفظ آخر قال «اجلنة يف َشِفيعٍ  أوَّ

،فأ القيامة مَ يو اجلنة باب آِت »: ♀ تِح  تفر  َمن: اِزن  اخل فيقول سر

ٌد،: فأقول ؟أنت َمَّ ت   بك: فيقول ُم   (2) .«كلَ َقب ألحد َتح  أف ال أ ِمرر

 يوم للقميع اجلكائنة ، وهي ♀ العظمى تهشفاعكو 

حيهم القيامة م لري   م ما عظيم من رهب  ة من فيه ه  د 
 خاصةوهي ، اليوم ذلك ش 

لواء  وهي ،نيالعامل وكافة واملرسلني األنبياء سائر نيبمن  ♀به 

چ  ڇ  ڇ  ﴿ :قوله يف تعاىل اهلل ذكره الذي حمودامل املقاماحلمد و

 (3).[79اإلرساء: ]﴾ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ 

َرْيَرةَ  أيب عن (4)«نيالصحيح» يفو وَل  أن   ،◙ ه   ♀ اهلل َرس 

مَ ي اهلل  َمع  جَي  ؟ذاك بِمَ  ونَ درتَ  وهل ،يامةقال مَ يو النَّاس َسيِّد   أنا»قال:  القيامة  ور

                                                             

 (.196رواه مسلم ) -1

 (.896-2/894) «معارج القبول»(. وانظر 197رواه مسلم ) -2

، (1186 -1184 /6) لآللكائي« االعتقاد أصول رشح»(، و17/526) «تفسري الطربي» انظر -3

 (.434-1/418) «الشفا»و

ورواية مسلم للحديث تامة كام قال (، واللفظ له. 194(، ومسلم )4712 ،3340البخاري ) -4

 (.3/462) «صحيح الرتغيب»الشيخ األلباين يف 
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ل اع في سِمع هم اِحٍد،و َصِعيدٍ  يف ينَ ِخرآلاو نيَ األَوَّ هم ي،الدَّ ذ  ،ال وَينف   َبَص 

س   ن ووَتد مر ِب وال َغمِّ ال ِمن النَّاَس  َفَيبرل غ   الشَّ  وَن،حَيَتِمل ال اوم ،ي طِيقون ال ام َكرر

نَ  أال: َبعرضٍ ل النَّاس ض  بع ول  فَيق نَ  أال ؟فيه َأنتم ام َتَرور  أال ؟َبَلغكم قد ام َتَرور

َفع   َمن نرظ رونتَ  ؟ إىل لكم َيشر مر  وينِّ فيأت» :♀إىل أن قال  ،«َربِّك 

، اي: فيقولون د  َمَّ مَ  ام لك اهلل  َغَفرَ و ،نبياءألا اَتم  وخ ،اهلل ول  رس أنت ُم   ِمن َتَقدَّ

َر، اوم ،َذنربك َفعر  َتَأخَّ  َقدر  َما ىَتر الأ ؟فيه نحن ام ىَتر الأ َربَِّك، لإَ  الن اشر

، َبَلَغنَا؟ َطلِق  َت  فآِت  َفَأنر ِش، حَتر ، َساِجًدا َفَأَقع   الرَعرر َتح   ث مَّ  لَِربِّ  َعيَلَّ  اهلل  َيفر

ن ِهم  لر نِ و ،َُمَاِمِده ِمن يوي  سر ه مل اشيئ عليه اءِ الثَّن ح  َتحر ق ث مَّ  ،َقبيل َحدٍ ألَ  َيفر  اي: ال  ي 

، د  َمَّ َفعر  ُم  ، َسلر  ،َرأَسك ارر َطهر عر َفعر  ت  عر  اشر َفع  ف ،ت َشفَّ ، اي: فأقول ،يسَرأ َأرر  َربِّ

تِي تِي، أ مَّ ، اي: فيقال أ مَّ د  َمَّ ِخل ُم  تَِك  ِمن اجلنَّة َأدر  ِمنَ  عليه اَب ِحس ال َمن أ مَّ

ك وهم ،اجلنَّة أبواب ِمن األيرَمن ابالب َ  ِمن ذلك ىِسو فيام النَّاسِ  اء  رش 

دٍ  َنفرس   يوالَّذ ،األبواب َمَّ   نيب ام إِنَّ  ،بَيِده ُم 
ِ املِ اَعنير َ  َلَكام اجلنَّة يعِ َمصار ِمن صر

ةَ  بني ةَ  بني َكام أو ،وَهَجر َمكَّ  .«ىوب صر  َمكَّ
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َ  احلجاج أبو ساق معنى هذا احلديث  مبِينا حقيقة  ♫ طيْس ق  الَّس 

 (1):«عقيدته» يفالشفاعة الع ظمى 

 للِحسممممممممممم ِ   الت عجيممممممممممم  يف وهممممممممممم 
 

 
 

 والَعممممممم اِ   الَكممممممم ِ   امتِممممممم اد عنممممممم 
 

 الَعمممممممم  ِ  َمقمممممممم     ب لنمممممممم   ضممممممممي    َ 
 

 
 

ممممممممه  َ  مممممممم     ثمممممممم   بعمممممممم ِ  يف بعض 
 

 رب نمممممممممم  عنمممممممممم  نستشممممممممممِف   : وقيمممممممممم 
 

 
 

ممممممممممم  نممممممممممم  لعل   َك بنممممممممممم  مِممممممممممم      ح 
 

ْسمممممممممممم  َ لَت سمممممممممممم ن فمممممممممممم هب ا  ال  
 

 
 

ّل فخمممممممممممممممممممم َطب ه  ّل أو   فممممممممممممممممممممأو 
 

شفاعاٍت  ♀لنبي ل زيادة عىل الشفاعات اخلاصة به، فإنَّ و

يف  ومن ذلك شفاعته ،ء واملالئكة والصاحلنيمن األنبيا ولغريهله  أخرى هي

مع عليها. ،-كام تقدم– قوم دخلوا النار أن خيرجوا منها  وهذه جم 

                                                             

 .(223ص ) «التنبيه واإلرشاد» -1
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 ،يدخلوها وا النار أال  يف قوم استحق   ♀شفاعته منها و

 .هادرجاِتم في يف رفعاجلنة أهل يف أقوام من  شفاعتهو

إىل  علمالأوصلها بعض أهل  ،يوم القيامةكثرية  ♀ هوشفاعات

 بعضها كان وإن، (3)، وبلغت عند بعضهم عرشا(2)ثامنإىل  وآخرون (1)مخس

 (4).رصيح صحيح دليل إىل يفتقر

  

                                                             

 (.1/215« )التذكرة» -1

، (11/428) «فتح الباري»(، و149)ص  «الطحاوية رشح»، و(2/204) «النهاية»انظر  -2

 .(223ص)« املجيد فتح»و

 (.2/769« )الزاخرة البحور» -3

 «عون املعبود»املطبوع مع  « داود أيب سنن ِتذيب»يف حاشيته عىل  ♫انظر كالم ابن القيم  -4

(13/55-56). 
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 وأخذ الكتب بالشامل واليمني الدواوين نرش 

 الدواوين، نرش   ذلك اليوم العظيممما يكون يف  :الثانية والثالثوناملسألة 

باد، مني والشامل، وأخذ الناس هلا بالياألعامل صحائفتوزيع و ، إلزاًما للع 

ناد،  دال والع    ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وَرفًعا للج 

 .[94األنبياء: ]﴾ڃ   ڃ ڃ ڃ

ءالنَّرش: ل غًة: و ورشًعا:  ،، وهو ضد  الطِي َفتح  الكتاب أو َبث  اليش 

ها.  األعامل يوَم القيامة وتوزيع 
إ ظهار  صَحائ ف 

(1) 

والكتاب بمعنى واحد، وهي: ومن جهة الرشع: الصحف والدواوين 

 (2)الصحائف التي أحصيت فيها األعامل التي كتبها املالئكة عىل العامل.

يعتقد  يامن باليوم اآلخر بأنْ يتحقق اإليامن هبذه املفردة من مفردات اإلو

التي يكتب فيها الكرام الكاتبون  -وهي الدواوين-الصحائف املسلم أن  

 .فتتطاير إىل األيامن والشامئل بال خفاء، يوم القيامةر ظهَ ت  و نرَش ت  أعامل العباد 

  ہ   ہ  ہ ۀ ڻۀ    ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ﴿ل اهلل تعاىل: اق

 .[13]اإلرساء: ﴾ہ   ھ  ھ

                                                             

 (.15/48) «التحرير والتنوير»انظر  -1

 (.61 ص) عثيمني بنلعالمة ال «االعتقاد مل عة عىل التعليق» -2
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، عليه ىازَ وجي   به لزمي   ورش، خري من عمله من عنه طار ما هو: هوطائر  

 إن بشامله أو دا،سعي كان إن بيمينه إما القيامة، يوم عطاهي   كتاب يف هكل   معوجي  

 عمله مجيع فيه وغريه، هو يقرؤه مفتوحا: أي ﴾ھ﴿وقوله: ، شقيا كان

 (1).آخره إىل عمره أول من

 آمر   رألمْ  لاملمتث   املأمور   قراءة اقرأهأي:  ﴾ھ ے﴿وقوله تعاىل: 

 (2) .قارئ غري أو قارئا كان سواءفيقرأ،  بالقراءة يأمره ،طاعم  

: يقول ♀ اهلل رسوَل  سمعت  ، قال: ◙ عمرَ  وعن ابن

َنى» هِ  ِمن القيامة يومَ  ؤِمن  امل   ي در ، عليه َيَضعَ  حتى ، َربِّ ه  ف َكنََفه  ر  نوبه ي َقرِّ  ،بذ 

؟ هل: فيقول ، َربِّ  َأير : فيقول َتعرِرف  ِرف  ا قد ينِّ إف: قال َأعر َ هت   يف عليك َسرَتر

ه إيِنِّ و ،الدنيا ِفر   (3).«اتِهحسن َصِحيَفةَ  ىَفي عط ،اليومَ  لك اَأغر

ظاهر النصوص تدل عىل أنَّ أخذ الصحف يكون قبيل احلساب أو و

يف أرض املعاد لفضل القضاء  ♀بعدما يشفع النبي  ،(4)مقاِرنا له

                                                             

 (. 62-3/61) «أضواء البيان» انظر -1

 .(، باختصار6/449) ♫ن القاسمي جلامل الدي «حماسن التأويل» -2

 .(2768(، ومسلم )4685رواه البخاري ) -3

 (.4/1781) «موسوعة العقيدة»انظر  -4
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 ڍ ڇ ڇ ڇ    ڇ  چ  چ چ چ﴿لقوله تعاىل: بني العباد،  

  .[8 - 7االنشقاق: ]﴾ڍ

األعامل اختلف أهل العلم يف صفة أخذ كتاب  :الثالثة والثالثوناملسألة 

 (1):حاصلهايوم القيامة عىل أقوال، 

  َّڳ  ڳ  ڱ   ﴿: هلالج لجقال ، بيمينه كتابهيأخذ  اخلالَِص  املؤمنَ أن

 (2).[19احلاقة: ]﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

 ظهرال وراءمن  بشامله امكتاهَب  انيأخذواملنافق اخلالَِص  أنَّ الكافرَ و ،

حلاقة: ا]﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې﴿: ▐قال 

 .[10االنشقاق: ]﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ ک  ک﴿ :وقال ،[25

 كتابه يأخذ توبة دون فسقه عىل مات الذي العايص املؤمنَ أنَّ و 

   ، عند مجهور العلامء.بيمينه

  

                                                             

 (.1/50) «الرسالة عىل التنوخي ناجي ابن رشح»انظر  -1

 (.883ص ) «تفسري السعدي»انظر  -2
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 الَعرض واحلساب

، الذي يوم العرضمن أسامء يوم القيامة  :الرابعة والثالثوناملسألة 

عىل  ب فيه الالئق  اَس حي   الذي، يوم احلسابوي عرض  فيه الناس عىل رهبم، 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ﴿، (1)خريا فخري، وإن رشا فرش أعامهلم، إنْ 

، ويف احلديث [6املجادلة: ]﴾ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی

 أعامل كم هي إِنَّام ِعبادي يا»يقول اهلل  تبارك وتعاىل:  (2)القديس املشهور

صيها يكم ثم لكم، أ حر اها، أ َوفِّ َمد خرًيا، َوَجَد  فَمن إيَّ  غريَ  َوَجَد  وَمن ،اهلل فلَيحر

 -وهو أحد الرواة- الوالين إدريس أبو كان، و«نفَسه إالَّ  َيلوَمنَّ  فاَل  ،ذلك

  .ركبتيه عىل جثا احلديث هبذا حدث إذا

ض  و  لهو، إيقاف  الاَلئق بني يدي اهلل يوم القيامة ًعا:ورش الَعرر

 (3):معنيان

 له ةً يَ باد   ، رهبم عىل همكلِ  الئقال عرض وهو ،عام معنىاألول: 

 احلساب يناقش من فيه يدخل هذاو ،خافية منهم عليه ختفى ال مصفحاِت  

 .حياسب ال ومن

                                                             

 .(562، 550)ص  «التذكرة»: انظر -1

 .(2577رواه مسلم ) -2

 (.2/822) «لقبولا معارج»انظر  -3
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 هموتقرير   ،عليهم املؤمنني معايص عرضوهو  خاص، معنى: والثاين 

 .هلم اومغفرِت   ،عليهم هاوسرت   ،هبا

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿: ▐ اهلل قال

 كم،ـربِّ  عىل ضونعرَ ست   إنكم اأمَ »: ♀ قالو، [48الكهف: ]﴾ڄ

 (1).«القمر هذا نور ترَ  كام نهور فرَتَ 

، ل َغًة:احلو َصاء   الَعد   ساب  د يوَم ابعد  أعامل  الع ًعا:، ورش(2)واإِلحر

 .القيامة

 - 25الغاشية: ]﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ﴿: هلالج لج قال اهلل

  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک: ﴿قال، و[26

چ  چ  چ   ﴿ :سبحانهقال ا، و[7 - 6عراف: األ]﴾ک  گگ  گ  گ ڳ

، وهذا ظاهر يف [8 - 7االنشقاق: ]﴾چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 ب   إذا الناَس  ألن  ، احلساب يكون بعد أخذ الصحف أن  
 ذاكرين وايكون مل ثواع 

  .ألعامهلم

 التي الصحف من أعامهلم عىل الناس وقف إذا» :(1)♫ القرطبي قال

                                                             

 .(633رواه مسلم ) -1

 .(4/191) ♫لألزهري  «اللغة ِتذيب» -2



  
 «جربيل حديث» فوائد من السلسبيل 206

 انتهى. .«هبا حوسبوا عثالب بعد يؤتوهنا

قال:  ♀ النبي  أن   ▲ عائشةَ  عن (2)«الصحيحني»يف و

ب» ذِّ  :تعاىل يقول اهلل   أليس»له:  فقالت، «َمن ن وِقَش احِلَساَب ع 

ذلِِك »: ♀فقال ، «[8االنشقاق: ]﴾ڇڇڍڍ﴿

ض    «.الَعرر

 يف احلساب يوم القيامة: متفاوتوناملؤمنون وعليه، ف 

 با عسريا: من حياسب حسافمنهم. 

 من حياسب حسابا يسريا :ومنهم. 

 من ال حياَسب أصال.: منهمو 

ارهل حياِسب اهلل   مسألة، وهي:وههنا  فَّ نبي ها يَ م  فهو يوم القيامة؟ الك 

  (3)عىل فهم املراد باحلساب يف هذا املوطن.

 الكفار  ف، عليها هموتوبيخ   ،عليهم أعامهلم رض  عَ ِصد باحلساب: فإن ق  

 .، باإلمجاعاالعتبار هبذا حياسبون

                                                             
= 

 (.619 ص) «التذكرة» -1

 (.2876) ومسلم له، والل فظ  ( 6536) البخاري -2

 (.3/146) «الفتاوى»انظر  -3
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ِصد باحلساب:    فهذا، لَيتبنيَّ أُّيام أرجح بالسيئات احلسنات موازنة  وإن ق 

التي أحبطت سيئة الكفر األكرب  ترَجح  عىل َة هلمحسنألنه ال  ،همممتنع  يف حقِ 

 .-والعياذ باهلل من حاهلم ومآهلم-مجيَع أعامهلم 

م يف  عليهاوإنام يرتتَّب ال يرتتَّب عليها ثواب،  وعليه، فمحاسبت هم هت  تفاو 

ن  أشد   هلب أيبعذاب عقاب ه، وهلذا كان  مظ  ع   هسيئات   ترَ كث   منفالعذاب،  م 

 قوم من الناقة عاق ر وعذاب  ، ين يف النار، وإن كانا مجيعا خالدَ طالب يبأأخيه 

 من وغريهم وزكريا حييى لةقتَ  وعذاب   قومه، سائر عذابأشد من  ثمود

 (1)، وهكذا.الكفار من غريهمعذاب د من أش األنبياء

  

                                                             

 (.1/597)للقايض عياض  «إكامل املعلم»انظر  -1
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 وما يوَزن فيه ،صفته :امليزان

ليعَلم كل   إذا متَّت املحاَسبة جاء وقت امليزان، :اخلامسة والثالثوناملسألة 

ل عند  واحد حقيقَة وزنه عند اهلل، فمن كان لإليامن والتوحيد يف قلبه وزن  َثق 

، مت بعا هلواه، خف  عند اهلل وزن ه وميزان ه، اهلل ميزان ه، ومن كان غافال عن  اهلل

  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴿

 8ألعراف: ا]﴾ہ  ھ ھ ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہ ہ ہ

- 9]. 

ر   التي َلةآلا :ل َغةً  يزانامل َقد  ةً  األشياء   هبا ت  ف  فإنَّ  وأما رشًعا،، (1)وث َقاًل  خ 

 (2) :معنينيامليزان ي طَلق عىل 

 نيا، كالوارد يف : أحدمها ، وهو امل راد يف الد  ي  ي  والَقَدر 
ع  الَعْدل  الرش 

ٱٻٻٻٻپ پ      ﴿قوله تعاىل:

: [25احلديد: ]﴾پ پ ڀ ڀ ، قال قتاَدة: امليزان 

 (3)الَعدل.

 َرويهو امليزان األ خ: واآلخر. 

                                                             

 .(13/446) «العرب لسان» انظر -1

 .(4/302) «وىالفتا» انظر -2

 .(23/200) «هتفسري»رواه ابن جرير يف  -3
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ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ﴿قال تعاىل: ، ملقصود يف هذا املقاماوهو  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ 

ور  »: ♀وقال، [47األنبياء: ]﴾چ  ڇ   ڇ  ،اإليامن َشطرر   الطُّه 

رأَل   هلل واحلمد    (1).«امليزان مَت

مل ا سئل عن  ♀، قال النبي  ويف بعض روايات حديث جربيل

 اروالنَّ  ةباجلنَّ  نَ ؤمِ وت   ،لهس  ور   هبِ وكت   هتِ ومالئكَ  باهلل نَ ؤمِ ت   أنر : اإليامن  » اإليامن:

 (2).«هورَشِّ  هريِ َخ  رَد بالقَ  نَ ؤمِ وت   ،املوت بعد عثبالبَ  نَ ؤمِ وت   ،وامليزان

 ،وفضيل ،وسفيان ،مالك :املشايخ من أدركت من كل: عباد بن زهريقال 

 امليزان»: يقولون كانوا ،اجلراح بن ووكيع ،املبارك وابن يونس، بن وعيسى

 (3).«حق

 له املَوازين، ِجنس من َحقيقي ميزانٌ امة امليزان الذي ي نصب يوم القيو

تلسان و يَّتان انكِفَّ َشاَهَدتان ِحسِّ ح السلف كابن عباس واحلسن،  ،م  وهبذا رص 

 (4).عىل ذلك أمجعواو

                                                             

 (.223) مسلم رواه -1

 .(2798) «اجلامع صحيح» -2

 (.165)ص  ♫البن أيب زمنني  «أصول السنة» -3

 .(13/538) «الفتح»و ،(724ص ) «التذكرة» انظر -4
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 الري فيه يوزن القيامة، يوم بامليزان واإليامن»: (1)♫قال الربهباري 

 انتهى.. «ولسان كفتان له والرش،

ميزان واحٌد جلميع األمم، يوَضع يوم القيامة، ذي والقول األشهر أنَّ ال

ن  فإبصيغة اجلمع،  «املوازين» اآليات بلفظ يف رك  ذ   وماوجلميع األعامل، 

د امَلوازين، ذلك بالن َظر لَكثَرة املَوز    اجلمع بلفظ أتى أنه عىل أوونات، ال لَتعد 

 عىل حتريضاو السيئات اكتساب من وحتذيرا ألمره وتفخيام لشأنه تعظيام

 (2).الطاعات اكتساب

ا ، فهو العمل، والعاملل، يوم القيامة امليزان كفتي يف يوضع الذي وأمَّ

 (4).عىل خالف مشهور، (3)وصحائف األعامل

  

                                                             

 (.42)ص  «رشح السنة» -1

 (.13/446) «العرب لسان» انظر -2

 .(316 ص) «الطحاوية» شارح واختاره -3

 .(189-188للمؤلف )ص  «عدة الباحث»انظر  -4
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 رشى ألتباعهب   :♀حوض النبي  

: حوض  النبِي (1)مما يكون يف َعَرصات القيامة :اخلامسة والثالثوناملسألة 

ته، ورمحًة ، الذي جعله اهلل ♀ ياًثا ألم 
ل تهتباع ألغ   عىل فوَجب، م 

  .به يصِدقأن و مه،يعلَ  أن مكلف كل

هو : ورشًعا ،(2)املياه فيها تستقر ة التيفراحلو، جمتمع املاء لغًة: احلوضو

يف  أتباعهيرشب  منه  ،♀حممد وهَبه اهلل  لنبِيه حوض حقيقي 

 .املوقف يوم القيامة

وخالصتها  ،♀حوض النبيِّ  فةصتوافرت األحاديث يف و

ه شهر، ه شهر وعرض  من هنر الكوثر الذي يف اجلنة، طول   ءافيه املب ص  يَ  أنَّه:

لج بن والث  بياضا من الل   ، ماؤه أشد  -فهو مربع عىل الصحيح-وزواياه سواء 

لج، د من الث  ا من العسل، وأبرَ سك، وأحىل مذاقً ا من امل  رحيً  ة، وأطيب  ض  والف  

ه من شاء اهلل من نً ْس ها ح  ا، ومثل  دً دَ ه أكثر من نجوم السامء عَ آنيت   د  ا وضياًء، َير 

 ( 3)ب منه رَشبًة ال يظمأ بعدها أبدا.، من رش  ♀ة حممد أم  

                                                             

 «األنوار مشارق»، وهي ساحات القيامة الواسعة التي ال بناء فيها. انظر َعْرَصةالَعَرصات: مجع  -1

(1/216.) 

 (.1/207) «املعجم الوسيط» -2

األحاديث  (، وهذا الوصف للحوض متفرق يف نصوص2/1084) «موسوعة العقيدة»انظر:  -3

 . (410-374) «النهاية»يف  ♫النبوية، ومن أحسن من مجعها احلافظ ابن كثري 
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 قبورهم نم   جونخير   الناَس  ن  ذلك بأو ،(1)قبل الرصاط هالصحيح أن  و

 (2).اهلل تعاىل العلم عندو وامليزان، الرصاط قبلاحلوض   مفي قد   ،عطاشاً 

 زيد أيب ابن رسالة» ملقدمةيف نظمه  ♫ األحسائي يقول

 :(3)«القريواين

ْصممممممممَطف  وأن    َمسمممممممم َفت     َحْ ضممممممممً لل  
 

 
 

كِممممَ ا هكمممم ا وب مممممْصَ ى َصممممنَْع  َبممممْي َ  ممممم   ذ 
 

ممممم فِ  الَعَسممممم ِ  مِممممم  أْحَلممممم   َم اَقت ممممم    الص 
 

 
 

ممممممممَ ى الن جممممممم  ِ  مِثممممممم    كِيَ اَنممممممم    وأن    ت 
 

مممممممن تِ ِ  َأتبممممممم     ِسممممممم ى ِ ْد   َ ممممممم ولممممممم   س 
 

 
 

مممممَ َرا الت ْحِجيمممممَ   َ مممممَ ى َأن ِسممممميَ  ه      والغ 
 

مممممم  وَكمممممم ْ  بَتممممممِ     كمممممم    و  نَفمممممم    نح   م 
 

 
 

 الِغَيممممممَ ا َأْحممممممَ ث  ا وِرجمممممم     ِوْرِد ِ  عمممممم 
 

  

                                                             

 .(414-412) «النهاية»(، و3/596) «زاد املعاد» انظر -1

 (.703)ص  «التذكرة» -2

  (.67)ص  «السلف عقيدة» -3
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دون: جِّس فوق جهنمالصاط  ه إال املوحِّ  ، ال جياِوز 

 يمر  لجن ة ول ل  موص   طريق امةيوضع يوم القي :السادسة والثالثوناملسألة 

، وي تخط ف دونه املنافقون الذي جيوزه األبرار فوق النار، وهو الرصاط

 والكفار.

 أي تنمَ  عىل منصوب جَّس: رشًعاو، (1)الواضح الطريق :لغة الصاطو

 (2).السيف من د  وأَح  عرةالش   من ق  أرَ  ،مَ جهن   ظهر

 أنا فأكون   ،مَ جهنَّ  يهرَ ظَ  بني اط  الصِّ  بَض ي  »: ♥ قال

: يومئذ سلالرُّ  وىعر ودَ  سل،الرُّ  إالَّ  يومئذ م  يتكلَّ  وال يز،جي   من َل أوَّ  تيوأمَّ 

ملِّ َس  م،لِّ َس  مَّ ه  اللَّ 
 رأيتم هل دان،عر السَّ  كور َش  مثل   الليب  كَ  مَ جهنَّ  ويف ،(3)

 ال أنه غريَ  نِ عداالسَّ  كور َش  مثل   افإهنَّ »: قال اهلل رسول يا نعم: قالوا «؟دانَ عالسَّ 

 ،بَِعَملِه َبِقيَ  املؤمن   فمنهم م،بأعامهلِ  الناس ف  طَ خَتر  اهلل، إال هامِ ظَ عِ  ر  در قَ  ما ملَ عر يَ 

ى حتى ىجازَ امل   ومنهم نَجَّ  (4).«ي 

                                                             

 (. 675)ص  «القاموس املحيط»(، و3/1139للجوهري ) «الصحاح»انظر  -1

 (.3/178) «اجلواب الصحيح»(. وانظر 1/90) «لدواينالفواكه ا» -2

 :ليق َثم   ومن فاز، فقد حينئذ سلم فمن ،م القيامةيو السيام السالمة شأن عظم إىل إشارةويف هذا  -3

 (.2/878) «البحور الزاخرة»انظر  .«شيًئا بالسالمة يعدل ال العاقل»

 (، وهذا لفظه.182(، ومسلم )6573رواه البخاري ) -4
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ض يفالسَّ  كَحدِّ »يف الرصاط:  ♀وقال    (1).«ةَمَزلَّ  َدحر

 :ينقسم الناس باعتبار إدراكهم للصاط إىل ثالثة أقسامو

 (2)، وهم ال يدركونه أصال.املرشكون الكفارل: األو

 ون عليه.ر  ال يم   ثم، اَدعون دونه، وهم خيوالثاين: املنافقون

كوه فهم، والثالث: املؤمنون  ، وختتلف أحواهلم عنده.مدر 

إىل ثالثة  وينقسم املؤمنون باعتبار سالمتهم عند املرور عىل الصاط

 :أقسام أيضا

َسل م ناج   األول:  .عذاب يمسه ال يأ ،م 

 .ينجو ولكنه ،فيه فيؤثر حد له يشء يصيبه أي ،خمدوش ناج  : ثاينالو

 .ذلك من اهلل أعاذنا جهنم، نار يف مدفوع أي، مكدوس: ثالثالو

كام ، وينقسمون باعتبار سعة مرورهم عىل الصاط إىل أحوال كثرية

 أيو: ╚فقال الصحابة  ،«قكالرَب  كمل  أوَّ  رُّ م  يَ »: ♥ قال

 ع  ويرجِ  رُّ م  يَ  كيف قالرَب  إىل اور ترَ  أمل» :♀ قالف ق؟الرَب  رِ كمَ  يشء

 هبم تري ،(3)الرجال دِّ وَش  الطري، رِّ كمَ  ثم الريح، رِّ كمَ  ثم عني؟ طرفة يف

                                                             

 (.2/620) «الصحيحة»(. وانظر 3591) «صحيح الرتغيب والرتهيب» -1

 .(237-235)ص  «التخويف من النار»انظر  -2

 (.1/439) «املفهم». الشديد جرُيمأي:  -3
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 أعامل   تعجزَ  حتى م،سلِّ  مسلِّ  رب: يقول الصاط عىل قائم كمـونبيُّ  ،مأعامهل   

 الصاط يتَ حافَّ  ويف ا،فً حر زَ  إال ريَ السَّ  يستطيع   فال ل  ج  الرَّ  جييء حتى باد،العِ 

 يف وٌس د  كر ومَ  ،ناٍج  وٌش د  خر فمَ  به، ترَ مِ أ من ذِ بأخر  ةٌ مأمورَ  ةٌ قَ معلَّ  (1)الليب  كَ 

 (2).«النار

مممممممم    إذا  َجِحممممممممي    علمممممممم  الصممممممممم  ا    م 
 

 
 

ممممممم     َصممممممم  ِ  علممممممم  َتص   وَتْسمممممممَتطِي    الع 
 

ممممممممم ْ  الَجِحمممممممممي ِ  يف فَقممممممممم     ب ممممممممم ر   َله   ث 
 

 
 

مممممممم ْ  الِجنَمممممممم نِ  يف وَقممممممممْ      َمِقيمممممممم    َله 
 

 الِغَطمممممممم     وانَكَشممممممممَ   الَحمممممممم    وَبمممممممم نَ 
 

 
 

 الَع  مممممممم    وات َصممممممممَ   الَ ْ مممممممم    وطممممممم َ  
 

  

                                                             

 .النار من احلديد اد  احلد   به يتناول الذى وهو، بكال   و وبل  كَ  مجع: كالليب -1

 (.10/468البن بطال ) «رشح البخاري»انظر 

 (.195رواه مسلم ) -2
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 جلنةإىل اقبل الدخول بعد الصاط و: رةنطَ القَ 

 إال جيوزه وال- الرصاط املؤمنون جاوز إذا :السابعة والثالثوناملسألة 

 ،ةاجلن   دخولقبل  قنطرة عىل هناك سونحبَ في   ،النار دخول من وان  أم   -مؤمن

 بواذِ ه   إذا حتى ،الدنيا دار يف بينهم كانت مظامل بعض من لبعضهم ي قَتص  ف

ن ة.، وما أعظمَ ةاجلن   دخول يف هلم نذ  أ   ن م   (1)ها م 

َبس عليه بعض  مرتفع : مكان القنطرةو املؤمنني بعد جواز الرصاط  حي 

ة بي قاص   (2)نهم.وقبل دخول اجلنة للم 

 سونحبَ في   النار، من املؤمنون صل  خَي »: ♀ه قول  ويف احلديث 

في َقصُّ  والنار، ةاجلنَّ  بني رةنطَ قَ  عىل
 يف بينهم كانت مظامل   بعض من لبعضهم (3)

بوا إذا حتى الدنيا، ذِّ وا ه  قُّ  بيده، ُممد س  فر نَ  ذيفوالَّ  اجلنة، دخول يف هلم نذِ أ   ون 

 (4).«الدنيا يف كان بمنزله منه ةنَّ اجل يف بمنزله أهدى همحد  أَل 

  

                                                             

 (. 768)ص  «التذكرة»(، و310)ص  «حتفة املودود» -1

 (. 5/2382) «موسوعة العقيدة»(، و768-767)ص  «التذكرة»انظر  -2

 . ص  تَ في قويف بعض النسخ:  -3

 (. 6535رواه البخاري ) -4
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 ، وهي خملوقة اآلن، وال تفنى أبداة: دار الكرامةاجلنَّ  

ب س منهم َمن  املؤمنون جاوز إذا :الثامنة والثالثوناملسألة  الرصاط، وح 

بس عىل القنطرة، دخلوا بعدها   .اجلن ةإىل ح 

رت، لتكاث ف أشجار: اجلنة: لغةً و نان وهو الس 
ها، وتظليلها من االجت 

ه يوَم ألوليائ التي أعد  اهلل   ،راَمةار  الكد :هيا ورشعً ، (1)أغصاهنا بالتفاف

 (2)القيامة.

مِ  ٌة واحألبذلك ن ة َيت اجلوس  ا َسرتر  رتلَس ، واهلة التفافها وإظاللشد   ،دةهنَّ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ﴿، كام قال سبحانه: اعن   مهاينع اهلل

 (3) .[17السجدة: ]﴾ہ

ومن ذلك ، الكتاب والسنة وإمجاع األمة خملوقة موجودة اآلن بنصِّ  وهي

 پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿قول اهلل تعاىل: 

 .واإلجياد اللقعىل  دليل عدادواإل، [133آل عمران: ]﴾ڀ ڀ ڀ

 اهلل   َخلق ملَّا»: قال ♀أن  رسوَل اهلل  ◙عن أيب هريرة و

 يا: فقال فنََظر، فذهب ،إليها رفانظ   اذهب ،جربيل   يا: قال ،اجلنَّة ،  َربِّ

                                                             

 (. 1/307) «احلديث غريب يف النهاية»انظر  -1

 . (7/47) «البيان أضواء» -2

 (. 204)ص  «مفردات الراغب»نظر ا -3
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تِك ها ث مَّ  دخَلها، إالَّ  أَحٌد  هبا َيسَمع   ال وِعزَّ  فانظ ر اذهب: قال ث مَّ  كاِره،املَ ب َحفَّ

، يا: فقال فنََظر، فذهب ،إليها تِك َربِّ َلها ال أنر  َخِشيت   لقد وِعزَّ  يدخ 

 (1).«أَحٌد 

كام  ،-ة وَمن نحا نحَوهمخالًفا للمعتزل- احلق أهل   أمجعوعىل هذا 

ن أهل العلم.حكاه   (2)مجاعة م 

ها دائم  وأهل ها فيها خالدون، واألدل ة عىل  باقية ال تفنى أبًدا،وهي  ونعيم 

ىص كثرًة،    ڀ ڀ  ڀ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ﴿ذلك ال حت 

الرعد: ]﴾ٹ  ٹ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ

35]. 

ل َمن»: قال ♀ الن بي   أن   ◙ وعن أيب هريرة  نَّةاجل يدخ 

ه َتبىل ال َيبأس، ال َينرَعم   ه َيفنى الو ثياب   (3).«َشباب 

  

                                                             

(، وغريهم، وحسنه األلباين يف 2560(، والرتمذي )4744(، وأبو داود )8648أمحد ) رواه -1

 (. 5696) «ختريج املشكاة»

 «مراتب اإلمجاع»و، (5/10) «التمهيد» ،(2/355( )1/229) «مقاالت اإلسالميني»انظر  -2

 .(173)ص 

 . (2836) مسلم رواه -3
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 النظر إىل وجه اهلل الكريم :أعىل النعيم 

ة هي الدار اجلامعة لكل نعيم، وأعىل ما اجلنَّ  :التاسعة والثالثوناملسألة 

 (1).▐ الكريم، ىل وجه اهللإفيها النظر 

، أي: [22القيامة: ]﴾پ  ڀ ڀ﴿تعاىل: ا قوله وأدل ة هذا كثرية، منه

 .[23القيامة: ]﴾ڀ  ٺ  ٺ ﴿َحَسنَة مجيلة من النعيم، 

هم»: (2)قال املزين و وه  ج  ة،ن اَمتِهِ بكر فو   .«اظَِرةن إليه بَفضله وأعي ن هم اِضَ

وَل اهلل ◙ هريرة أيبعن  (3)«الصحيح»يف و  أن  الن اَس قالوا: يا َرس 

نا  هل وَنه  هل»يوَم القيامة؟ فقال: َنرى َرب  ر ليس د  ون يف الَقَمر ليلَة الَبدر ار  مت 

وَل اهلل القالوا: « َسَحاٌب  وَن » :قال، يا َرس  ار  ِس  يففهل مت  مر وهَنا  ليسالشَّ د 

نه »: قال، ال: قالوا« َسحاٌب  مر َتَرور  .«كذلكفإنَّك 

 (4) يف قوله: ♫وأحسن ابن أيب داود 

مممممممْ   ممممممم  وق   َجْهممممممم     للَخْلمممممممِ   الل   َ َتجل 
 

 
 

 َأْوَضمممم    وَرب ممممَ   َ ْخفمممم  ّل البممممْ ر   ك مممم 
 

                                                             

 (.66ص ) ♫البن تيمية « القلبية األعامل يفالتحفة العراقية »انظر  -1

 . (82)ص  «السنة رشح» -2

  .(182( واللفظ له، ومسلم )806البخاري ) -3

 (. 32-25 ص)للمؤلف « خمترص هنج االقتصاد»انظر  -4
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مممممممم د   ولمممممممميَ    ب الِمممممممم    ولمممممممميَ   بْ  ل 
 

 
 

 ال َسممممممب     َتَعمممممم َل  ِشممممممْب    لمممممم    ولمممممميَ  
 

    نكِممممم    وقممممم 
 
 وِعنمممممَ َن  َهممممم ا الَجْه ممممم 

 

 
 

ْلنَمممم  ممممم  بمممممِ ْصَ اِ   َصممممم      َحممممِ      ق   م 
 

مممممممم    َمقمممممممم  ِ  عمممممممم  َجِ  مممممممم    َرَوا    ح    م 
 

 
 

ممممْ    َتممممنَْج    ذا َ  يف قمممم َ   قمممم  ممممم  مِْثممممَ   فق 
 

  



 
 الصغيــر بن عامر 221

 

 خالدون ، وهي خملوقة اآلن، وأهل ها فيهاالنار: دار احلِّسة والندامة 

م فيام سَبق  :األربعوناملسألة  أن  َمن مل يمر عىل الرصاط دخل النار، تقد 

ن أهل الشقاء والَبوار.  وكان م 

 االضطراب وقلة الثبات ورسعة معروفة، وأصلها يدل عىل: : لغةً النارو

يوَم  ألعدائه التي أعد  اهلل  ،احلَّسة والندامةدار   :هيا ورشعً  ،(1)احلركة

 القيامة.

 ہ﴿: تعاىل قال، اآلن بنصِّ الكتاب والسنة وإمجاع األمةموجودة  وهي

 اهلل ألعداء ة  معد   فهي ،[22 - 21النبأ: ]﴾ ے  ے ھ  ھ        ھ ھ

 (2).هلم دة  رَص م   ،تعاىل

 اهلل   قَخلَ  ملَّا»: قال ♀أن  رسوَل اهلل  ◙عن أيب هريرة و

، يا: فقال فنََظر، فذهب ،إليها فانظ ر اذهب ،جربيل   يا: قال النَّار،  َربِّ

تِك ل ها، أَحٌد  هبا َيسَمع   وِعزَّ ها فيدخ  َهوات، فَحفَّ  ،جربيل   يا: قال ث مَّ  بالشَّ

                                                             

 (. 5/368) «مقاييس اللغة»انظر  -1

 (. 1/236) «اجلامع ألحكام القرآن»انظر  -2
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، يا: الفق فنََظر، فذهب ،إليها فانظ ر اذهب تِك َربِّ  ال أنر  َخِشيت   لقد وِعزَّ

 (1).«دَخَلها إالَّ  أَحٌد  َيبرَقى

 أيبمجاعة، ككام حكاه  ،-هل البدعخالًفا أل-وعىل هذا أمجع أهل  احلق 

 (4) .وغريمها، (3)، وابن عبد الرب(2)احلسن األشعري

ہ  ہ   ہ   ﴿، َسَمِديي فيها أبديي  عذاب الكفار، وال تفنىوهي 

ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭڭ  ڭ      ۇ  ہ  

ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ﴿ ،[36: فاطر]﴾ۇ    ۆ

 (5).[75 - 74الزخرف: ]﴾ڀ  ڀ   ڀ  ڀ

ا أهل  النَّار الَّذين: »-(6)«صحيح مسلم» يفكام - ♀قال و  أمَّ

م أهل ه ن والا وت ون فيهَيم   فالا، ه   ال ،االنتقامو لإلهانة ، ألن  عذاهَبم«حَيَيور

 .والتمحيص للتطهري

                                                             

(، وغريهم، وحسنه األلباين يف 2560(، والرتمذي )4744(، وأبو داود )8648د )أمح رواه -1

 (. 5696) «ختريج املشكاة»

 (. 2/355( )1/229) «مقاالت اإلسالميني»انظر  -2

 (.3/86) «االستذكار»(، و5/11) «التمهيد»انظر  -3

 . «اجلنة»انظر املسألة الثالثة عند الكالم عىل  -4

 (.6/552) «كثري ابن تفسري»(، و16/117) «قرطبيال تفسري»انظر  -5

 .(185) مسلم -6
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 فيها دونخملَّ  النار أهَل  أنَّ  عىل السنة أهل أمجع»: (1)♫قال القرطبي  

 كفر من وكل وقارون، وهامان، وفرعون، كإبليس، ،منها خارجني غري  

 ،مؤمن فيها يبقى ال أنه عىل أيضاً  السنة أهل وأمجع»ثم قال:  «.وطغى وتكرب  

 انتهى.. «دجاح كافر إال دخيلَّ  وال

 :(2) ♫القحطاين  « ةنوني»ويف 

ْليممممممممم  والجن ممممممممم   جهمممممممممن  َ  ونممممممممم ر   الع 
 

 
 

 دا  تممممممممممممممممم نِ  للَخصمممممممممممممممممَ ي  داران
 

دين من  :املسألة الواحدة واألربعون تظافرت النصوص يف إخراج املوحِّ

، خالفا للوعيدية من الوارج واملعتزلة (3)النار، وعىل هذا أمجعت األمة

 (4)لكبائر يف النار.القائلني بتخليد أهل ا

ب ذِّ د   فمهام ع   ألن   منها، خاِرٌج  َُمالةَ  ال فإنه ذنوبه، بسبب النار يف امل َوحِّ

ِرمت التوحيد، عىل مات من  التوحيد قحق   إنْ  ،اأبدي   حَتريام إما النار، عليه ح 

 عىل حترَج  سيئات   معه اكتسَب  إنْ  ،اأمدي   حترياًم  وإما ويرىض، اهلل  حيب كام

                                                             

 (.2923-6/2921) «موسوعة العقيدة»(. وانظر 920)ص  «التذكرة» -1

 (.24)ص  -2

 (.920)ص  «التذكرة»انظر  -3

 (.91-82)ص  «خمترص هنج االقتصاد»انظر تفصيل ذلك يف كتايب  -4
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 .هسنات  ح

 :حني قالالشافعي  اإلمامَ  رحم اهلل و

نممممممَ   إنْ  ن ِ   يف َتغمممممم و ك   َجليمممممم ا   المممممم  
 

 
 

 َوِعيمممممممَ ا الَ عممممممم دِ  َ ممممممم  ِ  يف وَتخممممممم    
 

مممممممَهيِ  ِ  مِمممممم َ  َأتمممممم  َ  فَلَقمممممم   َعفمممممم      الم  
 

 
 

 َم  ممممممَ ا َعَليممممممَ   نَِعمممممم    مِمممممم  وَأفمممممم َ  
 

 خ لِـــــ ا   َجَهـــــنَّ َ  َتصـــــل  أن   شـــــ  َ  لـــــ 
 

 
 

ــــــ  ــــــ ن م ــــــ َ  ك ــــــَ   َألَه ــــــَ ا َقلَب  التَّ حي
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 أشد العذاب: َحجب الكفار عن رؤية ربِّ األرباب 

ها: كام أن أهل اجلنَّ  :املسألة الثانية واألربعون ون بنَِعٍم كثريٍة أعَظم  نَعَّم  ة ي 

ؤية  اهلل  ها عليهم:  هلالج لجر  بون بألواٍن من العذاب أَشدُّ يف اجَلنة، فالكفار  ي عذَّ

م عن اهلل  .ِحجاهب 

ڌ ڌ ڎ  ڎ  ڈ ﴿ يف قوله تعاىل: ♫اإلمام مالك بن أنس قال 

 حتى ألوليائه ىلَّ َت  ،وهيرَ  فلم هأعداءَ  بَج َح  ملا»: [15]املطففني: ﴾ڈ

 نور عن الدنيا يف همبَ حَج  ملا»: ♫ الفضل بن احلسنيوقال ، «هرأور 

 (1).«رؤيته عن اآلخرة يف بهمحَج  ،توحيده

 َوْجِهمممممم ِ  ر   مممممم ِ  َنِعممممممي    الن عممممممي ِ   لممممممأع
 

 
 

 الَحَيمممممممممممم انِ  جن مممممممممممم ِ  يف وِخط ب مممممممممممم   
 

 ِحَج ب ممممممم    الَعممممممم اِ   يف شممممممم     وأَشممممممم   
 

 
 

ممممممممبح ن     الن يممممممممَ انِ  َسمممممممم كِن  عمممممممم  س 
 

ل عذاَب أهِل النار، وما أعدَّ اهلل هلم من اخِلزي يف دار الَبوارو ، من تأمَّ

ظ  بَقلبه،واستحرَض أحوا م، وقام هذا الواع  َ سوَء مآهل  َع من انخلَ  هَلم، وَخرب 

                                                             

 (.19/261) «تفسري القرطبي»انظر  -1
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َذر، وأخَصَب ثياَب الوف واحلهوات، وَلب س الش ، واتباعالذنوب واملعايص

 ت صيب ه يف غري دينه وقلبه، وهاَن قلب ه من َمَطر  أجفان
صيَبة   (1)ه.عليه كل  م 

  

                                                             

 .«الدين سالمة عند الدنيا مصيبة هبوان املؤمنني تسلية» (. وكتايب3/236) «مدارج السالكني»ر انظ -1
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 الركن السادس: اإلميان بالقضاء والقدر 
ه َخرِيه بالَقَدر وت ؤِمنَ » :☻ قال ثم  .«ورَشِّ

 املتلقاة الدين أصولأحد والسادس من أركان اإليامن، وهذا هو الركن 

 األزمان. عرب السلف وأقوال والسنن الكتاب دالئل من

 :والكالم عىل اإليامن بالقدر سيكون يف مسائل

 حقيقة اإليامن بالقدر

ير   الَقْدر   املسألة األوىل:
 مقدار عىل هاجعل  و اليشء ةي  كمِ  تبيني: والت ْقد 

  (1).احلكمة اقتضت حسبام وصخمص ووجه خمصوص

ه ♫ أمحد اإلماماشتهر عن و  واسَتحسن ،«اهلل ق درة   رالقَد »: قول 

ة عىل يدل هذا»: وقال ا،جدر  الكالم هذا عقيل ابن   ه أمحدَ  علم د ق  ر   يف وتَبح 

 «.الدين أصول معرفة

عقيل  ابن   الوفاء أبو قال كام وهو»عل ق ابن القيم عىل هذا بقوله: 

ب لق درة إنكارٌ  القَدر إنكارَ  نَّ فإ ،♫  وكتابتها الِعباد أعامل َخلق عىل الرَّ

 (2)«.وتقديِرها

 

                                                             

 (.658للراغب )ص  «مفردات القرآن»انظر  -1

 .(28 ص) «العليل شفاء»انظر  -2
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 :(1)«النونية»ولذا قال يف 

 المممممَ رى حممممم رَ  الممممم   الَقمممممَ ر فحقيقممممم   
 

 
 

مممممممم ر    همممممممم  شممممممممأن  يف  ال حممممممممم   ِ  ق 
 

 أح مممم َ  مِمممم  ذا َعقيمممم ِ  ابمممم    واسَتحَسمممم 
 

 
 

ضمممممم  عمممممم  حكمممممم     لممممممم    بمممممم ي ال    ال  
 

 بعلم إال الوجود يف يشء يقع ال بأنه اإليامن هو :رشًعا القدرب اإليامنو

ا، أو خرًيا له، وخلقه وقع، ملا ومشيئته ،السابقة وكتابته األزيل، اهلل  حلًوا رشر

ا أو رر  (2).م 

 عن موجود   خيرَج  ال أن يقتيض وهذا ،ةالتامَّ  ة اهللبقدر مرتبط لقاخلَ و

 ومرتبط عليه، همَ وتقد   به هإحاطتَ  يقتيض وهذا ،التام بعلمه ومرتبط قدرته،

 واشتامله هاوأحسن   الوجوه أكمل عىل هوقوعَ  يقتيضوهذا  سبحانه، بحكمته

  (3).تعاىل للرِب  املطلوبة املحمودة الغاية عىل

                                                             

 .(36 ص) -1

 .(5/2318) «موسوعة العقيدة» -2

 .(93-92 ص) «طريق اهلجرتني»انظر  -3
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 ثابتحق  اإليامن بالقدر 

 اإليامن بالقدر ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة. املسألة الثانية:

، [2]الفرقان: ﴾ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ﴿ لة قول اهلل تعاىل:ومن األد

ەئ  ەئ  ﴿ :وقوله، [47النساء: ]﴾ڱ  ں  ں  ڻ﴿ :جل  وعال وقوله

 الة،حَم  ال اكائنً  رهيقدِ  ذيال    اهللأمر   وكان :أي ،[2: الفرقان ]﴾وئ     وئ    ۇئ

 اهلل   شاء ماألن  ، امبتوتً  كاًم وح   ا،مقضير  قضاءً و ل،عدَ مَ  وال عنه يدحَم  ال اوواقعً 

 (1).يكن مل يشأ مل وما كان،

 :، فقالشعرا أجاب القدر عن ♫ الشافعي  اإلمام سئلحني و

 أشمممممممأْ  لممممممم  وإنْ  كممممممم ن، شممممممم َ   مممممممم 
 

 
 

ممممم ْ  لممممم  تشمممممأْ  لممممم  إنْ  شممممم     ومممممم    ك 
 

 َعلِْ مممممممَ   قمممممم  لِممممممم   الِعبمممممم دَ  َخلْقممممممَ  
 

 
 

ِس ْ  الفتمممم  َ جمممم   الِعلمممم ِ  ففمممم   والممممم  
 

، ف ممممممممنه ْ 
 
 سممممممممعي ْ  مممممممممنه و َشِقممممممممم 

 

 
 

، ومممممممممنه   َحَسمممممممم ْ  ومممممممممنه  َقبِممممممممي  
 

 َخمممممممم ْلَ   وهمممممممم ا َمنَنْممممممممَ   ذا علمممممممم 
 

                                                             

 .(11/99) خان حسن لصديق «البيان فتح»(، و6/427) «ثريتفسري ابن ك»انظر  -1
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ِعمممممممممممم ْ  لمممممممممممم  وذا أَعنممممممممممممَ ، وذا   ت 
 

ريايب روى  ،[49]القمر: ﴾حت  خت    مت  ىت  يت ﴿: ▐يف قوله  الف 

 (1).«القدر ألهل اريً تعي  هذه اآلية  نزلت»: أنه قال القرظي كعب بن حممدعن 

لُّ »: ♀ قالو ز َحتَّى بَقَدٍر، ءٍ يَش  ك   .(2)«والَكيرس الَعجر

 وأوضحها الدالئل أدل احلديث هذا ويف»: (3)♫قال ابن عبد الرب 

. «هغري   إلهَ  وال له رشيك ال هامق  خال وهو ،اهلل عند نمِ  كلي  واخلريَ  الرشَّ  أن عىل

 انتهى.

 (4):♫يقول السفاريني 

رَ  مممممممممممم  وكممممممممممم     قضممممممممممم     أو قممممممممممم  
 

 
 

مممممممممم   
ممممممممممم  ف اقِ  قضمممممممممم     ك مممممممممم  َحت  

 

ل َص  لن أَحَدكم إنَّ » أنه قال: ◙وروي عن عّل بن أيب طالب   خَير

َتيرِقنَ  حتى َقلبه إىل يامن  إلا نر  مل َأَصاَبه   ما أنَّ  َظنر  غريَ  َيِقينًا يسر طَِئه   يك   ما وأنَّ  ،لي خر

نر  مل أخطَأه   ِقرَّ  ،لي ِصيَبه يك  ه   بالَقَدرِ  وي  لِّ  (1).«ك 

                                                             

 .(69 ص)للفريايب  «القدر» -1

 .(2045) مسلمرواه  -2

 .(6/63« )التمهيد» -3

 .(1/357« )لوامع األنوار البهية»انظر  -4
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 وإمجاع والسنة بالكتاب ثبت قد» :(2)♫ابن سعدي قال العالمة  

 مل يشأ مل وما ،كان اهلل شاء ما وأنه اإليامن، أركان أحد   بالقدر اإليامنَ  أن   األمة

 .انتهى «.حقيقة آمن ما فإنه هبذا يؤمن مل فمن ،يكن

 :(3)♫قوله  «حائية ابن أيب داود»ويف 

ورِ  وب لَقممممممممَ رِ   فإن مممممممم    أ ِقمممممممم ْ  ال ْقمممممممم  
 

 
 

 أْفمممممَي    والممممم       الممممم    ِ   ِ ِعْقممممم ِدَع َمممممم   
 

  

                                                             
= 

 (.299)ص  «القضاء والقدر»يف  البيهقي اهرو -1

 (.92)ص  «يفةاللط التنبيهات». وانظر له (180 ص) «قول السديدال» -2

مزيد  «هنج االقتصاد». ويف األصل (59-57 ص)للمؤلف  «خمترص هنج االقتصاد»انظر  -3

 تفصيل. 
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اه الكَدرت همل يؤمن بَمن  وأنَّ  ،ربالقَد  زلة اإليامنمن  غشَّ

 النبيل فاملكلَّ  عىل معرفته جيب ما أهم اإليامن بالقدر من املسألة الثالثة:

 حىرَ  طبق   به واإليامن ،املقاصد أسنى من فهو اجلليل، الفاضل عن فضاًل 

 وقاعدة اإليامن، أركان أحد فهو ه،وختام   املبني الدين دأومب ه،ونظام   التوحيد

 (1).اإلحسان أساس

 دوحَّ  نفمَ  التوحيد، نظام رالقَد »: قوله ¶وروي عن ابن عباس 

 اهلل دوحَّ  نومَ  هلا، انفصام ال التي الوثقى العروة فهي ر،بالقَد  وآمن تعاىل اهلل

 (2).«للتوحيد نقٌض  ربالقَد  هتكذيبَ  فإنَّ  ر،بالقَد  بوكذَّ  تعاىل

وهذا الذي قاله ابن عباس أمر  نزلت به الكتب، واتفقت عليه الرسل، 

ق به أبتاعهم الذين هم خواص  الَلق ول ب  العامَل ونقاَوة البرش.  وصد 

 ،التوحيد نم   خلَ نَس ا فقد ربالقدَ  يؤمن مل نمَ »: (3)♫قال ابن القيم 

 اهلل نزلهأ كتاب كل يف وهذا يعرفه، ومل باهلل يؤمن مل بل الرشك، جلباب َس ولب  

 انتهى.. «رسله عىل

                                                             

 . (2 ص) «والتعليل واحلكمة والقدر القضاء مسائل يف العليل شفاء» -1

 . (928، 925) «السنة»(، وبنحوه عبداهلل بن اإلمام أمحد يف 456) «الرشيعة»رواه اآلجري يف  -2

 . (81 ص) «طريق اهلجرتني» -3
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 والوعد يوالنه واألمر واحلكمة روالقدَ  بالقضاء يؤمن ملو»: (1)وقال 

 انتهى.. «همثت  وورَ  لس  الر   أتباع   إال   اإليامن حقيقةَ  والوعيد

ر الدين ميزان يف مهل ليس ربالقَد  نويؤم الذين الو  ،مهدين   يصح ال، وقدر

م،وال ت ق  ني  هَ اجل   امعبدً  أن   غهبلَ  ملا ¶ عمر ابن قال حت ى بل أعامهل 

 ،(2)-ثأي: حاد  – أ نف األمرَ  وأن   رقدَ  النه أ وزعموا رالقدَ  أنكروا هوأصحابَ 

يَت  فإذا» :قال م أولئك لق  ه  ْ يء   أيِن  فأخرب  َرآء   وأهن  م ،منهم َبر  نِي، ب   وال ذي م 

َمرَ  بن   اهلل َعبد   به حَيْل ف   دٍ  ِمثَل  ألحِدهم أنَّ  لو ع   منه اهلل  َقبَِل  ما فأنَفَقه ذَهًبا، أ ح 

ِمنَ  حتَّى ؤر  (3)«.بالقَدر ي 

 ثم ،«باإلسالم ركفَ  فقد ر،بالقَد  ركفَ  من»: ♫وقال احلسن البرصي 

 همأرزاقَ  موقسَّ  ر،بقَد  اآلجال موقسَّ  ر،بقَد  قهمفخلَ  اخلقً  خلق اهلل إنَّ »: قال

 (4)«.ربقَد  والعافية   ر،بقَد  والبالء   ر،بقَد 

ه إال   يشء   جَيري ال هأن   وأيقنَ  العبد   عل مَ  فإذا  ال هوأن   ،سبحانه بتقدير 

ه، غال َب  َعِقَب  وال ألمر  كمه، م  ا و ،واسرتاح اطمأن   لقضائه، راد   وال حلـ  أم 

                                                             

 . (92 ص) -1

 ا كبريا، وسبحانه بكرةً  بعد وقوعها، تعاىل اهلل عن كفرهم علور بمعنى أن اهلل ال يعلم األمور إال   -2

 وأصيال.

 (، وهو مقدمة هذا احلديث الذي نحن بصدد رشحه.8رواه مسلم ) -3

 (.295للفريايب ) «القدر»(، و2/882) «الرشيعة»انظر  -4
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قاء، رياح   به عَصَفت بذلك يؤمن مل من ده ومل الش   إال   ءالبال دار يف ذلك َيز 

اه الَكَدر، روالقَد  بالقضاء يؤمن مل نفمَ  بالء، دو تغشَّ ه تنكَّ ه وطال ،عيش   .طيش 

 مل من هنَّ أ ةأمَّ  كل عقالء مجعأ»: ♫ احلريب إسحاق بن إبراهيمقال 

 (1).«يشهبعَ  يتهنَّ  مل رالقَد  مع رِ جير 

 ،َصِحيح وهذا» :(2)كالممعِلقا عىل هذا ال ♫قال العالمة الشوكاين 

ل وب تعاظمت فام ور هبا تَج رِ وَح  األنف س هبا وضاقت باملصائب، الق  د   ،الصُّ

 انتهى.. «بالقدر اإليامن ضعف من إالَّ 

  

                                                             

 .(1/512)البن اجلوزي  «الصفوة صفة»انظر  -1

 .(396 ص) «الويل حديث عىل الويل قطر» -2
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 مراتب اإليامن بالقدر 

 (1) :أربع ائم عىل مراتَب قاإليامن بالقدر  املسألة الرابعة:

  َّم ما كان وما سيكون وما ملوعل   ،اهلل أحاط بكل يشء علام العلم بأن 

ەئ  وئ   ﴿، [75نفال: ألا]﴾مئ    ىئ  يئ  جب  حب ﴿ ،يكون يكن لو كان كيف

 .[117األنعام: ]﴾ ېئ  ېئ   وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ

  َّكام قال  ،وح املحفوظيشء يف اللَّ  مقادير كلِّ بالقلم كتب  اهللَ  العلم بأن

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ﴿تعاىل: 

َكَتَب اهلل  َمقاِديَر »: ♀ قال (2)«الصحيح» ويف ،[70احلج: ]﴾ے

امواِت  قبَل اخلاَلئِق  َق السَّ  كتابة   آلة  ، ف«بَخمسنَي ألَف َسنة واألرَض أنر خَيل 

فعن ، القدر فيه بت  ك   الذي املوضع هو املحفوظ واللوح القلم،هي القدر 

امت بن   عبادةَ   قيقة  ح طعمَ  جَت دَ  لن إن ك ب ني   يا»: البنهأن ه قال  ◙ الص 

نْ  مل أصاَبَك  ما أن َتعلمَ  ىحت   اإليامن نْ  مل كَ أأخطَ  وما لي ْخطَئَك، يك   يك 

                                                             

)ص  «شفاء العليل»(، و90)ص  «طريق اهلجرتني»(، و3/139البن عبدالرب ) «التمهيد»انظر  -1

لشيخنا طارق الغويري  «واالبتالء املصائب أصحاب مع ♀ النبِي  هدي»(، ورسالة 29

 .بعنايتي وتعليقي (،3)ص  -اهلل بهنفع –

 .(2653) رواه مسلم -2
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َل  إنَّ »: يقول ♀ اهلل رسوَل  سمعت   لي صيَبك،  اهلل خلَق  ما أوَّ

، ،: له فقال القلم  ؟ وماذا ،ربِّ : قال اكت بر  كل مقاديرَ  اكت بر : قال أكت ب 

 ♀ اهلل رسوَل  عت  سم إين بني، يا ،«الساعة   تقومَ  حتى يشءٍ 

 (1).«يمن فليَس  هذا غري عىل مات َمن»: يقول

  مل وما كان، اهلل شاء فام الشاملة، وقدرته ،النافذة تعاىل اهلل بمشيئةالعلم 

 ما يف الساموات ري يشء  ال جَي  ▐ اهللَ بأن   ؤمن  نف يكن، مل يشأ

كام قال  ،يدما ير إال  لكه وال يكون يف م   ،بمشيئته وإرادته إال  واألرض 

وكام قال:  ،[29التكوير: ]﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿تعاىل: 

 وقال، [82يس: ]﴾ائ ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ﴿

ڇ  ﴿: هلالج لج وقال ،[137األنعام: ]﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿: سبحانه

لوَب  إنَّ »: ♀ وقال ،]253]البقرة: ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  آَدمَ  َبني ق 

َها لَّ ِ  بني ك  َبَعنير َِن، أصابِع ِمن إصر حر ه   واِحد، كقلٍب  الرَّ ف  َصِّ  .(2)«يشاء َحيث   ي 

                                                             

(، وغريهم، وصححه األلباين يف 2155(، والرتمذي )4700(، وأبو داود )22705رواه أمحد ) -1

 (.133) «الصحيحة»

 .(2654) مسلم رواه -2
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  ملكه، يف يقع ما لكلهو خالق  اهللَ  بأن   فنؤمن   ،اإلجياد واخللقالعلم ب 

هم، مؤمن هم العباد أعامل ذلك ومن  بإرادة إال   يتم   ال العمل فإن   وكافر 

بب وهو اهلل، خالق  خالق  الس  و هلل، خملوق كالمهاو تامة، وقدرة جازمة،

ەئ  ەئ  وئ     وئ     ﴿ :هلالج لجللمَسب ب وهو العمل، وهلذا قال 

الصافات: ]﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: ▐، وقال [2الفرقان: ]﴾ۇئ

 إذا إال يكون ال علف   فكل   ،وعمَله العامل خلق وعال جل اهللأن   أي ،[96

 .اهلل خلقه

 اهللَ  أن   أثبتواأهل السنة واجلامعة »: (1)♫قال العالمة الشنقيطي 

 ال العبد قدرةِ  وتأثري   ه،وإرادتِ  هقدرتِ  وخالق   العبدِ  خالق   فهو ،يشء كِل  خالق  

 .تعاىل اهلل بمشيئة إال يكون

 بالقدرة ااختيارً  يفعل   العبَد  أنَّ  مع ،تعاىل اهلل بمشيئة هأفعال   ومجيع   فالعبد  

 انتهى.. «ويعاقب يهعل ثابي   ااختيارير  عاًل ف   فيه اهلل  خلقهام تنيالل   واإلرادة

ود   (2)حني قال: ♫وأحسن ابن عد 

ممممممْ    َشممممممْ   الل يف ف مممممم  الل ، َصمممممم َ  : ق 
 

 مَلمممممممْ   ومممممممم  م لِممممممم    كممممممم    م لِممممممم    

                                                             

 (.270)ص  «الكتاب آيات عن االضطراب إُيام دفع» -1

 (.13-12)ص  «جممل اعتقاد السلف» -2
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 فَعمممممممْ   ومممممممم  ف ِعممممممم    كممممممم    خممممممم لِ   
 

 
 

 الِعَلمممممممْ   واِضممممممم    األسمممممممب   مَسمممممممب    
 

 وعىل هذه املراتب األربع مدار اإليامن بالقدر عند أهل السنة واإليامن.

 هذه بتحقيق إالَّ  مُّ يتِ  ال بالقدر اإليامن»: (1)♫قال ابن سعدي 

 ببعض بعضها ارتبط وقد البقية، إىل منها كل يفتقر التي األربعة األمور

 انتهى.. «املنحرفة األقوال إىل باالنحراف إال ينفصم ال وثيًقا ارتباًطا

  

                                                             

 (.92)ص  «اللطيفة التنبيهات» -1
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 الفرق بني اإلرادتني: الكونية والرشعية 

 ألنَّ اإلرادة نوعان: الكونية، اإلرادة هي املشيئة :املسألة اخلامسة

 رشعية،

 وكونية.

 :-(1)♫ الشنقيطي العالمة قالكام - وحاصل الفرق بني اإلرادتني

نَة   عىل الناس   مجيعَ  دعا اهلل أن  » سل ه ألس   وأمَرهم وحَده وعبادت ه به اإليامن إىل ر 

ه بذلك، م   بذلك وأْمر  سَتلز  عية، يةالِدين لإلرادة م   وعال جل   اهلل إن ثم الرش 

ي ل   منهم يشاء   َمن َُيد   ما إىل فَيصريون القَدرية الكونية بإرادت ه يشاء   َمن وي ض 

لم   به َسبَق 
 .انتهى«. ...وسعادة َشقاوة من الع 

 األخرى، به تتعلق ال بام منهام كل تتعلق قد بل ،اإلرادتني بني تالزم وال

 .وجه من وخصوص عموم فبينهام

 الكفر من ويرضاه اهلل حيبه ال بام تعلقها جهة من أعم الكونية فاإلرادة

 .الفاسق وطاعة الكافر إيامن بمثل تتعلق ال أهنا جهة من وأخص واملعايص،

 غري أو كان واقعا به مأمور بكل تعلقها جهة من أعم الرشعية واإلرادة

 .به مأمور غريَ  ونيك قد الكونية باإلرادة الواقع أن جهة من وأخص واقع،

                                                             

 . (122 ص) «االضطراب إُيام دفع» وانظر .(7/448) «البيان أضواء» -1
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 وطاعة املؤمن، إيامن مثل يف امعً  تتمعان قد اإلرادتني أن واحلاصل

 الرشعية وتنفرد، العايص ومعصية الكافر، كفر مثل يف الكونية وتنفرد، املطيع

 (1).العايص وطاعة الكافر، إيامن مثل يف

  

                                                             

 .(100ص ) للهراس «رشح الواسطية»انظر  -1
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 سبب الضالل يف باب القَدر 

 عدم اءجرَّ  من القدر باب يف رافواالنح الضالل منشأ املسألة السادسة:

 يف العقل ودخول اللق، بأفعال اهلل أفعال وقياس ،اإلرادتني بني التفريق

 .وقضائه اهلل ألمر التسليم وعدم والتقبيح، التحسني

 من كثري قلوب عىل املقام هذا حتقيق ضاق وملا»: (1)♫ سعديابن  قال

 :الناس من طائفتان هنا انحرفت اخللق

 فعل له ليس العبدَ  أن   واوتومه   ،رالقدَ  إثبات يف اوْ لَ غَ  :اجلربية هلم ليقا طائفة

 أيًضا له تيثب   وال املشيئة، عموم   للعبد تيثب   أنْ  نمك  ي   ال هوأن   ،حقيقةً 

 .االختيار عموم  

 درِتمبق   أفعاهلم وقوع دتفشه   قابلتهم :القدرية: األخرى والطائفة

 اهلل قضاء يف ذلك ليدخ   أن ذلك مع نمك  ي   ال هأن   واوتومه   واختيارهم،

 .وقدره

 قساًم  منهام كلٌّ  فرد ،األمرين بني للجمع والقدرية اجلربية قلوب تتسع ومل

 انتهى. «.الصحيح للقول دةاملؤيِ  والسنة الكتاب نصوص من كبرًيا

                                                             

 . (102 ص) «اللطيفة التنبيهات» -1
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 وقابلتهم ،فقط الرشعية اإلرادة أثبتوا املعتزلة من القدريةواخلالصة أنَّ 

 حقيقة من تركت فيام طائفة كل   طتفغل   فقط، الكونية اإلرادة فأثبتت يةاجلرب

 .رالقدَ  يف همط  غلَ  اإلرادة يف طهامغلَ  من ونشأ ،▐ ربنا إرادة

 يؤمنوا فلم ،وأصحابه نبيهم ملرياث ورسله أنبيائه ورثة بفضله اهلل وهدى

 العامة هومشيئت رهوقدَ  اهلل بقضاء آمنوا بل ببعض، رواويكف   الكتاب ببعض

 فهاومرِص  القلوب بمقلِ  هوأن   يكن، مل يشأ مل وما كان اهلل شاء ما هوأن   النافذة،

 بعدله يشاء   من لُّ ويِض  ورحته بفضله يشاء   من ُّيدى هوأنَّ ، أراد كيف

 خلذهلم شاء ولو فأطاعوه لطاعته الطاعة أهَل  قوفَّ  يالذ هو هوأنَّ  وحكمته،

 به فكفروا وقلبه املرء بني ولحي   هفإنَّ  وقلوهبم ارالكف بني حال هوأنَّ  ،وهفعَص 

 يضلل ومن له مضل فال اهلل ُيد من هوأن   ،وأطاعوه به فآمنوا لوفقهم شاء ولو

 (1).له يهاد فال

  

                                                             

 .(90-89 ص) «طريق اهلجرتني»انظر  -1
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 رالقَد ب يف االستدالل عىل انحرافه لعاصٍ  حجة ال 

ر هذا، فاعلم أن ه  املسألة السابعة: ٌة يف ليس للعايص عىل اهلل حجَّ إذا تقر 

ه نمَ فإن   القدر،  الكفر إليه هوكر   قلبه يف نهوزي   اإليامن إليه بحب   هلل وجهه وج 

ا  الراشدين، من وجعله والعصيان والفسوق  اهلل، لغري وجهه هوج   نمَ وأم 

 لهووكَ  له،وخذَ  ،توىل   ما اهلل َوال ه بل ،للهدى هييَِّس  مل الشيطان هعدو   توىل  و

 األسباب مجيع أعطاه اهلل فإنَّ  ة،ج  ح   هربِ  عىل له وليس وغوى َضل  ف نفسه، إىل

 إال نَّ يلومَ  فال اهلدى، عىل الضاللة اختار هولكنَّ  اهلداية، عىل هبا ريقدِ  التي

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ  ﴿ :تعاىل قال ،نفسه

 (1) .]30]األعراف: ﴾حئ   مئ  ىئ  يئ  جب

 تريد كنت لو وفِعل املعايص، يقال له: فمن احتجَّ بالقَدر عىل ترك الطاعة

 عبَص  وفخم   مهاأحدَ  أن   الصادق أخربك طريقان، هلا وكان ،ةملك   السفر

: وتقول األول كتسل   أن يمكن وال ،الثاين كستسل   كفإن   سهل، نآم   والثاين

 .املجانني قسم يف الناس كلعد   ذلك فعلت ولو ،عّل رمقد   هإن  

 (2)ر؟بالقدَ  حتتج   ثم ،أدنى هو ما اآلخرة عمل يف لنفسك ختتار فكيف

                                                             

 (29ص )« هبجة قلوب األبرار» -1

 .(29ص ) يمنيالبن عث« عقيدة أهل السنة واجلامعة» -2
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القضاء »يف رسالة له يف  ♫يقول أبو الوفاء حممد درويش 

نا، »: (1)«والقدر سعنا أْن نعمَله، وحاق بنا تقصري  نا يف عمل كان يف و  فإن قرص 

َلقاءَ  ان  ك ياَء بام ثريب،والت   ومبالل   خ   يف بةيالَ  من ينللمقرِص  اهلل  أعد   وأحر 

 ما بني رقالفَ  اتام   اإدراكً  كيدرِ  امرئ كلُّ ف، اآلخرة يف األليم والعذاب ،الدنيا

 هنفَس  هَ سفِ  فقد هذا أنكر نومَ  ،اختيار فيه له وليس يصيبه ماو يَذر، وما يأتيه

 انتهى. «.هعقلَ  وأنكر

ه َأقدارِ  َخصم   واجلاِهل َنفِسه، َخصم   العاقَل ف َربِّ
 :قيل كام ،(2)

 لف  َصمممممممت ِ  مِضمممممممي     الممممممم أ  وعممممممم ِج   
 

 
 

 َ رَ لقممممما ع َتمممممَ   أمممممم    فممممم َ   إذا حتممممم 
 

 

 

 

 

                                                             

 »املفيد باألصل والتحّل التقليد عن التخّل». وانظر: (1/467) «السلفية العقائد»نقال عن  -1

 (.225للحمالوي )ص 

 .(1/101) «السالكني مدارج» -2
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 :(1)حني قال ♫وز حممد املكي بن عز   تونسعالمة  ولقد أحسن 

تعاِش وحركة البطرِش.فاإلنسان له اختيار، للفَ »  رق الضوري بني حركة االرر

ده ي  صده وتقَ وعىل فعله ب  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ ﴿ ،عاقبثاب وي  عم 

ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ﴿، [286]البقرة: ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 .[149]األنعام: ﴾ک  ک 

يسعى يف  ذي عىل العبد أنْ ، فال  جهٌل  ا عىل القَدراعتامدً  والتفريط  

ه املَقدور ن أن  عنه م   ف فيام أخفاه اهلل ه إىل التكل  تَ الصاحلات، وال يتجاوز خط  

ن أو   .غري املَقدورم 

ر يكون عند الطاعات من غري َكَسل، وبعد املصائب، ىل القَد ثم الرجوع إ

 .انتهى«. ن غرور الشيطانال عند الذنوب، فهو سوء أدب، ومِ 

  

                                                             

 ويل عىل هذه العقيدة املباركة رشح  صويت: .(34-33ص )« عقيدة التوحيد الكربى» -1

  

https://www.youtube.com/watch?v=490HVRwH0dA&list=PLVdR9UrQ6Jye6QwZVhIo7FFTPc3ZNu2D-
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 املعائب يف بالقَدر ي سَتَدلُّ  وال املصائب، يف بالقَدر ي ستَدلُّ 

ة يف هذا الباب قول أهل العلم:  املسألة الثامنة:  ي ستَدلُّ »من القواعد اهلام 

 .«املعائب يف بالقَدر ي ستَدلُّ  وال املصائب، يف لقَدربا

ر هذا شيخ  اإلسالم ابن تيمية يف مواضع كثرية من كتبه، ومن وقد  قر 

 ،املصائب عىل ويصرب ،املعائب من يستغفر فالسعيد»: (1)♫ذلك قوله 

 ،[55غافر: ]﴾ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک﴿: تعاىل قال كام

 انتهى.. «املعائب عىل بالقدر تجوحي ،املصائب عند جيزع والشقي

ه ♫وقال ابن القيم  ور  ه وف ج  ْفر  ا عىل َمن حَيَتج  بالَقَدر عىل ك  رادر
(2) :

 ريُّ َد قَ  املعايص، جربي نفسه، مع هلل خصام ه،ربِ  عىل للشيطان ظهريا ويله يا»

 ألقدار معاتب مصاحله، عن قاعد لفرصته، مضياع الرأي، ز  عاجِ  الطاعات،

 يف عليه به وااحتج   إذا تهوأمَ  وامرأته عبده من يقبله ال ه بامربِ  عىل حيتج   ه،ربِ 

 يشء عن هناه أو فيه، طففر   بأمر همأحدَ  أمر فلو أمره، بعض يف التهاون

 إىل ولبادر احلجة، هذه منه لقب   ملا ذلك، إىل ساقني القدر: وقال فارتكبه،

 .عقوبته

                                                             

 (.8/454) «الفتاوى» -1

 (.1/210) «السالكني مدارج» يف -2
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 كان فهالَّ  ربك، حق ترك يف اجلاهل ظاملال أُّيا لك ةً حجَّ  رالقَد  كان فإن 

، وله ♫انتهى كالمه  «.حقك؟ بعض ترك يف تكوأمَ  لعبدك ةً حجَّ 

ولشيخه ابن تيمية نحو  هذا نظاًم ونثًرا يف مواضع كثرية، ومن ذلك قوله يف 

 :(1)«القدر يف التائية القصيدة»

مممم  َ  كَفْفممممَ   وَهْبممممَ   مممم    عمممم  الل   كمممم ف    ك 
 

 
 

ممممم     َممممممممَحج  ِ  عمممممم  خمممممم ِر    َغممممممِ ى   وك 
 

مممممَ   ممممم    عممممم  اإلعممممم ا    فَيلَ م   ظممممم ل    ك 
 

 
 

ْ َممممم ِ  وممممم     َنْفمممم    يف الن مممم  ِ  علمممم   وح 
 

  

                                                             

 (.8/248) «الفتاوى» -1
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 ، خماِصٌم لربِّ العاملنيللمرشكني هٌ مشابِ  بالقَدراملحتجُّ 

 ذينال  االحتجاج بالقَدر يف املعائب سبيل املرشكني  املسألة التاسعة:

 اهلل مشيئةَ  وجعلوا، باملشيئة اهلل أباح ما هموحتريم رشكهم عن اعتذروا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴿: فقالوا ته،حب  مل مراد فةً 

لوا  ،[35النحل: ]﴾ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ وجه 

عَلم بأمره به عىل لسان رسوله بَّ ُمأن   ة اهلل تعاىل لليشء ورضاه به إنَّام ي 

د  ،♀ جرَّ سبحانه  هفإن  لليشء وَخلقه له،  العامة تهئمشيال بم 

 ه،خلق   وهم ويلعنهم يبغضهم تعاىل وهو أعداؤه وهم هوجنودَ  إبليس خلق

 ثيبوي   به ويأمر هاخريَ  ب  حي   وهو ها،ورش   هاخريَ  األفعاَل  قخلَ  هكذاو

يف ذلك  وهلل ،هخلق   وكالمها ،عليه بويعاق   عنه وينهى هارش   ويبغض ،عليه

 (1).▐، بالغةال احلكمة

ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ﴿: قال حيث كتابه، يف املرشكني ةج  ح  وقد أبطل 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ       

ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    

                                                             

 .(89 ص) «طريق اهلجرتني»انظر  -1
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ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک   

 (1):وجوهة ِعدَّ  نمِ  وذلك ،[149 - 148األنعام: ]﴾ک  ک

 ،اهلل عذاب من يمنعهم مل الرش، عىل بالقدر االحتجاج هذا أن  : أوهلا

 .﴾ڄ ڄ   ڄ ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ   ﴿: قال حيث

ڃ  ڃ  ﴿: قوله يف بالربهان وطالبهم ذلك، عىل خهموب   اهلل أن   :وثانيها

 نبعويت   مأهن   وأخربَ  ،علملا عنهم فىفنَ  ،﴾ڃ  چ  چ  چ  چ

 .شيئا احلِق  من غنيي   ال الذي الظن  

، معاصيه عىل أجتر   نمَ  مجيع عىل البالغة ةَ احلج   له أن   أخرب هأن  : وثالثها

 .الظاملني أظلم فهو املعايص عىلبعد ذلك  احتج فمن

 بذِ يكَ  ه،ربِ  عىل نفسه ذرلع   املقيمَ  بالقدر، املحتج   هذاأن  : ورابعها

ثم   حمبوباته، أو بدنه أو ماله عىل عد  بتَ  أحد   يهعل أجتر   لو هفإن   بنفسه، هنفَس 

 عىل ئهجتر   عىل نفسه ذرَ ع   ليقبَ  فكيف ه،عذرَ  قبليَ  مل ربالقدَ لذلك  اعتذر

 والسنة الكتابب كاذًبا: املعايص عىل بالقدر املحتج  وهلذا، كان ! ه؟ربِ 

 .والعقل

 

                                                             

 .(20-19 ص)البن سعدي  «القدرية املشكلة حل يف التائية القصيدة رشح البهية الدرة»انظر  -1
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ممممممممم    ج   رب ممممممممم ِ  بتقممممممممم    محمممممممممت    وح 
 

 
 

 َم  ضممممممم ِ  ِ  ك حتجممممممم  عممممممم اب   ت  ممممممم   
 

ه بالقدر قد ارتكب  واخلالصة أنَّ املحتجَّ عىل آثامه وتقصريه يف حقِّ ربِّ

 (1)أربعة ُماذير:

هلا  : اقرتافه للذنب.أوَّ

 : احتجاجه عليه بالقدر.وثانيها

 ه،يريد ال وهو عليه، ههوأكرَ  إليه، وأجلأه هاضطر   اهلل أن  : زعمه وثالثها

 كل له فتح بل ،الرتك من نهمك   اهلل إن  ف ، وإفك  قبيح،رصيح كذب هذاو

 يف عهتوق   أنْ  إال   بالسوء ارة  األم   هنفس   تأبَ لكْن و = الذنب عن هيصد   باب

ه إىل خماَصمة الرب ،الذنب ر   .وجت 

 الذنوب، عىل اإلرصارَ  نفسه عىل دهِ يمَ  عتذار،اال هبذا هأن  : ورابعها

  .بالغيو مَ عال   طسخ  ي   ما عىل واإلقامةَ 

                                                             

 .(67 ص)  «البهية الدرة»انظر  -1
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كِر وإذا»معنى حديث   وا القَدر   ذ   «فأمِسك 

جاء يف األخبار الصحيحة النهي عن الوض يف  املسألة العارشة:

 (1).«واك  فأمِس  ر  القَد  ركِ ذ   وإذا»: ♀القدر، ومن ذلك قوله 

 (2):النهي هوهبذا احلديث املراد  و

 بغري علم وال هدى القَدر عن الوض يف. 

 زعة واالعرتاض عىل اهلل.والوض فيه عىل وجه املنا 

، -ولو باحلق-وليس املقصود به مطلق السكوت عن الكالم يف القدر 

ل  يف قال ♀ النبي   أن  بدليل  كِ  إذا»: احلديث هذاأو   أصحاب رذ 

 ╚ الصحابة عن نتحدث ال أننا ذلك معنى وليس ،«واك  فأمِس 

ك ر إذا: املراد بل! ؟سريِتم وفضائلهم وأحواهلمو  بباطل أصحايب ذ 

ل م  فأمسكوا، وكذلك القدر، فإن  الكالم فيه بباطل طريق الذالن، وس 

 احلرمان.

ذَكر  عند« تؤمنو» لفظَ  ♀النبي   أعاد وألمهيَّة باب القدر،

 .«بالَقَدر تؤمنَ و»، فقال: القدر

                                                             

 .(34)  «ةصحيحال»يف  (، وصححه األلباين10448) «املعجم الكبري»رواه الطرباين يف  -1

 .(27-25ص ) للمحمود «القضاء والقدر» انظر -2
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وض َتهأم   أن  -بام أوحاه اهلل إليه- فعرَ  ♀ وذلك ألن ه  ستخ 

 وال ،أ ن ف األمرَ  إن  ): قالوا أنْ  بعضهمب غ األمر  ى بلَ إثباًتا ونفًيا، حت فيه،

ه»: بقوله باإلبدال هرَ قر   ثم ،«تؤمنو» أعاد فلذلك ،(رقدَ  ويف  ،«خرِيه ورشِّ

هو»رواية:  لو  هم  و ح  د ذلك كام يف رواية أخرى توضيح   لدَ البَ  فإن   ،«رِّ ، وأك 

  (1).«ِمن اهلل»بقوله: 

 يف اخلوَض  ونقَّ يتوَ  السلف كان ،ه اخلطورةهبذ رالقَد ملَّا كان باب  و

وهو العمل  ه،تَ مه   ف إليهيرص   أنْ  ينبغي ما إىل السائَل  دونرش  وي   ،هأسار

 واالستقامة عىل دين اهلل ورشعته.

 القدر؟ يف تقول ما: واسع بن ملحمد بردة أيب بن بالل قال

 يوم هدَ عبا وتعاىل اليسأل تبارك اهللَ إنَّ ، األمري أُّيا»: ♫ فقال

 (2)«.أعامهلم عن يسأهلم اموإنَّ  وقدره، قضائه عن القيامة

 

                                                             

 (.1/118) «فتح الباري»، و(2/426) ♫للطيبي  «املشكاةرشح »انظر  -1

رشح ابن »(. وانظر 3/141) «التمهيد»(، وابن عبدالرب يف 2/354) «احللية»رواه أبو نعيم يف  -2

 (.302-10/301) «بطال للبخاري
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 عىل نت ك ل   أفال»حني قيل له:  ♀وهذا موافق جلواب النبي  

وا»: ♥، فقال «العمل؟ وَنَدع   ك تاب نا لي  اعَمل  ٌ  فك  َيِّسَّ لَِق  ملا م   خ 

 (1).«له

 سمع ملا همرادَ  هورسول   اهلل عن فقهوا الذين الصحابة بعض قالهلذا، و

 . «اآلن مني اجتهاداً  بأشد   كنت ما»: القدر أحاديث

 رقد  أ   الذي بببالس   له ردِ ق   ما ينال العبدَ  فإن  »: (2)♫قال ابن القيم 

 له قسبَ  الذي رالقَد  إىل هلَ أوَص  بببالسَّ  أتى فإذا ،له ئيِ وه   ،منه نكِ وم   ،عليه

 قدوراملَ  صول  ح   كان ببالس   حتصيل يف ااجتهادً  زاد امل  وك   ،الكتاب مِّ أ   يف

 ناليَ  ال هفإن   زمانه أهل   أعلم   نم   يكون أنْ  له ردِ ق   إذا كام وهذا ،إليه أدنى

 رزقي   أن له ردِ ق   وإذا ،وأسبابه مالتعل   عىل واحلرص باالجتهاد إال ذلك

 انتهى.. «...بالنكاح إال ذلك ينل مل الولد

َتِعنر  ينفع ك، ما عىل ِرصاحر  »قال :  (3)«صحيح مسلم»ويف   باهلل واسر

 ولكنر  وكذا، كذا كان فعلت   أينِّ  لو تق ل فال ٌء،يش أصابك وإنر  َتعرَجز، وال

لر   (1)، فجمع يف هذا احلديث بني:«فَعل شاء وما اهلل َقَدر   ق 

                                                             

 (.2647(، ومسلم )4949ري )رواه البخا -1

 (.85لألشقر )ص  «القضاء والقدر»(. وانظر 26-25)ص  «شفاء العليل» -2

3- (2664.) 
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  احلرص عىل النافع يف اآلخرة وهو العمل الصالح، كام حيرص العبد

 لرزق.عىل النافع يف الدنيا كطلب ا

  والتوكل عىل اهلل، واالستعانة به يف حتصيلها، فإن ه ال يقع يشء يف

لكه إال بإذنه.  م 

 منها هيَّس   ما عىل اهلل وشكر. 

 منها حيصل ومل فات، بام عنه اوالرض. 

  

                                                             
= 

 جوامع رشح يف األخيار عيون وقرة األبرار قلوب هبجة»انظر رشًحا بديًعا هلذا احلديث يف  -1

 (.38-33)ص  ♫للعالمة ابن سعدي  «األخبار
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 ليس يف أفعال اهلل رشي  

 :☻املقصود بالرِش يف قوله  املسألة احلادية عرشة:

ر املفعول، ال ما  «هورَشِّ  خرِيه بالقَدر وت ؤِمنَ » ن جهة املَقيِض واملقد  ما كان م 

ن جهة القضاء والتقدير الذي هو فعل اهلل  اهلل  أفعال، فإن  هلالج لجيكون م 

 :مثنًيا عىل ربَّه ☻، ويف احلديث: قوله وحكمة خري كل ها

ُّ ليس إليك يك،يَد  يف كلُّه ري  واخل»  ا،ًض حَم  ارشر  قختل   ال كفإن  : أي، (1)«والرشَّ

 رشٌّ  فيه يكون قد ولكن ،خري   باعتبارها هو حكمة، ففيه قهخيل   ما كل   بل

 فالرب   :مطلق   رشٌّ  أو ،كّلٌّ  رشٌّ  افأم   ،إضايفٌّ  جزئيٌّ  رشٌّ  فهذا الناس، لبعض

 الرش يضاف ال وهلذا إليه، ليس الذي الرش   هو وهذا، عنه همنز   ▐

 (2).قط ادً مفرَ  إليه

 أفعاَل  خلق ▐ هوكون  »: (3)♫ يقول احلافظ ابن رجب

 القبائح بسائر ي وَصف   ال أن ه كام بالظ لم، وصَفه يقتيض ال الظلم   وفيها بادالع  

ه وهي باد،الع   يفعل ها التي ه، َخْلق   ي وصف ال بأفعاله إالَّ  ي وَصف   ال فإنَّه وتقدير 

                                                             

( 98-16/97) ♫لإلثيويب  «ر املحيط الثجاجالبح»(. انظر 771رواه مسلم ) -1

(16/108.) 

 «جمموع الفتاوى»(، و269-268)ص  ♫البن أيب العز احلنفي  «رشح الطحاوية»انظر  -2

 (.181)ص  «شفاء العليل»(، و8/511)

 (.2/659) «جامع العلوم واحلكم» -3
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  ي وَصف   ال وهو ومفعوالت ه، خملوقات ه عباده أفعاَل  فإن   ،عباده بأفعال
 
 بيشء

 انتهى.. «أعلم واهلل! وأفعاله صفاته من به قام بام يوَصف   إن ام منها،
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 أركان اإلميان الكالم على خالصة  
وذلك يف يف خامتة الكالم عىل أركان اإليامن، أشري إىل بعض الفوائد، 

 :مسألتني

فر اإلعراض إالَّ بتعلُّم أصل الدين و املسلم ِمن ك   ال ينرج 

م  :األوىللة املسأ عىل وجه  أركان اإليامن الست ة بيان  يف هذا الرشح تقد 

ره شيخ التفصيل، وذلك أعظم  نفعً  ا للسائر إىل اهلل والدار اآلخرة، وهذا ما قر 

 اإيامنً  به نوآمَ  ،الرسول   به جاء بام ملِ عَ  فمن»: (1)اإلسالم ابن تيمية بقوله

 ومل ،اًل مفصَّ  ذلك ميعلَ  مل نمَّ  هلل ووالية اإيامنً  أكمل   فهو به، لوعمِ  ،اًل مفصَّ 

 .♫انتهى كالمه . «به ليعمَ 

ا مطَلق  املؤمنني،  ولكن  تلك التفاصيَل ال تلَزم إال  َمن بلَغه دليل ها، وأم 

م إال  به، جز  ر امل  فهم خماَطبون بالقدْ  ح  إيامهن 
 نمِ  كنر   كلَّ  نَّ فإئ الذي ال يص 

 عنه ضأعرَ  ولو ،به إالَّ  بدالعَ  إيامن   َيصحُّ  ال واجٌب  َقدرٌ  له ةالستَّ  األركان هذه

ًضا كاناملسلم   عر   .الدين أصل َتَعل م عن م 

 عن سئل ملا ♫ حسن بن الرمحن عبد ن اللطيف عبد الشيخ قال

فر ِدمَ  إذا: »(2)اإلعراض ك  ل الذي األصل   ع   عن وأعرَض  اإلسالم، يف به َيدخ 

                                                             

 .(43)ص  «الشيطان وأولياء الرمحن أولياء بني الفرقان» -1
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فر   فهذا بالكلية، هذا  انتهى.. «إعراض ك 

َعِقًبا ♫ سحامن بنا الشيخ قال م 
 إالَّ  ريكف   ال اإلنسانَ  أنَّ  فتبنيَّ : »(1)

ل الذي األصلِ  تعلُّم عن باإلعراض  .انتهى. «اإلسالم يف اإلنسان به يدخ 

ن اإليامن باهلل،  املسلم واملراد  بأصل الدين ما تقوم عليه عقيدة   م 

له، واليوم  ه ورِشه.ومالئكته، وكتبه، ورس   اآلخر، والقَدر خري 

  

                                                             

 .(82 ص) «واالبتداع اجلهل أهل خمالفة يف واالتباع احلق أهل منهاج» -1
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ر    ِزئ   الواِجب   الَقدر  ِمن أركان اإليامن امل جر

ر   :الثانيةاملسألة  ِزئ   اِجب  الو الَقدر  (1):امل جر

 للعبادة، اقر مستح   ،اربر  ▐ بوجوده اإليامن   :هو باهلل اإليامن من

 .الالع   فاتالصو سنىاحل   األسامء له

 

 اهلل، لقَخ  نم   لقَخ  مبأهن  بوجودهم، و اإليامن   :هو باملالئكة اإليامن منو

 .اهلل بأمر األنبياء عىل بالوحي لينز   نمَ  منهم وأن  

 

 لس  الر من شاء نمَ  عىل أنزل اهللَ  بأن   اإليامن   :هو ببالكت   اإليامن ومن

خ  هلا ،القرآن منها وأن   ،جل  وعال هكالم   هي ابً كت     .وهو ناس 

 

 ،منهم اًل رس   اسالن إىل لأرَس  اهللَ بأن   اإليامن   :هو لس  بالر اإليامن ومن

مَ خا وأن   ،وحَده اهلل بعبادة روهمليأم    .♀ د  حمم   همتـ 

                                                             

-57للشيخ صالح آل الشيخ )ص  «رشح األربعني»(، و118-1/117) «فتح الباري»انظر  -1

ب املتني اجلمع»(، و66 فةامل لواج  ن عر  ن مجع أخينا «الِدين أصول م   للشيخ صالح العصيمي، وهو م 

 .-شكر اهلل سعيه-عبداهلل اجلزائري
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 يوم هو عظيم يوم يف عثبالبَ  اإليامن   :هو اآلخر باليوم اإليامن ومن

 .ارالن   فله أساء نومَ  ة،اجلن  فله  أحسن نفمَ  لق،الَ  ملجازاة ،القيامة

 

  كل   رقد   اهللَ بأن   اإليامن   :هو بالقدر يامناإل ومن
 
 ،اًل أزَ  ورش   خري   نم   يشء

 .▐، لقهوَخ  هبمشيئت   إال   يشء   يكون والوكَتـَبه عنَده، 
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 حقيقة اإلحسان 
ين  فأخ»: ♀السائل للنبي  قال ثم  فقال، «اإلحسان عن رب 

نر  مل فإنر  َتراه، كأنَّك اهللَ تعب َد  أنر » :☻ ه هَترا تك   .«َيراك فإنَّ

ن مراتب الدين، وهي:   .«اإلحسان»وهذه هي املرتبة الثالثة م 

 :والكالم عىل اإلحسان يف مسائل

 تعريف اإلحسان

ن  اإلحسان لغًة: املسألة األوىل: ن أحَسن، وهو مشتقٌّ م  مصدر م 

بح، واإلحسان ضد  اإلساءة، قال تعاىل:  ھ  ے  ﴿احل سن الذي ضد  الق 

  .[7 إلرساء:ا]﴾ڭ  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ

 أتقنته إذا« اليشء أحسنت» :تقول ،وبغريه بنفسه ىيتعد  اإلحسان و

 ،املراد هو واألول ،النفع إليه أوصلت إذا« فالن إىل أحسنت»و وأكملته،

 مثال صاملخل   أن  اعتبار ب الثايناملعنى  ظلحَ ي   وقد ،العبادة إتقان املقصودَ  ألنَّ 

 (1).نفسه إىل بإخالصه ن  حمس  

                                                             

 (.1/120) «فتح الباري»و(، 156)ص  «املنهج املبني»(، و236)ص  «مفردات القرآن»انظر  -1
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عىل ما يليق  إتقان العبادات وإكامهلا وإصالحها: واملراد باإلحسان هنا

هبا، ومراعاة حقوق اهلل تعاىل فيها، ومراقبته، واستحضار عظمته وجالله، 

  (1)فيها، واالستمرار عليها. عحالة الرشو

 احلياءَ  بيوج   هفإن   ،هالِّ ك   القلوب أعامل أصل   اإلحسان ومشهد

 سبحانه هلل والضوعَ  َل والتوك   واإلنابةَ  ةَ واملحب   والشيةَ  يمَ عظوالت   واإلجالَل 

 من القرب من هحظُّ يكون  اإلحسان مقام من  العبدحظِّ  ردر قَ وعىل ، له ل  والذ  

 (2).اهلل

 (3):يف قوله ♫القيم  ابن   وأحَسن

 فعلِنممممممممممم  بكثممممممممممم  ِ    ضممممممممممم  ّل والل  
 

 
 

 اإل  ممممممممم نِ  مممممممممم َ  بأحَسمممممممممنِ  لكممممممممم ْ 
 

ممممممممممم ف لعممممممممممم ِرف ن  إحسممممممممممم ن      اد ه ْ م 
 

 
 

مممممم ا والجمممممم هل ن  اإلحسمممممم نِ  عمممممم ِ  َع  
 

  

                                                             

 .(156)ص  «املنهج املبني» -1

  (.39-38)ص  «إخوانه احد إىل القيم ابن رسالة»انظر  -2

  (.35)ص  «الكافية الشافية» -3
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 املراقبةمقام املشاهدة ومقام  

 اهللَ تعبَد  أن» :اإلحسان بقوله ♀فَّس  النبي   املسألة الثانية:

 ،«يراك فهو ،تراه كن مل فإن»، املشاهدة مقامأعالها وهو  وهذا ،«تراه ككأنَّ 

 .اإلخالص مقام أو املراقبة مقامن األول، وهو م   أقل   وهذا

 فاإلحسان له مقامان:وعليه، 

   فيكون ،بقلبه يراه كأنه هرب   املؤمن   يعبد أنه هنايت  ً
 ببصريته امستحرض 

 فيغل ب عليه مشاهدة احلق كأن ه يراه. ،املقام هلذا وفكرته

  ْعىل اهلل يعبد أن وهو آخر مقام إىل انتقل عليه وشق   عنه زَ عجَ  فإن 

، فيعبده أمره من يشء عليه خيفى وال وعالنيته هرِس  عىل لعويط   يراه اهلل أن  

 (1)بإخالص وقوة عزم.

ر نقاَوة املعرفة دْ ام يقع التفاوت بينهام بقَ وكال املقامني إحسان، وإن  

للحديث، قوله  ◙والشية هلل، وهلذا جاء يف رواية أيب هريرة 

 .(2)«َتراه كأنَّك اهلل خَتَشى أنر »: ♀

 

                                                             

 .(1/211البن رجب ) «فتح الباري»(، و157-156)ص  «املبني نهجامل»انظر  -1

 .(10رواه مسلم ) -2
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 عمل نومَ  عارف، فهو اهلل، مشاهدة عىل عمل نمَ »: السلف بعض قال

 (1).«خملص فهو إياه، اهلل مشاهدة عىل

 إال   ذلك نيك   مل يراه كأنه اهلل َعَبدَ  نمَ  فإن  »: (2)♫قال ابن القيم 

 يشاهده، كأنه يصري بحيث قلبه، عىل ورجائه وخوفه وحمبته ذكره الستيالء

 انتهى. «.مواقعتها عن فضاًل  املعصية، إرادة نيوب بينه حيول وذلك

ًفا حال السائرين إىل اهلل ♫يقول ابن سعدي   :(3)واص 

وا مممم ِر ِ  اعتِقمممم دِ  علمممم  اإلَلمممم َ  َعممممممَب   ض   ح 
 

 
 

 اإلحمممممممممممس نِ  َمنْمممممممممممِ  ِ  يف وافممممممممممتَب     
 

  

                                                             

  (.3/331) «رسائل ابن رجب»انظر  -1

 .(38)ص  «إخوانه احد إىل القيم ابن رسالة»انظر و (.174)ص  «الداء والدواء» -2

 :، للمؤلف«رشح قصيدة السري إىل اهلل والدار اآلخرة»انظر  -3

 

https://www.youtube.com/watch?v=pxfHKwj-JtA&list=PLVdR9UrQ6JyfbhCmzIEG5nxg-sO-Nys8I
https://www.islamancient.com/%D9%86%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1/
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سنى يف جزاء اإلحسان    يف اآلخرةالدنيا: احل 

خرة، قال جزاء اإلحسان يف الدنيا هو احلسنى يف اآل املسألة الثالثة:

يونس: ]﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ﴿ تعاىل:

 اإلحسان جزاء اهلل فجعل اإلحسان، أهل همهنا  أحسنوا والذين، [26

 (1).▐ اهلل وجه إىل النظر هي والزيادة اجلنة، وهي احلسنى

 حني، ف[60الرمحن: ]﴾ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴿اهلل تعاىل:  قال

 (2).اجلنة هملأدخف إليهم، اهلل أحسن الدنيا هذه يف أحسنوا

 (3):«نوني ته»يف  ♫قال القحطاين 

ممممم ْ  ب  ممممم  اسمممممتطع  في ممممم  محِسمممممن   ك   ف  
 

 
 

 ب إلحسمممممم نِ  اإلحسمممممم نِ  عمممممم  ت جمممممم ى
 

 وطِيبِهممممممم  الن عمممممممي ِ  لجن ممممممم ِ   واع ممممممم 
 

 
 

هممممممممم   بفممممممممم نِ  ولمممممممممي   بقممممممممم  فنَِعي  
 

 

 

                                                             

 . (1/215) هل« الباري فتح»(، و4/302) «سائل ابن رجبر»انظر  -1

  (.23/68) «تفسري الطربي»انظر  -2

  .(50)ص  -3
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 (1):♫ قال، ةالقيم اجلن   ابنومل ا وصف 

ممممممك  ن ه   الصممممممي  ِ  ممممممم  يمممممم  الق أهمممممم    س 
 

 
 

 واإلحسممممممممم نِ  الكل ممممممممم ِ   وَطممممممممممي ِ  
 

 املخلوق، همفأحبَّ  عباده، وحق اهلل، حق أداء بني أهل  اجلنَّة جمعف

 .اخلالق عنهم وريض

  

                                                             

  (.321)ص  «الكافية الشافية» -1
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 يكون يف عبادة اخلالق، ويف حقِّ املخلوق اإلحسان 

 بحسب املحَسن فيه وإليه، إىل: (1)ينقسم اإلحسان املسألة الرابعة:

 وهذه هي املرادة يف هذا احلديث، وهي بدورها  عبادة:إحسان يف ال

 تنقسم بحسب كامهلا إىل مقامني: مشاهدة ومراقبة.

 :ن آثامها ظاهًرا وباطنًا،  وإحسان إىل النفس وذلك بتزكيتها م 

ھ  ﴿وحتليتها بالعبادات والكامالت قواًل وفعاًل واعتقاًدا، قال اهلل تعاىل: 

 .[7رساء: إلا ]﴾ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 :وذلك بفعل األحسن هلم، وكِف اإلساءة عنهم،  وإحسان إىل الغري

 حيواًنا. وأيكون إنساًنا،  دقوهذا الغري 

بدًءا بالوالدين  والنصوص جاءت باحلثِّ عىل اإلحسان إىل مجيع اخَللق:

م حيث لع َظم حِقهام، ومروًرا باألقارب والفقراء واجلريان، وانتهاًءا إىل البهائ

ن كامل أمرَ  ت الرشيعة باإلحسان إليهم يف حياِتم وعند مماِتم، وهذا كل ه م 

وتكثريها، ودرء املفاسد رشيعة اإلسالم التي جاءت جلَلب املصالح 

 .وتقليلها

 

                                                             

  (.1/95) «موسوعة العقيدة»انظر  -1
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 أشراط الساعة
ين  »: ♀ثم قال السائل للنبي  اعة عن فأخرب  ، فقال «الس 

َلمَ  عنها سئ ول  ـمَ ال ما» :♀ ائِلا منَ  بأعر  .«لسَّ

ين  » :قال ا عن فأخرب  َتها، األَمة   َتلَِد  أنر » :قال ،«أَماَرِت   فاةَ احل   َترى وأنر  َربَّ

راةَ  اءِ  ِرعاءَ  العاَلةَ  الع   .«الب نيان يف يتطاَول ونَ  الشَّ

 النبي   سأل واإلحسان، واإليامن اإلسالم عن سأل أنْ  بعدف

ه ال بأن   ♀فلام  أخربه ، وقتها عن أي الساعة، عن ♀

ا الدال ة عليها يعلم ميقاَِتا أحد  إال اهلل، سأل عن  اليشء أمارات   ألن   ،أماراِت 

ربه، فحينها أخربه  بقدومه مؤذ نة   عن بعض عالماِتا، كام  ♀وق 

 سيأيت تفصيله إن شاء اهلل تعاىل.

 :والكالم عىل الساعة وأرشاطها يف مسائل

 تسميتها وسبب الساعة عريفت

ط، وهو العالمة األرشاط لغةً  ىل:املسألة األو ا الساعة، (1)مجع رَشْ  وأمَّ

، واملراد هبا الوقت الذي تقوم فيه  ر 
ن أجزاء الزمان، متيض وتسَتم  فهي جزء م 

                                                             

  .(3/260) «مقاييس اللغة»انظر  -1
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 (1)القيامة، فتفجأ الناس يف ساعة، فيموت الَلق كل هم فيها بصيحة واحدة. 

بها ق»واملقصود بأرشاط الساعة هنا:   (2).«يام  الساعةالعالمات التي يعق 

، -تعاىل كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل-وهذه العالمات متفاوتة فيام بينها 

 ادقالص هبا أخرب التي األمور مجلة مع الساعة قيام قبل قعها يفبعض  

 .آخر يشء لختل   بغري الساعة قيام يعقبه هابعض  و ،♀املصدوق 

  

                                                             

لصديق  «الساعة يدي بني يكون وما كان ملا اإلذاعة»، و(434)ص  «نمفردات القرآ»انظر  -1

 (.1/265) «موسوعة العقيدة»(، و20حسن خان )ص 

  .(80-79، 13/77) «فتح الباري» -2
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 الساعة أرشاط تقسيامت

ة اعتباراتتنقسم أرشاط ا املسألة الثانية: ا:(1)لساعة بعدَّ ن ذلك أهن 
 ، وم 

 إىل قسمني: تنقسم باعتبار وقت خروجها 

o وهي التي تسبق الساعة وتتقدمها بأزمنة بعيدة.: أرشاط صغرى 

 وهي تنقسم بدورها باعتبار وقت ظهورها إىل:

 كانشقاق القمر.أرشاط صغرى ظهرت وانقضت ، 

 هذا احلديث الذي ، كالذي ورد يف وأرشاط ظهرت والزالت تظهر

ن تطاول الناس يف البنيان.  نحن بصده م 

 ذهب من جبل عن الفرات، كانحسار هنر وأرشاط مل تظهر بعد. 

o وهي اآليات العظام التي تقارب قيام الساعة : وأرشاط كربى

 مقاَربة وشيكة، وهي مؤذ نة بانتهاء العامل.

 :وهي تنقسم بدورها باعتبار مقاربتها لقيام الساعة إىل 

 كظهور الدجال، ونزول رشاط كربى تدلُّ عىل قرب الساعةأ ،

 ، وخروج يأجوج ومأجوج.♠عيسى 

  ،مثل طلوع الشمس من أرشاط كربى تدلُّ عىل حصول الساعة

 مغرهبا، وخرج الدابة، والنار التي حترش الناس.

                                                             

  (.268-1/267) «موسوعة العقيدة»انظر  -1
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  إىل قسمني: وتنقسم أرشاط الساعة باعتبار مكان وقوعها 

o ن نشقاق القمر، وطلوع الشمس م  مثل ا: أرشاط تقع يف السامء

 مغرهبا.

o وهي أكثر أرشاط الساعة. :وأرشاط تقع يف األرض 

 إىل قسمني: وتنقسم أرشاط الساعة باعتبار موافقتها للعادة 

o اجلهل.كالتطاول يف البنيان، وتفيِش : ما اعتاد الناس وقوعه  

o ن مغرهبا، : مثل طلوع الشمس مِ ما كان غري معتاد للناس

 وخروج الدابة.
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 وجعل عالمات هلا الساعةموعد  إخفاء ِمن احلكمة

َلمَ  عنها سئ ول  املَ  ما»: ♀قوله  املسألة الثالثة: ائِل منَ  بأعر ، «السَّ

 اهلل بأن   العلم يف التساوي املراد لكن ،العلم يف بالتساوي ارً شع  م   كان إنو

 (1)الساعة. بعلم استأثر تعاىل

َلمَ »: ♀وقوله  ائِل من بأعر  عن ♀فيه  لعدَ ، «السَّ

 أي ،للسامعني اتعريًض  ،بالتعميم رشع  ي   لفظ إىل (منك هبا بأعلم لست) :قوله

 (2).كذلك فهو سائل وكلَّ  مسؤول كلَّ  أنَّ 

ىئ  ﴿، قال جل وعال : ة  يَ واس  يف موضوع الساعة َس مجيًعا  اللَق  فإن  

 - 42: النازعات ]﴾ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ          ىئ  يئ     جب  حب 

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ﴿، وقال: [44

ی     یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت       خت   متىت  يت  

 ال الساعة فإن، [187األعراف: ]﴾جث   مث  ىث  يث  حج  مج جح  مح    جخ

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ﴿ :هلالج لج قال ،اهلل إال يعلمها

ائ  ﴿ :بقوله« لقامن سورة» آخر يف ي نها اهلل ب الغيب ومفاتح ،[59األنعام: ]﴾ۆئ

                                                             

  (.1/121) «فتح الباري»انظر  -1

  (.1/121) نفس املصدر -2
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  ، اآلية.[34لقامن: ]﴾ەئ  ەئ    وئ  وئ 

ِجه  ، أن هللناس صحهون   الدعوة يف ♀ النبي ن حكمةم  و إذا و 

رهبا، أو ة عىل ق  إليه سؤال بخصوص وقت قيام الساعة أخرب بأرشاطها الدال  

ستعداد هلا، فإن  ه يف االويعين   هينفع   ما إىل -بحسب حاله- أرشد السائل

 .▐العربة بلقاء اهلل عىل خري حال، وحسن املنقلب إليه، 

 ن احلكمة يف إخفاء موعد الساعة:ومِ  املسألة الرابعة:

 ابتالء اخَللق باإليامن بالغيب. 

 ،رت حياِتم،  رحة اهلل بعباده إْذ لو كانت معلومًة للناس لتكد 

قنوط، وهذا مناقض وتوق ف نشاطهم، ولربام هجم عليهم اليأس وال

 للسري إىل اهلل والدار واآلخرة.

  ُّل العبد  يف أرشاطها  الناس عىل االستعداد هلا، حث سي ام إذا تأم 

 املؤذ نة بقرهبا. 

 تقديم يف واحلكمة»: (1)-نقاًل عن أهل العلم- ♫قال القرطبي 

 ياطاالحت عىل هموحثُّ  قدهتمرَ  من الناس تنبيه   :عليها الناس وداللة األرشاط

 العوارض تدارك وبني بينهم ولباحلَ  توايباغَ  ال كي ،واإلنابة بالتوبة ألنفسهم

                                                             

  (.1217)ص  «التذكرة» -1
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 ألنفسهم نظروا قد الساعة أرشاط ظهور بعد يكونوا أن للناس فينبغي منهم،

 انتهى.  . «هبا املوعود للساعة واواستعد   الدنيا، عن وانقطعوا

 بيتأه   أن هي األمارات بيان يف والفائدة» :(1)♫ الطيبي قالو

 انتهى.. «التقوى بزاد   عاداملَ  إىل املسريَ  املكل ف

 اءضالقت الساعة أمرَ  سبحانه أخفى اموإن  » :(2)♫ اآللويس قالو

 أن   كام ،املعصية عن وأزجر   ،الطاعة إىل عىدر أ هفإنَّ  ،ذلك الترشيعية احلكمة

 انتهى.. «كذلك لإلنسان الاص األجل إخفاءَ 

ة والشهر الذي تقوم فيه الساعة، نَ س  ل الا نجهَ كن  وإن  املسألة اخلامسة:

ت األخبار    صحيح» ففي اجلمعة، يوم تقوم الساعةَ  أن  غري أن ه قد صح 

 يومٍ  خري  »: قال ♀ بي  الن أن   ◙ هريرة أيب عن (3)«مسلم

لق فيه ،اجلمعة يوم   الشمس   عليه تعَ طلَ   أ خرَج  وفيه اجلنَّة، أ دخَل  وفيه ،آدم   خ 

 «.اجلمعة يوم يف إالَّ  الساعة   تقوم وال منها،

  

                                                             

  (.2/436) «رشح املشكاة» -1

  (.5/125) «روح املعاين» -2

3- (854.)  
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 فاة العراة يف البنيانوتطاول احل  يف آخر الزمان، انعكاس األمور  

للساعة  -يف هذا احلديث- ♀ذكر النبي   املسألة السادسة:

 (1)عالمتني:

ا »ويف رواية أيب هريرة  «َتهاـَربَّ  األَمة   َتلَِد  أنر »: األوىل  ويف هذا: «َرهبَّ

 َمن سبياتاملَ  من وأن   بي،الس   وكثرةاإلسالمية،  الفتوحات كثرة إىل إشارة  

ها ويكون ولد، أم   فتكون له، فتلد هاسِيد   يطؤها  .سِيدها بمنزلة ولد 

 آلبائهم األوالد من العقوق وحصول ،األحوال بتغري  أيضا  وفَِّس 

هاِتم م األوالد يكون حتى عليهم، وتسل طهم وأم   ائهمآلب سادة كأهن 

هاِتم  ( 2).وأم 

راةَ  فاةَ احل   َترى أنر »: والثانية اءِ  ِرعاءَ  العاَلةَ  الع  : «الب نيان يف يتطاَول ونَ  الشَّ

أساف َل الناس يصريون رؤساَءهم، وتكثر أمواهلم، حت ى تتغري   أن  ومعنى هذا 

 به، يكتسون ما جيدون والواإلبل  مالغنَ  ونيرعَ  الذين الفقراءأحوال  

 .وزخرفته وإتقانه البنيان طولباَهون بويت ،املدن سكنى إىل لونينتقف

 الساعة أن   اجلامع بني األرشاط املذكورة يف احلديث هو املسألة السابعة:

 ىاملرب   يصري بحيثوتقل ب األحوال،  ،األمور انعكاس عند هاقيام   بيقر  

                                                             

  (.78للعباد )ص  «رشح حديث جربيل»(، و1/140) «جامع العلوم واحلكم»انظر  -1

  .(123-1/122) «فتح الباري»وجزم به احلافظ ابن حجر يف  -2
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 (1).اعاليً  لوالساف   ،ايً مربِ 

 الساعة أرشاط   من كرذ   ما مضمون  و»: (2)♫قال احلافظ ابن رجب 

ع   احلديث هذا يف
د   األمور أن   إىل َيرج  َوس   الن بي   قال كام أهلها، غري إىل ت 

َد  إذا»: الساعة عن سأله ملن ♀ سِّ  رفانتظِ  ،هأهلِ  غريِ  إىل األمر   و 

 انتهى.. «(3)«الساعة

  

                                                             

  .(1/123) «فتح الباري»انظر  -1

  .(1/143) «جامع العلوم واحلكم» -2

  .(59رواه البخاري ) -3
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رمًة    يف ذاتهذكر اليشء يف عالمات الساعة ال يعني ِحال  وال ح 

 عالمات من بكونه ♀ أخرب ما كل   ليس املسألة الثامنة:

 بل ،ذلك من يشء فيها يشرتط ال والعالمة ،امذمومً  أو امً حمر   يكون الساعة

 (1).وغريه والواجب مواملحر   واملباح والرش بالري تكون

 ر يف عالمات الساعة:ذكَ  ♀ذلك أنَّ النبيَّ  د  وشاهِ 

 الدين هلذا نرصري كبري، وخ ذاوه ،القسطنطينية فتح. 

 من أعظم الفساد والرش وهذا، وهدم الكعبة القتل، وكثرة. 

   وهذا مباح. ،ٌد واحِ  مٌ قيِّ  هلن امرأةً  مخسني ونوكَ  ،املال وُّ ش  وف 

 فيه ما عىل همبعض   هالَ فحمَ  العالمة، نفس يف العلم أهل   اختلف ربام بل

 هذا احلديث من قوله ما ورد يف ذلك ومن كبري، رش فيه ما أو عظيم خري

َتها األَمة   َتلَِد  أنر »: ♀  الفتوحات، كثرة عىل بعضهم افحمله ،«َربَّ

 .وبينهام ما ال خيفى ،-تقدم كام- العقوق كثرة عىل آخرون اومحله

  

                                                             

  .(1/159للنووي ) «رشح مسلم»انظر  -1
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 خامتة الشرح
يرا، فَلب ْثت   انطَلَق  ث م   :قال

م   َمل  َمر   يا»: قال يل ث  ري ع  ؟ َمن أَتدر ائِل   «السَّ

ه   اهلل : قلت   ول  ، وَرس  ه  »: قال أعلم  م ِجربيل   فإِنَّ م أتاك  ك  َعلِّم   .«كمـدينَ  ي 

 :والكالم عىل آخر احلديث يف مسائل

يرا» قوله: املسألة األوىل:
 ♀ الن بي   أخرب فقد ،ازمانً  أي: «َمل 

 بعد عمرَ  أخرب أن ه وجاء انطالقه، عقب جربيل بأن ه السائل عن أصحاَبه

 يكن ومل احلارضين أخرب ♀ الن بي   ألن   ،ذلك بني تنايف وال ثالث،

 الن بي   لقي أن ه له وات فق املجلس، من انرصف يكون بل معهم، ◙ عمر

 (1).فأخربه ثالث بعد ♀

 «اهلل ورسوله أعلم»حكم قول: 

ن املسألة الثانية:   مالتعل   يف أدهبم سنوح   ،╚ الصحابة أدبم 

ول ه   اهلل »: ♀قوهلم بحرضة النبِي  ، وهذا جائز يف «م  أعل وَرس 

 .♀حياته 

 أهل بعض عند هاإطالق   جرى قدف ،♀النبيِّ  ةوفا بعدوأما 

 وفاته بعد هلا ╚ الصحابة إطالق عىل الوقوف حيصل مل لكن، والعلم

                                                             

  (.1/160للنووي ) «رشح مسلم»انظر  -1



 
 الصغيــر بن عامر 279

 

 (1).خالفه الظاهر بل ،♀ 

ه   اهلل »يف قوهلم  أهل العلم كالم   لمَ قد حي  و ول   بعد وفاته «أعلم   وَرس 

 أعلم ♀فإن ه  الترشيع، واطنم يف ذلك إطالق عىل ♀

  هبا هلم  وع   اهلل، برشيعة اللق
 من ذلك سوى ما وأما ،مهعل   الذي اهلل لمع   نم 

 (2) .فال الدنيا أ مور ومن املغيبات،

، حت ى يف األمور الرشعية، لعدم اطالعه (3)«أعلم اهلل»: واآلن نقول فقط

ن حوادَث  ♀ ع يف هذا الباعىل ما جد  م  ب، عىل ، وحساًم للتوس 

والعلم  ،وجه يوقع يف إطالق ذلك يف الغيبيات، كام نراه عند بعض العامة

 عند اهلل تعاىل.

  

                                                             

  (.128)ص  ♫للعالمة بكر أبو زيد  «معجم املناهي اللفظية»انظر  -1

  (.17)ص  ♫للعالمة ابن عثيمني  «املناهي اللفظية»انظر  -2

  (.2/163) «فتاوى اللجنة الدائمة»انظر  -3
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 هلم معلِّمٌ  فهو الناس، لي فيد سأل َمن

ه  »: ♀قوله املسألة الثالثة:  م ِجربيل   فإِنَّ م أتاك  ك  َعلِّم   ي 

 ، يفيد أن  َمن سأل لي فيد الناس، فهو معِلم  هلم.«كمـدينَ 

م» :قوله يف»: (1)♫ املنري بنا لقا ك  َعلِّم   أن   عىل داللة «كمـدينَ  ي 

 ،السؤال   وىس   منه رصد  يَ  مل جربيَل  ألن   ،وتعلياًم  لاًم ع   ىيسم   ناحلَس  السؤاَل 

 .اًم ـعلِ م   هسام   فقد ذلك ومع

 من يؤخذ أن ويمكن ،«العلم نصف   السؤال حسن  » :قوهلم اشتهر وقد

 انتهى.. «امعً  واجلواب السؤال عىل تنَ انبَ  فيه الفائدة ألن   ،احلديث هذا

 ملن ينبغييف فوائد هذا احلديث أن ه  ♫وقد ذكر احلافظ النووي 

 أن عنها يسألون ال مسألة إىل حاجة املجلس بأهل علم إذا العامل َملس حض

  (2).للجميع اجلواب ليحصل عنها هو يسأل

ا ما روى الطيب البغدادي عن وكي  فهماستَ  من»: ♫ع أن ه قال وأم 

لوَّ عىل ، (3)«الرياء من فرَ طَ  فهو م،يفهَ  وهو فهو ُممول عىل َمن أراد الع 

                                                             

  (.1/125) «فتح الباري» -1

  (.1/160) «رشح مسلم» -2

حلمد  «النبذ يف آداب طلب العلم»وانظر  (.1/197) «السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع» -3

 (.7العثامن )ص 
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ر دقيَقةً  العلم يف مسألةً  َيسَتشك ل كأن، أقرانِه ال نفَع إخوانِه  ين لي ظه   للحارض 

ل و   ح   َفهمه، وَجوَدةَ  َكعب ه ع 
 الرواية يف ♫ وكيع بقول هذا ويت ض 

 َأخذ أ جيد إين اعرفوين: يقول فإنام استفَهم ثم مهِ فَ  نمَ »: األخرى

 (1).«احلديث

 ،العلم عن والسؤال ،الدين يف التفقه: »(2)♫ رجب ابن قالوهلذا 

مد إنام  انتهى. «.واجلدل للمراء ال ،للعمل كان إذا حي 

 عن رعةز   أبى عن القعقاع بن   امرةَ ع   رواية يف ♫ مسلماإلمام  وأفاد

 فهابوه ،«ونىسل  »: ♀ اهلل رسول قال: قال ،◙ هريرة أبى

، فكان السؤال هنا للتعليم مل ا (3)ركبتيه عند فجلس رجل فجاء يسألوه، أن

 امتنع الصحابة من السؤال.

 عن للنهي بمخالف ليس هذا ،«ونىسل  » هنا: ♀ ولهوق

 موافق وهو ،إليه تاجحي   فيام هو به املأمور هذا فإن يف أحاديث أخرى، سؤاله

   (4).[43النحل: ]﴾ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ﴿ :تعاىل اهلل لقول

                                                             

 (.1/197) «اجلامع» -1

  (.1/258) «جامع العلوم» -2

  (.1/117) «فتح الباري»انظر  -3
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 أمهية تعليم العلم النافع

يف هذا احلديث أمهي ة تعليم العلم النافع، ويف احلديث املسألة الرابعة: 

مواِت  وأهَل  ومالئكَته اهللَ إنَّ »: ♀قال   النَّملةَ  حتى ،واألرضِ  السَّ

ِرها، يف حر َعلِّم عىل لي َصلُّون ،رِ الَبحر  يف واحليتان ج    (1).«اخلريَ  الناس م 

ن أعظم الري تعليم  الناس ما تعل ق بمراتب الدين العظام، ومبانيه 
وم 

ن إسالم وإيامن وأحسان.   التي قامت عليها الرشيعة، م 

 اهلل، اتقوا»: يقول امالكً اإلمام  ناعْ ود   إذا كنا: ♫ القاسم ابن قال

 (2)«.تكتموه وال موه،وعلِّ  ،العلمَ  هذا واوانرش  

 اإلسالم لشيخ ة  العام   ِب ح   بسبَ  عن اثً متحدِ  (3)اهلادي عبد ابن قالو

 لياًل  لنفعهم بص  منتَ  هألن   ه،حتب   ةالعام   وسائر» :قال، ♫ تيمية ابن

 انتهى. «.وقلمه بلسانه ا،وهنارً 

نا رك عىل نبيِّ م وباوسلَّ  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل 

 .أمجعني ُممد وآله وصحبه

  

                                                             

  (.1838) «صحيح اجلامع»(، وصححه األلباين يف 2685رواه الرتمذي ) -1

  .(2/68) «املدارك ترتيب» -2

 (.739. وانظر )ص (169ص ) «الدرية العقود» -3
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ي الدن
ز
 51 ........................................................ يا واآلخرةالتوحيد أصل لكل خن  ف
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ي المآل بتحقيقها
ز
ي الحال بنطقها، وف

ز
 53 ............................... كلمة التوحيد تعصم ف

: إقامة الصالة ي
ن
 56 ...................................................................... الركن الثان

 56 ....................................................................................... تعريف الصالة

 57 ................................................................................... معنز إقام الصالة

 59 ............................................................................ مكانة الصالة من الدين

 63 ................................................................................... حكم تارك الصالة

 66 ........................................................................ الركن الثالث: إيتاء الزكاة

ي القرآن
ز
ان الزكاة بالصالة ف  67 .................................................................... اقن 

 69 ..................................................................... الركن الرابع: صوم رمضان

 70 ......................................................................الركن الخامس: أداُء الحج

سُّ الِريادة
ُ
 73 ................................................................ اإلسالم رسُّ السعادة وأ

 75 .............................................................................. السؤال الَحسن تعليم

 76................................................................. حقيقة اإليمان

 77 ............................................................... تعريف اإليمان عند أهل السنة

ي اللغة: اإلقرار
ز
 77 ............................................................................ اإليمان ف

ع ي الشر
ز
 80 .................................................................................... اإليمان ف

 82 ......................................................... مان قول وعملمعنز قول السلف: اإلي

 85 ................................................................. حقيقة العمل الُمَصِحح لإليمان

 بال إسالم
ٌ
 إسالٌم بال إيمان، وال إيمان

ُّ
 86 .................................................. ال يِصح

ة َعب كثن 
ُ
 91 ............................................................................. اإليمان له ش

ي حياة اإلنسان وثمرات تحقيقه
ز
 93 .............................................. أهمية اإليمان ف

ي اإليمان: 
ز
 94 ...................... أَمان من مذاهب الخوارج والمرجئةمذهب أهل السنة ف

 96 ...................................... العافية تكون بالبعد عن طغيان الغالة ورَوغان الجفاة

 99 .............................................. ةمدار عقيدة أهل السنة عىل أركان اإليمان الست

 100 ................ اتفاق األنبياء عىل هذه األصول الستة وأهمية بناء كتب العقائد عليها

 102 .................................................................... الركن األول: اإليمان باهلل

 102 ............................................ اإليمان بوجود هللا، خالفا لمن انتكست فطرته

 104 ...........................................................اإليمان بربوبية هللا لكل المخلوقات

ه ال معبود بحقٍّ سواهاإليمان بأل
َّ
 104 .............................................. وهية هللا، وأن

ر القرآن  105 ............................................... معرفة هللا أجلُّ المعاِرف وتزداد بتدبُّ

: اإليمان بالمالئكة ي
ن
 107 ............................................................... الركن الثان

ي اللغة« مالئكة»أصل كلمة 
ز
 107 .................................................................. ف

هم طائعون ِلقت المالئكة من نور، وهم عباد ُمكَرمون لربــِ
ُ
 108 ............................. خ

 109 ............................................................................. ِمن وظائف المالئكة

 الكبن  سبحانه
َّ
، وال ُيحصيه إَّل  110 .......................................... عدد المالئكة كبن 

 111 ....................................................... من صفات المالئكة: الُحسن والجمال
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ا بالمالئكة؟ 
ً
 113 ................................................................... كيف أكون مؤمن

 115 ............................................ وجه ذكر اإليمان بالمالئكة قبل الكتب والرُسل

 116 ............................................................... الركن الثالث: اإليمان بالكتب

 116 .............................................................................. أدلة اإليمان بالكتب

ي المصدر والغاية
ز
 117 ................................................... اتفاق الكتب السماوية ف

ي كتب اليهود والنصارى
ز
ا وقع ِمن تحريف ف  120 .................................... موقفنا ممَّ

 123 ................................................ القرآن خاتمها وأعظمها، وهو ناسخ لما قبله

ُ مخلوق ل غن 
زَّ  124 ...................................................................... كالم هللا منز

عي 
ي والشر

ز الكالم الكونز  125 .............................................................. الفرق بي 

، والكلُّ غن  مخلوق  127 ................................................ الكالم هو اللفظ والمعنز

 129 ................................................................. الركن الرابع: اإليمان بالرُسل

 129 .................................................................... حاجة الناس إىل بعثة الرسل

ي   131 ....................................................................................... تعريف الننر

 132 .................................................................................... تعريف الرسول

ي والرسول  الننر
ز  133 ........................................................................ الفرق بي 

ب
َّ
ُّ بالت ي  134 ......................................................................... ليغ؟هل يؤَمر الننر

ز الحق والخلق  136 ............................................................. الرُسل: واسطة بي 

بهم لرسول من المالئكة
َ
ي طل

ز
ز ف كي   138 .......................................... الرد عىل المشر

 139 ................................................................. أعظم معجزات األنبياء: القرآن

لق ببعثة الرُسل
َ
ة عىل الخ  142 ......................................................... قيام الُحجَّ

ب 
َّ
ا فقد كذ

ً
 واحد

ا
ب رسوَّل

َّ
 144 ............................................. جميع الرسلَمن كذ

 147 .................................................. الرُسل: عباد ُمكَرمون، راشدون وناصحون

دون بالُحَجج البِينات واآليات الباهرات  148 .............................. الرُسل واألنبياء مؤيَّ

ي تبليغ دين هللا
ز
 149 ............................................................. الرُسل ناِصحون ف

ون كر لنا من الرُسل، وهم خمسة وعشر
ُ
 150 ............................ اإليمان بأسماء َمن ذ

ها
َ
يعة اإلسالم ناسخة لما قبل  152 ................................................................ رسر

رصة هللا ألنبيائه
ُ
ة، ومنها ن ة كثن 

 153 .................................................. دالئل النبوَّ

 هللُا َمن 
َ
 أن يفضح

َّ
 155 .......................................................... يكِذب عليهال ُبد

ل األنبياء والرُسل
ُ
 158 .......................................................................... تفاض

زَ األنبياء»توجيه حديث:  وا بي  ُ ن ِ
َ
خ
ُ
 158 ...................................................... «ال ت

ي الـِجِن ُرُسل؟
ز
 160 ............................................................................... هل ف

 162 ....................................................... الركن الخامس: اإليمان باليوم اآلخر

 162 ..................................................................... حقيقة اإليمان باليوم اآلخر

ـرَّ منه
َ
 165 ................................................................حقيقة الموت الذي ال مف

 167 ....................................................................................... ضغطة القنر 

ي ال
ز
ي القنر كحال القلب ف

ز
 169 .................................................. صدرحال العبد ف
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ز  : سؤال الملكي   170 ....................................................................... فتنة القنر

كان أسودان أزرقان
َ
: َمل ر ونكن 

َ
 173 ............................................................. منك

 174 .................................... سؤال القنر عام، وُيخصُّ منه بعض الناس فال ُيسألون

 175 ..................................................................... حقيقة عذاب القنر ونعيمه

 176 ................................................................. أهل البدع ينكرون عذاب القنر 

 178 .......................... عذاب القنر ونعيمه عىل الروح والبدن، ومنه مستِمرٌّ ومنقِطع

 179 .......................................................................... من أسباب عذاب القنر 

 180 ........................................................ من األسباب الُمنجية من عذاب القنر 

ي الصور
ز
 181 ................................................................................... النفخ ف

 186 ................................................................. البعث وقيام الناس من القبور

ب
َ
ن
َّ
ْجَب الذ

َ
 ع

َّ
 188 ......................................................... يفنز جسد اإلنسان إَّل

: أدلته، مكانه، وحال الناس فيه  190 ....................................................... الحشر

نوُّ الشمس من رؤوس الخال 
ُ
 193 ................................................ ئق يوم القيامةد

 ِ ي  194 ....................................................... القيامة يوم ♀شفاعة الننر

ز   201 ................................................ نشر الدواوين وأخذ الكتب بالشمال واليمي 

 204 ................................................................................ الَعرض والحساب

ن فيه
َ
ان: صفته، وما يوز ز  208 ................................................................... المن 

ي  ى: ♀حوض الننر  211 .................................................... ألتباعه ُبشر

ه إال الموِحدون
ُ
 213 ....................................... الرصاط: جش فوق جهنم، ال يجاِوز

رة: بعد الرصاط وقبل الدخول إىل الجنة
َ
نط

َ
 216 .............................................. الق

ة: دار الكرامة، وهي مخلوقة اآلن، وال تفنز أبدا
َّ
 217 ...................................... الجن

 219 ....................................................... أعىل النعيم: النظر إىل وجه هللا الكريم

ها فيها خالدونالنار: دار الحشة والندام
ُ
 221 .................... ة، وهي مخلوقة اآلن، وأهل

 225 .......................................... أشد العذاب: َحجب الكفار عن رؤية رِب األرباب

 227 ................................................... الركن السادس: اإليمان بالقضاء والقدر

 227 ............................................................................ حقيقة اإليمان بالقدر

 229 ........................................................................ اإليمان بالقدر حق ثابت

لة اإليمان با ز رمنز
َ
اه الكد

َّ
 َمن لم يؤمن به تغش

َّ
ر، وأن

َ
 232 ................................... لقد

 235 ............................................................................ مراتب اإليمان بالقدر

عية : الكونية والشر ز ز اإلرادتي   239 ........................................................ الفرق بي 

ر
َ
ي باب القد

ز
 241 .................................................................... سبب الضالل ف

ر
َ
ي االستدالل عىل انحرافه بالقد

ز
 243 .......................................... ال حجة لعاٍص ف

لُّ 
َ
ي المعائب ُيستد

ز
ر ف

َ
لُّ بالقد

َ
د
َ
ي المصائب، وال ُيست

ز
ر ف

َ
 246 ............................. بالقد

ز  ، مخاِصٌم لرِب العالمي  ز كي   للمشر
ٌ
ر مشاِبه

َ
 بالقد

ُّ
 248 ................................. المحتج

وا»معنز حديث 
ُ
ُر فأمِسك

َ
ِكر القد

ُ
 251 .................................................... «وإذا ذ
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  ٌّ ي أفعال هللا رسر
ز
 255 ........................................................................... ليس ف

 257 ............................................................ خالصة الكالم عىل أركان اإليمان

م أصل الدين
ُّ
 بتعل

َّ
فر اإلعراض إَّل

ُ
ُجو المسلم ِمن ك

ْ
 257 ................................... ال ين

 ِمن أركان اإليمان
ُ
ُر الواِجُب الُمْجِزئ

ْ
د
َ
 259 ..................................................... الق

 261 ............................................................. حقيقة اإلحسان

 261 .................................................................................. تعريف اإلحسان

 263 .................................................................مقام المشاهدة ومقام المراقبة

ي اآلخرة
ز
ي الدنيا: الُحسنز ف

ز
 265 .................................................. جزاء اإلحسان ف

 المخلوق
ِ
ي حق

ز
ي عبادة الخالق، وف

ز
 267 ....................................... اإلحسان يكون ف

اط الساعة  268 ................................................................ أشر

 268 ................................................................ تعريف الساعة وسبب تسميتها

اط الساعة  270 ........................................................................ تقسيمات أرسر

 272 ....................................... ة وجعل عالمات لهاالحكمة ِمن إخفاء موعد الساع

ي البنيان
ز
ي آخر الزمان، وتطاول الُحفاة العراة ف

ز
 275 .......................... انعكاس األمور ف

 وال 
ًّ
ي ِحال

ي عالمات الساعة ال يعنز
ز
ء ف ي

ي ذاتهذكر الشر
ز
 ف

ا
 277 ............................  ُحرمة

ح  278 ................................................................. خاتمة الشر

 278 ............................................................... «هللا ورسوله أعلم»حكم قول: 

ٌم لهممَ 
ِّ
 280 ......................................................... ن سأل لُيفيد الناس، فهو معل

 282 ........................................................................ أهمية تعليم العلم النافع

 283 ......................................................... فهرس الموضوعات

 






