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 اإلهداء  
 

 املتواضع .... اجلهد هذا أهدي

 إىل أحق الناس بصحبيت والدَيَّ العزيزين...

 إىل زوجيت احلبيبة وولدي احلبيب...

 إىل روح جدي طيب اهلل ثراه...

 الصادقني...إىل أعالم اهلدى ومصابيح الدجى من العلماء الربانني والدعاة 

 إىل مجيع أرواح الشهداء الطاهرة وأجساد األسرى الصابرة...

 ...اليت ميأل حبُّها قليب إىل أميت احلبيبة أمة احلبيب املصطفى 

 
 يوم به ينفعني وأن لوجهه الكريم، خالصا   يكون وأن يتقبله أن  هللا من راجيا  

 النصير. ونعم المولى نعم سبحانه إنه المسلمين، به ينفع وأن القيامة،
 
 



 ه 

 
 

الحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات, وبحمده وشكره تدوم الخيرات, له الحمد والشكر أواًل 
وآخرًا, وظاهرًا وباطنًا, كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه على نعمه وآالئه التي ال تعد وال 

 تحصى.
 

َمْن  فقد أخبر النبي العدنان أنه :)) والعرفان, الشكر لهم يجب واإلحسان الفضل أهل إن ثم
ن (1)((ََل َيْشُكُر النَّاَس ََل َيْشُكُر اّللََّ   والداي   همابعد هللا  عليَّ  إليَّ والمتفضلين المحسنين أول وا 

 وأسألك ربي رضاك عنهما.  وبذال وربيا, قدما ما لهما يشكر أن هأسأل وعال جل   الحبيبان, فاهلل
وزاده هللا  حفظه اهلل سعد عبد الله عاشوروالشكر موصول للمربي الفاضل األستاذ الدكتور 

علمًا وشرفًا في الدارين, الذي أشرف علي  في كتابة هذه الرسالة, دون أن يتأخر عن تقديم ما 
 يلزمني من العون والمساعدة وتوجيهي لما فيه الصواب, فقد أفادني بتوجيهاته وآرائه النافعة,
فكان لها األثر الكبير في كتابة هذا البحث, ومن تواضعه أنه إذا تأخرت عنه فترًة من الزمن 

 بادرني باالتصال سائاًل عني, شاكرًا له هذا االهتمام.
كما وأتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء لجنة المناقشة الذين قد موا لي من أوقاتهم ما يكفي, 

 :لفائدته, وهمحث وتقويمه, إتمامًا لمطالعة هذا الب
  حفظه اهلل  صالح حسين الرقب الدكتور:  األستاذفضيلة 
 حفظه اهلل  عــدنان محمــود الكحلوت ور: ـــــة الدكتـــــفضيل 

وأتوجه بالشكر والتقدير للجامعة اإلسالمية والعاملين فيها, وأخص بالشكر, عمادة 
  , وكلية أصول الدين.الدراسات العليا

يصاله لغايته  لكل من أعان وساهم موصول أيضاً والشكر  في نجاح هذا البحث, وا 
 المنشودة, ولكل من كان له حق علي .

 

 وصل  هللا على سيدنا محمد 
 

                                                 

ت:أحمىد محمىد  –محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسىى بىن الضىحاك, الترمىذي, أبىو عيسىى  -سنن الترمذي ((1
براهيم عطوة  هىى 1931ط: الثانيىة  -مصطفى البابي الحلبىي مصىرمطبعة  -شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وا 

(, 1314رقىم) 4/993 – بىاب: مىا جىاء فىي الشىكر لمىن أحسىن إليىك –أبىواب: البىر والصىلة   -م 1391 -
محمىىىد ناصىىىر الىىىدين   -وصىىىححه األلبىىىاني فىىىي صىىىحي  التر يىىىب والترهيىىىب وقىىىال الترمىىىذي حىىىديث صىىىحي . 

 (.373رقم)1/532سةط: الخام -الرياض  –مكتبة المعارف  -األلباني 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  :مقدمة

, ومىىىىن سىىىىيئات د هلل, نحمىىىىده ونسىىىتعينه ونسىىىىتغفره, ونعىىىوذ بىىىىاهلل مىىىن شىىىىرور أنفسىىىناإن الحمىىى
, وأشىهد أن ال إلىه إال هللا وحىىده ال ومىن يضىلل فىال هىادي لىه, مالنىا, مىن يهىده هللا فىال مضىل لىهأع

 .له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شريك
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ:[101]آل عمران ,  ٱ ٻ ٻ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ے ے ۓ ۓ ڭ    ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  , [1]النسىىىىىاء: ڤ ڤ ڦ

 .[91]األحزاب: ۈ ۈ ٴۇڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
 

 ...أما بعد 
, وشىىىىر األمىىىىور فىىىىصن أصىىىىدق الحىىىىديث كتىىىىاب هللا تعىىىىالى, وأحسىىىىن الهىىىىدي هىىىىدي محمىىىىد 

 محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة في النار.
وفرعهىىا مىىن العمىىل  ,واعتقىىاداً  فىىي قلىىب المىىؤمن كشىىجرة أصىىلها ثابىىت فىىي قلبىىه علمىىاً  اإليمىىان

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ : بىصذن هللا, قىال تعىالى (1)ومقبىوالً  الصال  في السىماء مرفوعىاً 

هىىىي والكلمىىىة الطيبىىىة فىىىي اميىىىة الكريمىىىة  ,[14]إبىىىراهيم:ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
, الدالة على اإليمان به كلمة التوحيد ال إله إال هللا

(1)
بهىذه األهميىة  ولمىا كانىت معرفىة هللا ,

.والمكانة من الدين؛ فقد تطلعت إليها النفوس, وسعى إلى تحصيلها كل عاقل
 مىىن المصىىطفى لعقيىىدة فىىي  تلقىىيهم لوكىىان علىىى هىىذا المنىىوال الصىىحابة رضىىي هللا عىىنهم 

من  ير تشىدد أو , فكانوا يتفاعلون معها باإليمان والتسليم المطلق لها, الواضحة الجليلة بعباراتها
ب فىىي فهمهىىا, فكىىان مىىن ثمىىرة البنىىاء العقىىدي البنىىاء التعبىىدي, فالعبىىادة هىىي ترجمىىة للعقيىىدة, اضىىطرا

 التي من خاللها عملت على تزكية أرواحهم وقلوبهم المؤمنة.

                                                 

تحقيىىق: عبىىد  –عبىىد الىىرحمن بىىن ناصىىر بىىن السىىعدي  -انظىر: تيسىىير الكىىريم الىىرحمن فىىي تفسىىير كىىالم المنىىان ((1
 .411ص –م 1000-هى 1410ط:األولى  –مؤسسة الرسالة  -الرحمن بن معال اللويحق 

محمىىد بىىن جريىىر بىىن يزيىىد بىىن كثيىىر بىىن  الىىب امملىىي, أبىىو جعفىىر  -انظىىر: جىىامب البيىىان فىىي تأويىىل القىىرآن ((5
. 11/119 –م 1000 -هىىىى 1410:ط:األولىىىى –مؤسسىىىة الرسىىىالة  -تحقيىىىق: أحمىىىد محمىىىد شىىىاكر  -الطبىىىري 

مي بىن محمىد تحقيىق: سىا –أبو الفداء إسماعيل بىن عمىر بىن كثيىر القرشىي الدمشىقي  -وتفسير القرآن العظيم 
 .4/431 –م 1333 -هى 1410:ط:الثانية –دار طيبة للنشر والتوزيب  -سالمة 
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البد منه, لماذا دراستنا للعقيدة ال تؤثر بنا كما  تساؤل كبيرفكانت هذه الرسالة تدور حول  
 ة لعقيدة ليس لها أثر في النفوس.فائدإذ ال  ؟كانت تؤثر في جيل الصحابة

أن دراسىىىتنا للعقيىىىدة فىىىي هىىىذه العصىىىور تقتصىىىر فىىىي معظمهىىىا علىىىى  يجىىىد فالنىىىاظر والمتأمىىىل
لىىىى المسىىىائلالفىىىرقالتحىىىذير مىىىن قضىىىايا الشىىىرك, وجىىىدل ونقىىىا  حىىىول تلىىىك  التىىىي اشىىىتهر فيهىىىا  , وا 

هذه القضايا البىد مىن ف من تلك الفرق,موقف أهل السنة والجماعة  وتميز ,الخالف بين هذه الفرق
فلىىو أننىىا بعىىد ضىىبط األصىىول والقواعىىد  ,طمىىس علىىى أصىىل العقيىىدةاالهتمىىام بهىىا, ولكىىن دون أن ن

بجانىب تزكيىة القلىب باإليمىان والثقىة واالطمئنىان بهىذا  ونعتنىي, قنا نبني البناء اإليمىاني القلبىيانطل
مفهىوم  حىدد  الكىريم القىرآن و  ,ياتنىابه عباده لرأينىا أثىر هىذا اإليمىان فىي ح االعتقاد الذي أمر هللا 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ :  قىىىال  كمىىا التزكيىىة ومصىىىادرها,

 بىىل وجعلهىىا مىىن أعظىىم المىىنن ,[111]البقىىرة: ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ :  قال

ب تخاطب القلفهذه التزكية , [114]آل عمران: ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
رفىىىَة هىىىذا أصىىىل  الىىىدين  صن معفىىى , "عبوديىىىة القلىىىب هلل  تحقىىىقوالىىىروح والىىىنفس, و والوجىىىدان والعقىىىل 
 .(1)"العقول , وأدركته  فوسالن   لته  وحص   القلوب   ما اكتسبته   وأوجب   , وأفضل  وأساس  الهداية
َأَمـا  )):قىول النبىي العقيدة ما يتعلىق باإليمىان برؤيىة هللا,  من قضاياعلى ذلك  وخذ مثاالً 

ــْم  ــَذاِإنَُّك ــَرْوَن َه ــا َت ــْم َكَم ــَتَرْوَن َربَُّك ــر َس ــِ ِن  -َأْو ََل ُتَضــاُهوَن  -، ََل ُتَضــامنوَن الَقَم ــِه َف ــي ُرْيَيِت ِف
ـْمِس َوَقْبـَل ُهُروِبَهـا، َفـاْفَعُلوا ٍََة َقْبـَل ُطلُـوِش الشَّ ژ  , ث ىمَّ قَىاَل: اْسَتَطْعُتْم َأْن ََل ُتْغَلُبـوا َعَلـى َصـ

 .(1)(([190:]طهژ ڑ ڑ ک ک ک ک
 العقيدة التي هي اإليمان برؤية هللابلهم  فبدأ, فهذا النص النبوي ربط بين العقيدة والعمل

فلو أن شخصًا درس أحاديث , لذي هو ثمرة هذا االعتقاد الصحي , ثم ذكر لهم العمل ا
 تجدهلك , ثم إنه مب ذ, وناق  المخالفين في شبهاتهم حول الرؤيةطرقهاو , وتتبب أسانيدها الرؤية

                                                 

دار  -عىىامر الجىىزار  -نىىور البىىاز أ تحقيىىق:  -أحمىىد بىىن عبىىد الحلىىيم ابىىن تيميىىة الحرانىىي  -مجمىىوا الفتىىاو  ((1
 .1/1 –م 1001 -هى 1411الثالثة ط: –الوفاء 

 -وسىننه وأيامىه  الجىامب المسىند الصىحي  المختصىر مىن أمىور رسىول هللا  –أخرجه البخىاري فىي صىحيحه ((5
دار طوق النجاة  -تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر  –هللا البخاري الجعفي  محمد بن إسماعيل أبو عبد

ك: مواقيىت الصىالة   -ى هى1411ط: األولى  –ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي مصورة عن السلطانية بصضافة  -
أبىىو الحسىىين مسىىلم بىىن الحجىىا  بىىن مسىىلم  -وصىىحي  مسىىلم  .(199رقىىم) 1/113ب: فضىىل صىىالة الفجىىر  –

ب: فضىىىىل  –ك: المسىىىاجد  –بيىىىروت  –ودار األفىىىاق الجديىىىدة  -دار الجيىىىل بيىىىروت  -القشىىىيري النيسىىىابوري 
 .(1411رقم) 1/119صالتي الصب  والعصر والمحافظة عليهما  
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وفعله النوم  الصالة خير من النوم وهو بلسان حالهيسمب المؤذن ينادي , لصالة الفجر مضيعاً 
 عنده خير من الصالة, فأي أثر لهذا االعتقاد عليه؟.

 اً شخصىىىىىأنىىىىه  وفىىىىي المقابىىىىىل ولدسىىىىف الشىىىىىديد تجىىىىد مىىىىىن يصىىىىور بعىىىىىض علمىىىىاء المسىىىىىلمين
صًا في تفصيل مذاهب أهل النار, دون مذاهب أهل الجنة, وأنه ليس له عالقة في التزكيىة متخص

يهىاجم أو يىردا شخصىًا مىا مخالفىًا لىه فىي أراد أن النفسية القائمىة علىى أسىاس اإليمىان, فتجىده إذا 
إال  مىا خلقىه هللا سالم ابن تيمية, وكأن ابن تيميىةقال شيخ اإلاالعتقاد, فما عليه إال أن يقول له: 

 .إلسقاط األحكام عليهملالستشهاد به على أهل الضالل وحسب؛ 
عبر منازل الخوف والرجاء؟  السالك إلى موالهو المربي؟ و تيمية الداعية إلى هللا؟  أين ابنف

بمعاني  شهدت كتبه وفتاويهولقد  ؟والشوق والمحبة؟ وأين ابن تيمية صاحب األذواق اإليمانية
 ا!.واستقصاؤه امما يصعب حصره وة والتربية والتعليم,في الدع ومقاصد الربانية

ويجتهد في أن تكون لها  ,به , ودينه الذي أمره هللا مسلم يتعلم العقيدة ألنها عقيدتهفال
ت هذا الرسالة أقدمها ألمتي بكل حب في لذا كان, , وعلى عبادته وتقربه إلى هللا أثر عليه

وشموله, تجمب بين العقيدة والتزكية من خالل كتاب الزهد زمان تحتا  فيه إلى اإليمان بكليته 
لإلمام أحمد بن حنبل, سائاًل المولى أن يردنا إليه ردًا جمياًل, وأن يقر أعيننا بنصر التوحيد وعز 
الموحدين, وأن يجعل عملنا كله خالصًا لوجه الكريم, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وقد جعلت 

 العقدية الواردة في كتاب الزهد لإلمام أحمد بن حنبل جمعًا ودراسة(. عنوان هذه الدراسة:)امثار
 

 : وأسباب اختياره الموضوش أهمية
 :التالية النقاط خالل من وأسباب اختياره الموضوع أهمية تبرز
o  إن مىىىىىن أسىىىىىباب اختيىىىىىار هىىىىىذا الموضىىىىىوا هىىىىىو بيىىىىىان العالقىىىىىة الوثيقىىىىىة بىىىىىين علىىىىىم العقيىىىىىدة

البيىىان والشىىرح حىىول هىىذه المباحىىث المشىىتركة التىىي مىىا زالىىت والزهد)التزكيىىة(, وكىىذلك زيىىادة 
 من الجهة العقدية تحتا  إلى تحليل وتفصيل.

o  عىىىدم وجىىىود دراسىىىة علميىىىة تتعلىىىق بهىىىذا الموضىىىوا, فالمكتبىىىة اإلسىىىالمية تفتقىىىر لمثىىىل هىىىذه
 الدراسة العلمية.

o .الوصول لتزكية األنفس من خالل كتب العقيدة 

o عطىىي تصىىورًا واضىىحًا عىىن العقيىىدة اإلسىىالمية فىىي جميىىب معرفىىة مىىا إذا كانىىت كتىىب الزهىىد ت
 جوانبها أم أنها تقتصر علي بعض الجوانب.

o .ومما يزيد هذه الدراسة أهمية أن الكتاب يتعلق بصمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة 
 
 



 ط 

 
 

 :الدراسات السابقة
فىي كتىاب الزهىد لإلمىام أحمىد بىن حنبىل,  نىه لىم يكتىبأتبين للباحث  والمطالعةبعد البحث 

 .من الجانب العقدي ال من قريب وال من بعيد
 

 :البحث منهج
جمىب امثىار  علىى القىائم التحليلىي, الوصىفيو  المىنه  االسىتقرائي دراسىته فىي الباحىث اتبىب

 واألحاديىىث العقديىىة الىىواردة فىىي كتىىاب الزهىىد لإلمىىام أحمىىد, التىىي تتعلىىق بأركىىان اإليمىىان, ومىىن ثىىم
 التعليق عليها.

 

 عملي في البحث:
, وتمييىز اميىات أعزو اميات الواردة فىي البحىث إلىى مواطنهىا, مبينىًا اسىم السىورة, ورقىم اميىة -1

 وجعلت العزو في متن الرسالة.  القرآنية بوضعها بين هاللين بهذا الشكل
درجتهىا مىىا أمكىن, مىىن تخىري  األحاديىث وامثىىار الىواردة فىىي الرسىالة, مىىب الحكىم عليهىا وبيىىان  -5

ذا كىىان الحىىديث مخرجىىًا فىىي الصىىحيحين, أو فىىي أحىىدهما اكتفيىىت ببيىىان  أئمىىة هىىذا الشىىأن, وا 
 ذلك, أما إذا كان ضعيفًا فال استدل به على مسائل العقيدة.

األحاديىىث وامثىىار فىىي كتىىاب الزهىىد لإلمىىام أحمىىد أخرجهىىا اإلمىىام بسىىنده, فاقتصىىرت علىىى ذكىىر  -3
 الراوي األعلى فقط.

دت في تخري  امثار الىواردة فىي هىذه الرسىالة علىى: كتىب السىنة النبويىة, مىن الصىحاح, اعتم -4
والسىىىنن, والمسىىىانيد, والمصىىىنفات و يرهىىىا, وكتىىىب العقيىىىدة المسىىىندة, والمصىىىنفات فىىىي التىىىاريخ 
واألخبار والسير, نحو: الطبقات الكبر  البن سعد, وحلية األولياء ألبي نعيم و يرها, وكتب 

 م.الرجال والتراج
بعىىض امثىىار لىىم أجىىد مىىن قىىام بتخريجهىىا مىىن الكتىىب المسىىنده, فاكتفيىىت بكتىىاب الزهىىد لإلمىىام  -2

 أحمد.
 إذا تكرر الحديث أو األثر فصني أكتفي بالقول سبق تخريجه, مب ذكر رقم الصفحة. -6
قمىىىت بدراسىىىة تمهيديىىىة لكىىىل فصىىىل مىىىن فصىىىول الرسىىىالة, بينىىىت فيهىىىا عقيىىىدة أهىىىل السىىىنة فىىىي  -7

 الموضوا.
على آثار كل مبحث بحسب ما تقتضىيه الحاجىة إليىه, مىن القىرآن والسىنة ومىن  قمت بالتعليق -8

 أقوال السلف الصال .



 ي 

لىىىم ألتىىىزم بترتيىىىب اإلمىىىام أحمىىىد لبثىىىار فىىىي كتابىىىه, بىىىل قىىىدمت وأخىىىرت حسىىىبما يظهىىىر لىىىي مىىىن  -3
 مناسبة امثار لبعضها, ولتسلسل أحداثها أحيانًا.

 لبحث.قام الباحث بشرح المفردات الغريبة الواردة في ا  -11
في الفصل الرابب تم دم  ركنين مب بعضهما البعض, وذلك لقلة امثىار الىواردة فىي القضىاء   -11

 والقدر.
وقد سلكت في ذلك سىبيل االختصىار بمىا يفىي الترجمة لدعالم الواردة أسمائهم في الرسالة,   -15

 بالغرض دون إطناب, وخلل مفرط.
عتها كلهىىا أواًل فىىي بدايىىة المبحىىث أو لكىىي يىىتم تمييىىز األحاديىىث وامثىىار مىىن كتىىاب الزهىىد وضىى  -13

المطلىىب حسىىب مىىا تقتضىىيه الحاجىىة مىىب ضىىبطها بالشىىكل, وتىىم تىىرقيم تلىىك األحاديىىث وامثىىار 
برقمين, الرقم األول رقم عام لكل األحاديث وامثار التي تم اقتباسها مىن كتىاب الزهىد, والىرقم 

 الثاني رقم خاص بكل فصل, ووضعتهما في قوسين).. / ..(.
 كل حديث نبوي في الشرح بين قوسين )) ... ((, حتى يتم تميزه عن  يره. وضعت  -14
توثيق المعلومات في الحاشية وهي: ذكر اسم الكتاب, اسىم المؤلىف, اسىم المحقىق إن وجىد,   -12

دار النشىىر, رقىىم الطبعىىة, الجىىزء والصىىفحة, فىىصن لىىم يوجىىد رقىىم طبعىىة أو لىىم يوجىىد تىىاريخ نشىىر, 
أذكىىر بىىدون طبعىىة أو بىىدون تىىاريخ النشىىر, وعنىىد ذكىىر رقىىم الصىىفحة أضىىب رمىىز ص, وعنىىدما 

, حيىىث الىرقم األول إشىىارة إلىى الجىىزء, والثىىاني 1/10يىىق بهىذه الصىىورة يكىون أجىىزاء سىيتم التوث
 رقم الصفحة.

عنىد االقتبىاس مىن المرجىب أكثىىر مىن مىرة فصنىه يىتم اختصىىار التوثيىق بىذكر اسىم الكتىاب ورقىىم   -16
 الصفحة.

 اجتهدت في ترتيب مصادر التخري  حسب وفيات أصحابها.  -17
 .البحثخاتمة ذكرت فيها أهم نتائ  ذيلت البحث ب  -18
 :ألحقت بالرسالة فهارس توضيحية هي  -13

 اسم السورة ورقم امية. حف مبيناً صفهرس اميات القرآنية, وجعلت ترتيبه وفق الم -أ
 م لهم, وقد رتبته ترتيبًا هجائيًا.فهرس األعالم المترج -ب
 المصادر والمراجب مرتبة هجائيًا. فهرس -ج
 سالة.شاماًل لمحتويات الر  , وجعلته فهرساً فهرس الموضوعات -د

 
 
 



 ك 

 البحث:  خطة
 فصىول, خمسىة, و وتمهيىد مقدمىة مكونىة مىن البحىث لهىذا خطىة الباحىث وضىب

 النحو التالي: على وهي وخاتمة,
فقىىد بينىىت فيهىىا أهميىىة الموضىىوا وسىىبب اختيىىاره, والدراسىىات السىىابقة,  المقدمــة:

 ومنه  البحث, والخطة التي سرت عليها.
 

أحمىىىد بىىىن حنبىىىل رحمىىىه هللا, وكتىىىاب : قىىىام الباحىىىث بىىىالتعريف باإلمىىىام التمهيـــد
اإلمام مب بيان أهميته, وكىذلك التعريىف بالعقيىدة, والفىرق بىين الزهىد والتصىوف, وذكىر 

    ما المقصود باألثر واأللفاظ المقاربة له.
  
فتم إفراده عن اإليمىان بىاهلل, وتىم تقسىيم الفصىل إلىى مبحثىين, : الفصل األولأما 

نىىىىواقض  ومىىىىا يتعلىىىىق بهىىىىا, والمبحىىىىث الثىىىىاني: عىىىىن المبحىىىىث األول: عىىىىن اإليمىىىىان بىىىىاهلل
 .ومتعلقاتها اإليمان

 
ذكىر جملىة  , حيىث تىمآثىار مىن ذكىر المالئكىة ومىا ورد فيهىا :الفصل الثانيوفي 

 وقسىىم الباحىىث الفصىىل إلىىى خمسىىة مباحىىث, مبتىىدءًا بامثىىار الىىواردة فىىي مىىن المالئكىىة,
, وم المالئكىة , وعمى ملىك المىوتومن ثىم ,  ميكائيلومن ثم ,  جبريل

 .صفات المالئكة ب مختتمًا المبحث
 

 ثالثىة مباحىث وهىي وهو اإليمان بالكتب السماوية واشىتمل علىىوالفصل الثالث: 
 والقرآن. ,والزبور ,امثار الواردة في التوراة

 
, وكىىذلك امثىىار الىىواردة فىىي األنبيىىاء والرسىىل فاشىىتمل علىىى :الفصــل الرابــعوأمــا 

 القضاء والقدر.امثار الواردة في 
 

عن امثار الواردة فىي اليىوم امخىر والىذي  تحدثالخامس واألخير: الفصل وفي 
يشىىىتمل علىىىى مبحثىىىين, عىىىن امثىىىار الىىىواردة فىىىي القبىىىر, وعىىىن امثىىىار الىىىواردة فىىىي يىىىوم 

 القيامة.



 ل 

سجل الباحث أهم النتائ  التىي توصىل إليهىا ثىم أهىم التوصىيات التىي وفي الختام 
فهىرس اميىات , كمىا اشىتملت الرسىالة  علىى ملحىق للفهىارس, البحىثخر  بها من هذا 

القرآنيىىىىىىة, وفهىىىىىىرس األعىىىىىىالم المتىىىىىىرجم لهىىىىىىم, وفهىىىىىىرس المصىىىىىىادر والمراجىىىىىىب, وفهىىىىىىرس 
 الموضوعات.

 
وما من كاتب يكتب كتابًا, ثم ينظر فيه إال أن يقول لو زيىد فيىه أو   يىر هىذا أو 

م هذا أو ت رك هذا لكان أجمل؛ وهذا فيه دل يل واض  على نقص اإلنسان, وهىذا مىن ق د  
َبر, فما كان فيه من خير فمن هللا تعالى, وما كان فيىه مىن خطىأ فمىن نفسىي  أعظم الع 

 والشيطان, وهللا ورسوله منه براء.
 

والحمد هللا رب العالمين



 1 

 
 
 

 تمهيد

 تعريفات َلبد منها 

 ويشتمل على خمسة موضوعات:   

 : التعريف باإلمام أحمد بن حنبل األول الموضوش -

 أهمية الكتاب في موضوعه  :الموضوش الثاني -

 التعريف بالعقيدة وأهميتها  :الموضوش الثالث -

 التعريف بالزهد وعٍقته بالتصوف  :الموضوش الرابع -

 التعريف باألثر واأللفاظ المقاربة له  :الموضوش الخامس -
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 األول لموضوشا

 التعريف باإلمام أحمد بن حنبل 

 وفيه:

 أوَل : اسمه ونسبه ومولده -

 ثانيا : نشأته العلمية ورحٍته -

 ثالثا : شيوخه وتٍميذه -

 رابعا : آثاره العلمية  -

 خامسا : عقيدة اإلمام احمد بن حنبل  -

 سادسا : محنة اإلمام أحمد بن حنبل  -

 سابعا : زهد اإلمام احمد بن حنبل -

 ثامنا : وفاته، رحمه هللا تعالى -
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 :(3)أوَل : اسمه ونسبه ومولده
  اسمه ونسبه   - أ

ان بىن ي ى, بىن حَ هو أحمد بن محمىد بىن حنبىل, بىن هىالل بىن أسىد, بىن إدريىس بىن عبىد هللا
, بىن ابىةَ كَ عبد هللا, بن أنس بن عوف, بن قاسط, بىن مىازن بىن شىيبان, بىن ذهىل بىن ثعلبىة, بىن ع  

مي    ىصَ أفْ ب, بن بن قاسط بن هنْ , صعب بن علي, بن بكر وائل َجدْيل ة بن أسىد, بىن , بن بن د ع 
  .(1), بن معد بن عدنانربيعة بن نزار

 (9)بنفسىىه فىىي وثيقىىة ورثهىىا عنىىه ابنىىه صىىال هىىذا النسىىب رحمىىه هللا وقىىد أثبىىت اإلمىىام أحمىىد 

 ثم ساقه كما مر  آنفا. (4)جدت في بعض كتب أبي نسبه"و حيث قال :"  رحمه هللا
 

 كنيته  - ب
, واألول نبىىل رحمىىه هللاحمىىد بىىن حاْ بىىن الثىىاني لإلمىىام ه أبىىو عبىىد هللا, وعبىىد هللا هىىو االكنيتىى 

 .والعادة جارية بتكني اأَلب بَأكبر َأبنائه؟, فلماذا تكنى بعبد هللا دون صال , (1)ابنه صال 
 حيىىث قىىال:"رحمىىه هللا  فضىىيلة الشىىيخ بكىىر بىىن عبىىد هللا أبىىو زيىىدوأجىىاب عىىن هىىذا التسىىاؤل  

ول مىىا ولىىد أنىىه ولىىد لىىه ابىىن أو أ فلعلىىه تكنىىى بىىأبي عبىىد هللا قبىىل َأن يتىىزو , ويولىىد لىىه, فغلبىىت عليىىه
 .(1)"عليه ى به, فغلبتكنوسماه عبد هللا, ومات في صغره, وي

                                                 

 –دار الكتىىب العلميىىة  -أحمىىد بىىن علىي أبىىو بكىىر الخطيىب البغىىدادي  -تىاريخ بغىىداد   -صىىادر ترجمتىىه مىن م(1)
الىىرحمن بىىن علىىى بىىن  للحىىافظ أبىىى الفىىر  عبىىد –ب اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل قىىمناو  .ومىىا بعىىدها4/411بيىىروت 

أعىىالم وسىىير .401ص –دار هجىىر - ت: الىىدكتور عبىىد هللا بىىن عبىىد المحسىىن التركىىي – محمىىد بىىن الجىىوزي
 -مجموعىة محققىين بصشىراف شىعيب األرنىاؤوط  -شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد الىذهبي  -النبالء 

ت:   –صىىال  بىىن أحمىىد بىىن حنبىىل   –سىىيرة اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل ومىىا بعىىدها. و  11/113 مؤسسىىة الرسىىالة
  .11ص  –م 1339 –هى 1419 –المكتب اإلسالمي    – األولى :ط –محمد الز  لي 

 .16ص–البنهصالحسيرة اإلمام أحمد بن حنبل انظر: (5)

هى, وتىوفي 109صال  بن أحمد بن محمد بن حنبل, أبو الفضل, وهو أكبر أوالد اإلمام أحمد, ولد سنة  :هو (3)
هى بأصبهان, سمب عن أبيه مسائل كثيىرة, وكىان النىاس يكتبىون إليىه مىن خراسىان ..., ووقعىت إليىه 111سنة 

 -انظىر: طبقىات الحنابلىة ... جىدًا  مسائل جياد, وكان أبو عبد هللا يحبه ويكرمه ... ويدعو له, وكىان سىخياً 
مىن دون  –بيىروت    –دار المعرفىة  -محمد بن محمد أبو الحسين ابن أبي يعلى,  ت: محمىد حامىد الفقىي 

 . 190_11/113, وسير أعالم النبالء  191_1/199الطبعة وتاريخ النشر
عىىيم أحمىىد بىىن عبىىد هللا أبىىو ن -حليىىة األوليىىاء وطبقىىات األصىىفياء و. 11ص  –حنبىىل سىىيرة اإلمىىام أحمىىد بىىن  (4)

 .11/191, وسير أعالم النبالء 111/ 3دار الكتاب العربي  -ه1401الرابعة  :ط –األصبهاني 
 . 11/999سير أعالم النبالء  (2)
دار  -بكىىر بىىن عبىىد هللا أبىىو زيىىد بىىن محمىىد  -المىىدخل المفصىىل لمىىذهب اإلمىىام أحمىىد وتخريجىىات األصىىحاب  (6)

 . 1/990مطبوعات مجمب الفقه اإلسالمي بجدة  -هى  1419 -األولى  :ط –العاصمة 
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ولكن المطلب على ترجمة اإلمام أحمد رحمىه هللا  يجىد اإلمىام قىد تىزو  بىامرأتين فىي حياتىه, 
 , وهما:(1)ولم يتزو  بثالثة

 , أم صال , وهي أول زوجاته.(1)َعباسة بنت الفضل – 1
بىىن صىىال  بىىن اإلمىىام أحمىىد:" تىىزو  جىىدي بىىأم أبىىي َعباسىىة بنىىت الفضىىل, مىىن  (9)قىىال زهيىىر 

 .(1), ولم يولد له منها   ير أبي, ثم ت وفيت "(4)الرََّبضالعرب من 
ريحانه بنت عمر, عم اإلمام أحمد, تزوجها بعد وفاة زوجته األولىى أم صىال , وهىي أم ابنىه  – 1

 .(9()1)عبد هللا, ولم يولد له منها  يره
نسىىبة إلىىى زوجتىىه الثانيىىة التىىي بقيىىت علىىى قيىىد الحيىىاة فىىي حيىىاة  بىىأبي عبىىد هللافربمىىا تكنىىى  

 اإلمام, فاشتهر بها وهللا اعلم.
 مولده  - ج

في بغداد, في شهر ربيب األول  سنة أربب وستين ومائة, حيث ولد اإلمام أحمد رحمه هللا 
بغىداد وهىي ه أ مُّىه  بمىرو, وقىدمت , فحملت ب(3)ومعه زوجته (1)كان والد اإلمام أحمد يعمل في مرو

تربيتىه, ونشىأ  أمُّىه ولىد اإلمىام فيهىا, وحىين بلىا الثالثىة مىن عمىره تىوفي والىده, وقىد تولىتحامل به, ف
 .(10)في كنفها يتيماً 

                                                 

 . 11/991سير أعالم النبالء . و 401ص  -ابن الجوزي  –ب اإلمام أحمد بن حنبل قمناانظر:  (1)
 .401ص  –ب اإلمام أحمد بن حنبل قمنا. و 1/411انظر: طبقات الحنابلة   (5)

المنه   انظر: هى.909حدث عن والده, وهو ثقة, توفي سنة  -هو: زهير بن صال  بن أحمد بن حنبل  (3)
ت:مجموعة من  –ألبي اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي  –األحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد 

 . 1/43م .وطبقات الحنابلة 1339 – 1ط  -بيروت -دار صادر -وما بعدها  1/104الباحثين 
نزلىىىوا فىىىي ربىىىض المدينىىىة  الىىىرََّبض: سىىىور المدينىىىة ومىىىا حولهىىىا وقيىىىل: الىىىربض: الفضىىىاء حىىىول المدينىىىة, ويقىىىال: (4)

ىىد بىىن عبىىد  -: تىىا  العىىروس مىىن جىىواهر القىىاموس انظىىروالقصىىر أي مىىا حولهىىا مىىن المسىىاكن . ىىد بىىن محم  محم 
 .990/ 11الهداية  دار  -مجموعة من المحققين ت: –الرز اق الحسيني أبو الفيض الملق ب بمرتضى

 .101_ 1/130. والمنه  األحمد 991, 11/111  سير أعالم النبالء. و  1/43طبقات الحنابلة (2) 
 انظر: المصادر السابقة. (6)

, فكبر قبل موته بخمسين يوماً  للعلم أن لإلمام ولد ثالث اسمه سعيد بن أحمد, فهذا ولد لإلمام رحمه هللا (7)
 .11/333:سير أعالم النبالء .انظر:عبد هللاوتفقه, ومات قبل أخيه 

 , وتقىب حاليىاً هي مرو الشاهجان, وهي مرو العظمى أشهر مدن خراسان, بينها وبين نيسىابور سىبعون فرسىخاً  (8)
 -يىاقوت بىن عبىد هللا الحمىوي أبىو عبىد هللا  -في جمهورية تركمانستان وتسمى ماري . انظر: معجم البلىدان 

 .1/111 بيروت –دار الفكر 
وزوجتىىه هىىي: صىىفية بنىىت ميمونىىة بنىىت عبىىد الملىىك الشىىيباني مىىن بنىىي عىىامر, وهىىي أم اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل  (3)

 .11ص  -ب اإلمام أحمد بن حنبل قمنا: انظررحمه هللا. 
 .11/193. وسير أعالم النبالء 411_4/411 بغدادتاريخ . و 3/119 حلية األولياءانظر: ((11
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وقىد حىدد اإلمىام بنفسىىه تىاريخ مولىده فيمىا ذكىىره عنىه ولىده صىال  قىىال:" سىمعت أبىي يقىىول: 
 .(1)جيء بي حماًل من مرو"ولدت في سنة أربب وستين ومائة, في أولها, في ربيب األول, و 

  
 

 ثانيا : نشأته العلمية ورحٍته:

 نشأته وتربيته -أ 
مد ببغداد يتيمًا, حيث توفي والده شابًا له نحىو ثالثىين سىنة, قىال صىال  بىن نشأ اإلمام أح 

 .(1)أحمد:" وتوفي أبو أحمد بن حنبل وله ثالثون سنة, فوليته أمه"
معلقىًا علىى هىذا القىول : "أراد : كىان ع ْمىر أبىي أحمىد ثالثىين سىنة, ثىم  (9)قال ابن الجىوزي

 . (4)مات وأحمد طفل"
, وأنىا (1)ويدل على هىذا مىا ذكىره اإلمىام أحمىد عىن نفسىه حيىث قىال:" قىدم بىي مىن خراسىان

 ,أي مات أبوه وجده وهو في سن صغير.(1)حمل, وولدت ها هنا, ولم أَر جدي, وال أبي "
:" وكان محمد والد أبي عبد هللا من أجناد مرو, مات شابًا له نحو ثالثين  (9)وقال الذهبي

ب  ي أحمد يتيمًا " سنة, ور 
(1). 

الخالفىىة فىىي  تىىه, وتنشىىئته فىىي عاصىىمة العلىىم والعلماء,عاصىىمةتربيعلىىى أمىىه صىىفية  وقامىىت
ذلىىك الوقىىت )بغىىداد(, فتوجىىه لطلىىب العلىىم منىىذ نعومىىة أظفىىاره, حيىىث قىىال عىىن نفسىىه:" اختلفىىت إلىىى 

                                                 

 .11_19ص  -ابن الجوزي  – حنبلب اإلمام أحمد بن قمنا. و 11ص  –سيرة اإلمام أحمد بن حنبل ((1
 . 14ص  –ابن الجوزي  - ب اإلمام أحمد بن حنبلقمنا المصدر السابق: ((5
هىىو: أبىىو الفىىر , عبىىد الىىرحمن بىىن علىىي بىىن محمىىد الجىىوزي, المىىؤرو الىىواعظ الكبيىىر, المعىىروف بىىابن الجىىوزي, ((3

, تجىىاوزت مؤلفاتىىه أربعمائىىة مؤلىىف, وقىىد مىىن التصىىنيف فىىي شىىتى فىىروا العلىىم كىىان مكثىىراً الحنبلىىي, و البغىىدادي 
عبىىد  -شىىذرات الىىذهب فىىي أخبىىار مىىن ذهىىب . و 911/ 11  سىىير أعىىالم النىىبالء: انظىىرهىىى . 139تىىوفي سىىنة

القىىادر  ت: محمىىود األرنىىاؤوط  وعبىىد –الحىىي بىىن أحمىىد بىىن محمىىد ابىىن العمىىاد الَعكىىري الحنبلىىي, أبىىو الفىىالح 
 .49/ 1دار ابن كثير, بيروت - م 1311 -هى  1401ط: األولى,  -األرناؤوط 

 .14ص  -ابن الجوزي  – ب اإلمام أحمد بن حنبلقمنا ((4
خراسان بالد واسعة, أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق, وآخر حىدودها ممىا يلىي الهنىد  ((2

مان, وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها, وتشتمل على أمهات مىن طخارستان, و زنة, وسجستان, وكر 
 .1/910انظر : معجم البلدان  البالد منها: نيسابور, وهرات, ومرو ...

 .1/19. وطبقات الحنابلة  11ص  – ب اإلمام أحمد بن حنبلقمنا((6
التركمىاني, المعىروف بالىذهبي, أبىو عبىد هللا, اإلمىام  هو: شمس الدين, محمد بن أحمد بىن عثمىان بىن قايمىاز((7

هىى 941هى, وتوفي سىنة 199المؤر و, المحد ث, المحق ق, المتقن الكبير, , له تصانيف كثيرة ومفيدة, ولد سنة 
 .11/ 1 : شذرات الذهب:انظر. 

 .4/411  تاريخ بغداد,   11/193سير أعالم النبالء   ((8
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, وقىىال أيضىىا:" وطلبىىت الحىىديث وأنىىا (1)الكتىاب ثىىم اختلفىىت إلىىى الىىديوان وأنىىا ابىىن أربىىب عشىىرة سىىنة "
 .(1)ابن ست عشرة سنة"

صىىغره, قىىال اإلمىىام أحمىىد:" كنىىت وكىىان يريىىد الخىىرو  مبكىىرًا إلىىى حلقىىات العلىىم فتمنعىىه أمىىه ل
 .(9)ربما أردت البكور في الخرو  فتأخذ أمي بثيابي, فتقول:حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا"

 سعة علمه  -ب 
مىاٌم فىي  مىاٌم  اإلمام أحمد بن حنبل إماٌم في ثمىاني خصىال : إمىاٌم فىي الحىديث, وا  الفقىه, وا 

مىاٌم فىي الفقىر, وأمىىا مىاٌم فىي القىىرآن, وا  مىاٌم فىي السىىنة, فىي اللغىة, وا  مىاٌم فىىي الىورا, وا  ٌم فىي الزهىد, وا 
 رحمه هللا. (4)كما قال اإلمام الشافعي

وقال أيضا :" خرجت من بغداد وما خلفت بهىا أحىدًا أتقىى وال أورا وال أفقىه مىن أحمىد بىن  
 .(1)", وقال قتيبة بن سعد:" أحمد بن حنبل إمام الدنيا(1)حنبل"

. وكان أحمد أفقههم أربعة : أحمد بن حنبل .. العلم إلىوقال أبو عبيد بن سالم :"انتهي 
 ."(9)فيه

:" ما رأيت مثل أحمد بن حنبىل, قىالوا لىه: وأيُّ شىيء بىان لىك (1)ويقول عبد الوهاب الوراق
من علمه وفضله على سائر من رأيت ؟ قال: رجل سئل عن ستين ألف مسىألة, فأجىاب فيهىا بىأن 

 .(3)قال: أخبرنا وحدثنا"
: أبىىوك يحفىىظ ألىىف ألىىف حىىديث فقيىىل لىىه: (10)هللا بىىن أحمىىد:" قىىال لىىي أبىىو زرعىىه وقىىال عبىىد

 (11)"وما يدريك؟ قال: ذاكرته, فأخذت عليه األبواب
                                                 

 .11/111سير أعالم النبالء   ((1
 .19ص  –سيرة اإلمام أحمد بن حنبل ((5
 . 1/91. والمنه  األحمد  91ص  -ابن الجوزي  – ب اإلمام أحمد بن حنبلقمنا((3
 .1/1انظر: طبقات الحنابلة  ((4
 .4/413تاريخ بغداد  ((2
ت:د. بشار  –يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجا  المزي  -تهذيب الكمال . و 4/419  تاريخ بغداد((6

 .1/411 -م 1310 – هى1400 األولى :ط –بيروت  –عواد معروف مؤسسة الرسالة 
 .11/131. وسير أعالم النبالء  1_1/ 1طبقات الحنابلة   ((7
هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافب البغدادي الوراق, أبو الحسن, اإلمام القدوة الرباني الحجة, مات سنة  ((8

 . 919_11/914هى . انظر: سير أعالم النبالء  111
 .1/11المنه  األحمد   ((3
ه, كىىان إمامىىًا فىىي هىىو: عبيىىد هللا بىىن عبىىد الكىىريم بىىن يزيىىد بىىن فىىروو الىىرازي, جىىالس اإلمىىام أحمىىد, واسىىتفاد منىى((11

 .1/133وما بعدها. وطبقات الحنابلة   94/ 1هى . انظر: العبر في خبر من  بر  114الحديث, توفي سنة
 .1/14. والمنه  األحمد  11/119. وسير أعالم النبالء  4/413تاريخ بغداد  ((11
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 رحٍته   -ج 
يتض  مىن سىيرته العلميىة أنىه لىم يقتصىر فىي طلىب العلىم علىى علمىاء بغىداد, بىل سىافر فىي  

ىىىوس طلبىىىه إلىىىى بىىىالد شىىىتى, فقىىىد رحىىىل إلىىىى البصىىىرة, والكوفىىىة, والشىىىام, , (1)ومكىىىة, والمدينىىىة, وَطَرس 
, فأخىىىذ مىىىن علمىىىاء تلىىىك الىىىبالد العلىىىم الغزيىىىر لينفىىىب هللا بىىىه الىىىبالد (1)والىىىيمن, والجزيىىىرة, و يىىىر ذلىىىك

 والعباد.
:" قىدمت أمىه بغىداد, وهىي حامىل فولدتىه ونشىأ بهىا, وطلىب العلىم (9)قال الخطيىب البغىدادي 

رة, ومكىىىة, والمدينىىىة, والىىىيمن, والشىىىام, وسىىىمب الحىىىديث مىىىن شىىىيوخها, ثىىىم رحىىىل إلىىىى الكوفىىىة, والبصىىى
 .(4)والجزيرة, فكتب عن علماء ذلك العصر"

ىوس ماشىياً  الىيمن  ىعلىى قدميىه, وخىر  إلى وفىي روايىة ابنىه عبىد هللا:" وخىر  أبىي إلىى َطَرس 
.(1)"ماشياً 

وهذه الرحالت الكثيرة والعظيمة لإلمام, تأكد حرص اإلمام على تعلم العلم ونشره, ومما 
على شدة حرصه للعلم, ما أخبر به ابنه صال , فقال:" رأ  رجل مب أبي محبرة, فقال: يا يدلل 

 . (1)"أبا عبد هللا! أنت بلغت هذا المبلا, وأنت إمام المسلمين, فقال: مب المحبرة إلى المقبرة
 . (9)وكان يقول عليه رحمة هللا :" أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر"

 

 
 
 
 
 

                                                 

ثم استولى عليها الروم سنة  هي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبالد الروم, وبها قبر المأمون,((1
 . وموقب الموسوعة الحرة. 4/11 –هى, وتقب حاليًا في جنوب تركيا . انظر معجم البلدان 419

 .4/111 شذرات الذهب. و  11ص -ابن الجوزي  – ب اإلمام أحمد بن حنبلقمناانظر: ((5
التصانيف المشهورة, مثل كتاب هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد, البغدادي, الحافظ, صاحب ((3

شمس الدين أبو عبد هللا محمد   -تذكرة الحفاظ . انظر: هى419هى, وتوفي سنة 931" ولد سنة"تاريخ بغداد
 م1331 -هى1413ط: األولى  -لبنان -دار الكتب العلمية بيروت -بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي 

 .40_1/91. وشذرات الذهب 111/ 9 –
 .4/111 شذرات الذهب. و 4/411تاريخ بغداد((4
 .3/114 حلية األولياء((2
 .99_91ص  -ابن الجوزي  – ب اإلمام أحمد بن حنبلقمنا((6
 .99المصدر السابق: ص((7
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 وتٍميذه ثالثا : شيوخه
 شيوخه  -أ 

الكىىالم عىىن شىىيوو اإلمىىام أحمىىد يطىىول ذكىىره, ويصىىعب إحصىىاء أسىىمائهم لكثىىرتهم, كمىىا  نإ 
, وقىىد ذكىىر ابىىن الجىىوزي شىىيوو اإلمىىام أحمىىد, ورتىىبهم علىىى حىىروف (1)أثبىىت ذلىىك الخطيىىب البغىىدادي

 .(9), وقال الذهبي:" َفَعَدة  شيوخه الذين رو  عنهم المسند مائتان وثمانون ونيف"(1)المعجم
 :ومن شيوخه

اإلمىام, شىيخ اإلسىالم, محىدث بغىداد,  ,ازم أبىو معاويىة السىلميشيم بن بشير بن أبي حىه   -1
.(4)ثقة ثبت, وحافظها

 

ر, أميىر المىؤمنين فىي الحىديث, اإلمىام الكبيى, يحيى القطان بن سىعيد بىن فىروو أبىو سىعيد -5
, مىىىات سىىىنة , القطىىىان, الحىىىافظ, ثقىىىة مىىىتقن حىىىافظ إمىىىام قىىىدوة مىىىن كبىىىار التاسىىىعةالبصىىىري
 .(1) هى113

 الشىافعي, اإلمىام العبىاس بىن إدريىس بىن محمىد هللا عبىد أبو هو :الشافعي إدريس بن محمد -3

 .(1)هى104المشهور, مات سنة  المذهب الفقيه, إمام المجتهد
 أحىد ,فرس الكىوفي ع دي بن بن لي بن م   الجراح بن وكيب سفيان أبو هو :الجراح بن وكيب -4

أحمىد مىا رأيىت أوعىى للعلىم وال اإلمىام وقىال عنىه  محىدثًا ثقىًة حافظىًا, كىان ,اإلعىالم األئمىة
 .(9)هى139 سنة مات, أحفظ من وكيب

 تٍميذه   -ب 
بلىد, ولعلهىم  ال يحصىيهم عىدد, وال يحىويهمعىن تالميىذ اإلمىام:"  (1)قال الشريف أبو جعفىر 

مائىىىىة ألىىىىف, أو يزيىىىىدون, ورو  الفقىىىىه عنىىىىه أكثىىىىر مىىىىن مىىىىائتي نفىىىىس, أكثىىىىرهم أئمىىىىة أصىىىىحاب 

                                                 

 .4/419انظر كتابه: تاريخ بغداد ((1
 .40ص  -ابن الجوزي   – ب اإلمام أحمد بن حنبلقمناانظر: ((5
 .11/111النبالء  سير أعالم ((3
 (.9911رقم) 494ص –تقريب التهذيب . و 1/113سير أعالم النبالء انظر: ((4

 (.9119رقم) 131. وتقريب التهذيب ص3/199انظر: سير أعالم النبالء ((2

 .1/111. وتذكرة الحفاظ  11 /1: تاريخ بغداد انظر((6
 .914/ 1  . والعبر في خبر من  بر411 /90. وتهذيب الكمال   1/901الحفاظ   انظر: تذكرة((7
هو: عبد الخالق بن عيسى بن أحمد, الهاشمي, من نسىل العبىاس, بىرا فىي المىذهب, ودرَّس وأفتىى, كىان نىزه ((8

.  1/901 الىىذهب شىىذراتهىىى . انظىىر: 490هىىى, ومىىات سىىنة 411الىىنفس ورعىىًا زاهىىدًا, كثيىىر الفنىىون, ولىىد سىىنة 
 .1/199 وطبقات الحنابلة 
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, وذكىىىرهم ابىىىن الجىىىوزي مىىىرتبين علىىىى حىىىروف المعجىىىم فىىىي كتابىىىه مناقىىىب اإلمىىىام (1)تصىىىانيف"
 .(1)أحمد
 ومن أشهر المحدثين, والرواة الذين تتلمذوا وحدثوا عن اإلمام: 
هو أبو عبىد هللا محمىد بىن إسىماعيل بىن إبىراهيم بىن المغيىرة محمد بن إسماعيل البخاري:  -1

 11هىى, ولىه 111البخاري, اإلمام المحدث الحافظ, صاحب الجامب الصحي , مات سنة 
 . (9)سنة

أبىىىو الحسىىىين مسىىىلم بىىىن الحجىىىا  بىىىن مسىىىلم بىىىن ورد بىىىن كوشىىىاذ مسىىىلم بىىىن الحجىىىا : هىىىو  -5
الحىىافظ الحجىىة, صىىاحب الصىىحي , , إمىىام الىىدنيا فىىي فقىىه الحىىديث, القشىىيري, النيسىىابوري

 .(4)سنة 19هى, وله 111مات سنة 
 

 رابعا : آثاره العلمية
 

اإلمام أحمد كان يكىره تصىنيف الكتىب المشىتملة علىى امراء والمسىائل, ولكنىه جعىل جهىده  
واهتمامه على كتابة األحاديث وآثار السلف, قىال ابىن الجىوزي :" كىان اإلمىام أحمىد ال يىر  وضىب 

هى أن يكتب عنه كالمه ومسائله, ولو رأ  ذلك لكانت له تصانيف كثيرة, ولنقلت عنه الكتب, وين
 . (1)كتب"

ولكىىن هىىذا لىىم يمنىىب أن يوجىىد لىىه مؤلفىىات, فكىىان لتالميىىذه الىىدور األكبىىر فىىي إبىىراز علمىىه,  
بًا وعلى رأسهم ابناه صال , وعبد هللا, فقد أخذوا من فتاويه وأجوبته وأقواله, وأفعاله, ما صا وه كت

 ومؤلفات عظيمة حفظت المذهب ومنها:
كتاب المسند: وهو ثالثون ألف حديث, وكان يقول البنه عبد هللا:" احتفظ بهىذا )المسىند(  -1

 (1)فصنه سيكون للناس إمامًا".
(9)كتاب الزهد -5

 

                                                 

ت: محمىد ناصىر الىدين  –أحمىد بىن حمىدان النمىري الحرانىي أبىو عبىد هللا  -لفتىو  والمفتىي والمسىتفتي صفة ا((1
 .10_93ص  - هى1939 الثالثة :ط -بيروت –المكتب اإلسالمي  -األلباني 

 .151ص–ابنالجوزي–انظر:مناقباإلمامأحمد((5

 . 11/931. وسير أعالم النبالء   1/191. وطبقات الحنابلة   1/4انظر: تاريخ بغداد  (3)
 .11/113.وتهذيبالتهذيب15/228انظر:سيرأعالمالنبالء(4)

 .  111ص  – ابنالجوزي–مناقباإلمامأحمد((2

 –بيروت  -دار المعرفة  -محمد بن إسحاق أبو الفر  النديم  -. والفهرست  1/11المنه   انظر: ((6
 .3/991تاريخ بغداد و  .910ص  – م1391 - هى1931

 .910ص  –والفهرست  . 1/11المنه   –المصدر السابق انظر: ((7
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ٍل عن هىذا الكتاب:"إنىهكتاب التفسير,  -3 شىيء ال وجىوَد لىه, وأنىا  قال الذهبي في كالم مطوَّ
 . (1) أعتقد  أنه لم يكن"

فىىىي جىىىزأين بتحقيىىىق  1319مطبىىىوٌا بصسىىىتانبول سىىىنة كتىىىاب العلىىىل ومعرفىىىة الرجىىىال, وهىىىو  -4
سىىىىماعيل جىىىىراح أو لىىىىي, وطبىىىىب أيضىىىىًا فىىىىي المكتىىىىب  ,طلعىىىىت قىىىىو  ييكيىىىىت :الىىىىدكتورين وا 

 . (1)اءبتحقيق الدكتور وصي هللا بن محمد عباس في أربعة أجز  1311اإلسالمي سنة 

  (9)الناسخ والمنسوو -2
  (4)الفرائض -6
  (1)كتاب فضائل أهل البيت -7
م,  1319, ط بىىب فىىي مجلىىدين بمؤسسىىة الرسىىالة سىىنة  كتىىاب الفضائل)فضىىائل الصىىحابة( -8

وهو من منشورات جامعة أم   القر بتحقيق وصي هللا بن محمد عباس, 
(1). 

 .(9)94عدد صفحاته وجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق, كتاب الفتن, ت -3
  (1)كتاب المناسك -11
  (3)كتاب اإليمان -11
بتحقيىىىىىق عبىىىىىد هللا بىىىىىن يوسىىىىىف  نشىىىىىرته مكتبىىىىىة دار األقصىىىىىى بالكويىىىىىت, األسىىىىىماء والك نىىىىىى -15

 .(10)الجديب
 . (11)وقد طبب بتحقيق الشيخ صبحي السامرائيكتاب األشربة,  -13
 

                                                 

عبىد هللا بىن محمىد بىن أحمىد  –معجىم مصىنفات الحنابلىة . و 19/111و 11/911سير أعىالم النىبالء  انظر:  ((1
 .3/991 –وتاريخ بغداد . 1/40 –م 1001 -هى 1411ط األولى  –الرياض  –الطريقي 

 .910ص –والفهرست  . 1/93معجم مصنفات الحنابلة   –المصدر السابق انظر:  ((5
 .1/11والمنه   . 11/911 . وسير أعالم النبالء  3/991تاريخ بغداد  انظر:  ((3
 .11/911 . والسير 910الفهرست ص – المصدر السابقانظر:  ((4
ت: مصطفى عبد  -محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا الحاكم النيسابوري  -المستدرك على الصحيحين  انظر:  ((2

 .9/119بيروت   –دار الكتب العلمية  -1330  - 1411ط:األولى ,  -القادر عطا 
ط: الثانية  -ت: شعيب األرنؤوط وآخرون  -, ومسند اإلمام أحمد 11/990 أعالم النبالء سيرانظر: ((6

 .910ص  –والفهرست . 1/11والمنه  . 1/41 مؤسسة الرسالة -م 1333 -هى 1410
 .1/10مسند اإلمام أحمد: انظر: ((7
 .111 – ابنالجوزي–مناقباإلمامأحمد. و3/991 تاريخ بغداد انظر: ((8
 .11/119  أعالم النبالء سير. و 910ص  –الفهرست انظر: ((3
 .1/10مسند اإلمام أحمد: انظر: ((11
 .11/119 أعالم النبالء سير. و 910ص  –الفهرست انظر: ((11
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  (1)الرد على الزنادقة في دعواهم التناقض على القران -14
  (1)كتاب التاريخ -12
  (9)المقدم والمؤخر في كتاب هللا تعالى -16
  (4)جوابات الق ران -17
  (1)نفي التشبيه -18
  (1)كتاب حديث شعبة -13
  (9)كتاب اإلمامة -51
 (1)كتاب طاعة الرسول -51

ىدالً  قال أبو زرعة:" ح رزت)عددت( كتب أحمد يوم مىات, فبلغىت اثنىي عشىر حمىاًل وع 
(3) ,

بطنىىىه حىىىدثنا فىىىالن, كىىىل ذلىىىك كىىىان مىىىا كىىىان علىىىى ظهىىىر كتىىىاب منهىىىا حىىىديث فىىىالن, وال فىىىي 
 .(10)يحفظه"

 

 :(33): عقيدة اإلمام أحمد بن حنبلخامسا  
مىىىن أهىىىم مىىىا يميىىىز حيىىىاة اإلمىىىام احمىىىد بىىىن حنبىىىل رحمىىىه هللا التزامىىىه الشىىىديد بمىىىنه  السىىىلف 
الصال , وظهر ذلك واضحًا في محنة اإلمام في خلق القران, والكالم عن منه  اإلمام في أبىواب 

                                                 

 .910ص  –والفهرست  .1/11 المنه  انظر: ((1
 .11/911 والسير  .111ص  –مناقباإلمامأحمد. و3/991 تاريخ بغداد انظر:  ((5
 .1/11 . والمنه  111ص – مناقباإلمامأحمد. و3/991 تاريخ بغداد  انظر:((3
 .1/11 . والمنه  11/911السير انظر: ((4
 .11/911  أعالم النبالء سير –المصدر السابق انظر: ((2
 .111 – مناقباإلمامأحمد. و3/991 تاريخ بغداد انظر: ((6
 .11/913  أعالم النبالء سيرانظر: ((7
 .1/43مسند اإلمام أحمد: انظر: ((8
" الىىذي يعىىادل فىىي الىىوزن والقىىدر".((3 ىىْدل  ": الشىىيء مثلىىه مىىن جنسىىه أو مقىىداره قىىال ابىىن فىىارس: و"الع  ىىْدل  انظىىر:  "ع 

 -ط المكتبة العصرية -ت يوسف الشيخ محمد  -المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري
 .101ص 

 .111/ 11سير أعالم النبالء ((11
المسىائل والرسىائل المرويىة عىن اإلمىام . و 101ص – ابىن الجىوزي –مىام أحمىد مناقىب اإل: ينظر مفصاًل في(11) 

 -هىى 1411م _1331 -ط األولىى –عبىد اإللىه بىن سىلمان بىن سىالم األحمىدي  –أحمد بن حنبل في العقيىدة 
عبىىىد الواحىىىد بىىىن عبىىىد العزيىىىز بىىىن الحىىىارث  -السىىىعودية . واعتقىىىاد اإلمىىىام ابىىىن حنبىىىل  -الريىىىاض –دار طيبىىىة 
 .  بيروت –دار المعرفة  -التميمي
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كثيىىىرًا, لىىىذلك سىىىوف يقتصىىىر الباحىىىث علىىىي بعىىىض أقىىىول اإلمىىىام فىىىي بعىىىض مسىىىائل العقيىىىدة يطىىىول 
 االعتقاد, التي من خاللها سوف يظهر جليًا للقارئ منه  هذا اإلمام المبارك.

 قول اإلمام في اإليمان : -أ 

قىىال اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل:" اإليمىىان قىىول وعمىىل, يزيىىد ويىىنقص, البىىر كلىىه مىىن اإليمىىان, 
 .(1)", ونية صادقةاإليمان قول, وعمل:" وقال أيضاً . (3)ن"والمعاصي تنقص اإليما

البىاب أقىوال السىلف وأئمىة السىنة ومىن هىذا  "يقول شيخ اإلسالم ابن تيميىة رحمىه ا   تعىالى:
تفسىىير اإليمىىىان, فتىىارة يقولىىىون: هىىو قىىىول وعمىىل, وتىىىارة يقولىىون: هىىىو قىىول وعمىىىل ونيىىة, وتىىىارة  فىىي

قىىىىول باللسىىىىان واعتقىىىىاد بالقلىىىىب, وعمىىىىل  يقولىىىىون: قىىىىول وعمىىىىل ونيىىىىة واتبىىىىاا السىىىىنة, وتىىىىارة يقولىىىىون:
بىىالجوارح, وكىىل هىىذا صىىحي , فىىصذا قىىالوا: قىىول وعمىىل, فصنىىه يىىدخل فىىي القىىول قىىول القلىىب واللسىىان 

.. والمقصىود هنىا أن مىن قىال مىن السىلف: اإليمىان قىول وعمىل, أراد قىول القلىب واللسىىان , .جميعىاً 
وعمىىل القلىىب والجىىوارح, ومىىن أراد االعتقىىاد رأ  أن لفىىظ القىىول ال يفهىىم منىىه إال القىىول الظىىاهر, أو 
خاف ذلىك, فىزاد االعتقىاد بالقلىب, ومىن قىال: قىول وعمىل ونيىة, قىال: القىول يتنىاول االعتقىاد وقىول 

سان, وأما العمل فقد ال يفهم منه النية, فزاد ذلك, ومن زاد اتباا السىنة فىدن ذلىك كلىه ال يكىون الل
نمىىا أرادوا مىىا كىىان مشىىروعاً  مىىن  محبوبىىا    إال باتبىىاا السىىنة, وأولئىىك لىىم يريىىدوا كىىل قىىول وعمىىل, وا 

قىالوا: بىل هىو األقوال واألعمال, ولكن كان مقصىودهم الىرد علىى المرجئىة الىذين جعلىوه قىوال فقىط, ف
قىىول وعمىىل والىىذين جعلىىوه أربعىىة أقسىىام فسىىروا مىىرادهم, كمىىا سىىئل سىىهل بىىن عبىىد ا   التسىىتري عىىن 
ذا كىان  اإليمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة, ألن اإليمان إذا كان بال عمل, فهىو كفىر, وا 

ذا كان قوالً  وعمالً  قوالً   .(1)"دعه ونية بال سنة فهو بوعمالً  بال نية فهو نفاق, وا 
 يىىف لإليمىىان هىىو مىىذهب عامىىة السىىلف فىىيومىىا ذهىىب إليىىه اإلمىىام أحمىىد رحمىىه ا   مىىن تعر 

رأوا أن اإليمىان عبىارة  جنان وقول باللسىان وعمىل باألركىان, فالسىلف رحمهىم ا   اإليمان: اعتقاد بال
لىىىذلك  ,والعمىىىل فرعىىىاً  عىىىن هىىىذه األمىىىور الثالثىىىة, واعتبىىىروا التصىىىديق بالقلىىىب والقىىىول باللسىىىان أصىىىالً 

 النار,كما يفعل الخوار  والمعتزلة. يحكمون عليه بالتخليد في نجدهم ال يكفرون مرتكب الكبيرة وال
هىىو مىىذهب أئمىىة السىىلف وذلىىك تبعىىًا لقىىولهم إن األعمىىال مىىىن  وأمىىا زيىىادة اإليمىىان ونقصىىانه

أعمىال أعمىال الجىوارح كىذلك تكىون فىي  ون فياإليمان وينقص بالمعاصي والزيادة والنقص كما تك
, مىىىىا زيادتىىىىه قىىىىال:" سىىىىألت أبىىىىي صىىىىال  ابىىىىن اإلمىىىىام,حيىىىىث قىىىىال القلىىىىوب فاإليمىىىىان يزيىىىىد بالطاعات

                                                 

 .11/119 سير أعالم النبالء (1)
الرياض,  –السنة: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل, عطية بن عتيق الزهراني, دار الراية  (5)

 .9/110 –م 1334ط: الثانية , 
 .190/ 9مجموا الفتاو  البن تيمية:  :انظر(9) 
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ل, ونقصىىانه تىىرك العمىىل, مثىىل تركىىه الصىىالة, والزكىىاة, والحىى , وأداء : زيادتىىه العمىى؟ قىىالونقصىىانه
 .(3) الفرائض, فهذا ينقص, ويزيد بالعمل..."

 قوله في القرآن : -ب 

 .(1)القرآن مخلوق, فقال:" هو كافر "سئل اإلمام عم ن يقول: إن 
سمعت أبىى يقىول عىن القىرآن كىالم ا   عىز وجىل ولىيس  :"عبد ا   بن أحمد بن حنبلقال 
 .(1)"بمخلوق

هىىو مىىذهب السىىلف وقىىد سىىاق القىىول بىىأن القىىرآن الكىىريم كىىالم ا   عىىز وجىىل  يىىر مخلىىوق 
 القرآن كالم ا    ير مخلوق. عن التابعين وتابعيهم كلهم يقول, جملة عظيمة (4)الاللكائى

ومذهب سلف األمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهىم بصحسىان وسىائر  "يقول ابن تيمية:
أئمىىة المسىىلمين كاألئمىىة األربعىىة و يىىرهم مىىا دل عليىىه الكتىىاب والسىىنة, وهىىو ال ىىذي يوافىىق األدلىىة 

ليه يعودالعقلية الصريحة أن القرآن كالم ا   منزل  ير مخلوق منه بدأ و   .(5)"ا 
ليه يعود, فيفسر هذا القول إمامنا اإلمىام أحمىد فقال:"منىه  معنى قول السلف منه بدأأما  وا 

ليه يعود  .(6)"خر  وهو المتكلم وا 

 قوله في الصفات : -ج 

نعبىىد هللا بصىىفاته كمىىا وصىىف بىىه نفسىىه, قىىد أجمىىل الصىىفة :" أحمىىد بىىن حنبىىل قىىال اإلمىىام
لنفسه, وال نتعد  القرآن والحديث, فنقول كمىا قىال ونصىفه كمىا وصىف نفسىه, وال نتعىد  ذلىك 

ن  َعْت , وال ن  صفة من صفاته  ه  عنه تعالى ذكر   زيل  وال ن  , ... زيىل مىا وصىف بىه نفسىه َشَناَعًة ش 
 (7)من كالم ..."

ويقصد اإلمام أحاديث ، (8)هللا, قال أبي:" هذه األحاديث نرويها كما جاءت "وقال ابنه عبد 
 .وتعالى صفات هللا سبحانه عنالتي تكلمت  المصطفى 

                                                 

 .9/111انظر: السنة للخالل: (1)
 .11/111المصدر السابق (5)
 .1/191السنة لعبد هللا ابن اإلمام أحمد  (3)
 .911 - 194/ 1كتابه شرح أصول أهل السنة: انظر: (4)
 .9/401انظر: مجموا الفتاو   (2)
 .1/11انظر: السنة للخالل: (6) 
حمدان الع ْكَبري المعىروف بىابن َبطَّىة  أبو عبد هللا عبيد هللا بن محمد بن محمد بن -اإلبانة الكبر  البن بطة (7)

 -رضا معطي, وعثمان األثيوبي, ويوسف الوابل, والوليد بن سيف النصر, وحمىد التىويجري  ت: –العكبري 
 .911/ 9دار الراية للنشر والتوزيب, الرياض 

 .103ص –ابن الجوزي  –مناقب اإلمام أحمد  (8)
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امىة هىو مىذهب الصىفات بصىورة ع ن روايات عن اإلمام أحمد مذهبه فىييتض  مما تقدم م
منهىا, مىا جىاء فىي القىىرآن ز وجىل لنفسىه مىن الصىفات سىىواء وجىوب إثبىات مىا أثبتىه ا   عىى السىلف,

 الكريم أو في السنة الصحيحة.
إن مذهب السىلف  وجاء في مجموا الفتاو  توضيحًا عن إثبات الصفات كما جاءت فقال:"

 , جراؤهىىا علىىى ظواهرهىىا ونفىىى الكيفيىىة والتشىىبيه عنهىىا, وقىىد نفاهىىا قىىوم فىىأبطلوا مىىا أثبتىىه ا   إثباتهىىا وا 
نما القصىد فىى سىلوك وحققها قوم من المثبتين فخرجوا فى ذ لك إلى ضرب من التشبيه والتكييف وا 

ين األمىىرين وديىىن ا   بىىين الغىىالي فيىىه والجىىافي والمقصىىر عنىىه, واألصىىل فىىي الطريقىىة المسىىتقيمة بىى
فىصذا كىان  هذا, إن الكالم في الصفات فرا على الكىالم فىي الىذات ويحتىذ  فىي ذلىك حىذوه ومثالىه,

ما هو إثبات وجود ال إثبات كيفية, فكذا إثبات صىفاته إنمىا هىو سبحانه إن أن إثبات الباري معلوماً 
 .(3)"إثبات وجود ال إثبات تحديد وتكييف

 قوله في ذم أهل الكٍم: -د 

بيىىىد هللا بىىىن يحيىىىى بىىىن خاقىىىانقىىىال عبىىىد هللا بىىى , لسىىىت (1)ن أحمىىىد بىىىن حنبىىىل:" كتىىىب أبىىىي إلىىىى ع 
بصاحب كالم, وال أر  الكالم فىي شىيٍء مىن هىذا إال مىا كىان فىي كتىاٍب أو حىديٍث عىن رسىول هللا 

"(1), أو عن أصحابه, فأما  ير ذلك, فصن الكالم فيه  ير محمود. 

 قوله في القضاء والقدر: -ه 

 ,وحلىوه ومىره ,وظاهره وباطنه ة,وقليله وكثير  ,والقدر خيره وشره :"أحمد بن حنبل قال اإلمام
عليهم ال يعدو  ,وقدرا قدره ,من هللا قضاء قضاه ,وأوله وآخره ة,وحسنه وقبيح ,ومكروهه ةومحبوب

 .(4)..." أحد منهم مشيئة
:" و  قىىىال اإلمىىىام أحمىىد: القىىىدر قىىىدرة ا   واستحسىىىن ابىىىن عقيىىىل هىىىذا يقىىول ابىىىن القىىىيم رحمىىىه ا  

معرفىة أصىول الىدين وهىو كمىا قىال أبىو  حىره فىيا يدل على دقة علىم أحمىد وتبوقال: هذ الكالم جداً 
 .(1)"الوفاء: فصن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق األعمال وكتابها وتقديرها

 

                                                 

 .1/11انظر: مجموا الفتاو   (1)
الىىوزير  ,: أبىىو الحسىىن عبيىىد هللا بىىن يحيىىى بىىن خاقىىان التركىىي, ثىىم البغىىداديهىىو هللا بىىن يحيىىى بىىن خاقىىانع بيىىد  (5)

.انظرر:الكبير, وكان وزيرًا للمتوكل وللمعتمد, وكان سمحًا جوادًا واسب الحيلة, مات سنة ست وستين ومئتين

 .19/3وما بعدها. وسير إعالم النبالء  149/ 91تاريخ دمشق  
 .101 –ابن الجوزي  –قب اإلمام أحمد المنا (3)
عبىىد القىىادر بىىن أحمىىد بىىن مصىىطفى بىىن عبىىد الىىرحيم بىىن محمىىد  -المىىدخل إلىىى مىىذهب اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل  (4)

 .99ص  –م 1331هى ى 1419األولى  :ط –دار الكتب العلمية  -ت:محمد أمين ضناوي  –بدران 
 .11ص –شفاء العليل  (2)



 12 

, تحتىىوي علىىى معتقىىد (1)وكىىذلك ال ننسىىى أن اإلمىىام أحمىىد كتىىب رسىىالة سىىماها أصىىول السىىنة
وتكلىم عىن صىفات هللا, و يىر  أهل السنة والجماعة, وخص فيها مسائل اإليمىان, واألمىور الغيبيىة,

 ذلك, فكانت رسالة شاملة جامعة ألصول االعتقاد عند أهل السنة والجماعة.
فالقارئ لهىا يتضى  لىه مىنه  اإلمىام فىي االعتقىاد, لىذلك اهىتم العلمىاء بتلىك الرسىالة ونحوهىا, 

 .(9) ":" لو ر حل إلى الصين في طلبها لكان قليالً (1)واحتفظوا بها حتى قال القاضي أبو يعلى
فحري بنا أن نعلم أوالدنا هذه الرسالة القيمة, وخصوصًا في هذا الوقت التي عصفت به  

 رياح الفتن والشبهات, لترسيخ العقيدة في قلوب الجيل الصاعد.
 (4)سادسا : محنة اإلمام أحمد بن حنبل

يقولىىىوا , الىىىذي دعىىا الفقهىىىاء والمحىىدثين أن (1)كانىىت محنىىة اإلمىىىام أحمىىد فىىىي عهىىد المىىأمون
, وقىد اسىتعمل (1)مقالته في خلق القرآن, فيقولوا إن القرآن مخلوق, كما يقول أصحابه من المعتزلة

                                                 

ت: د.  -الاللكائي أبو القاسم  -. وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/141 انظر: طبقات الحنابلة (1)
 .190ص –الجوزي  -. ومناقب اإلمام أحمد1/111 – ه1401الرياض -دار طيبة - أحمد سعد حمدان

ن أبو يعلى هىو: اإلمىام, العالمىة, الفقيىه, القاضىي,أبو الحسىين محمىد ابىن القاضىي الكبيىر أبىي يعلىى محمىد بى(5)
الحسىين بىن محمىد بىىن خلىف بىن الفىىراء الحنبلىي, البغىدادي, ولىد سىىنة إحىد  وخمسىين وأربىىب مئىة, تىوفى والىىده 

ة الجمعة سنة سىت وهو صغير, وكان دينًا ثقة, ثبتا, كثيرًا ما يتكلم في األشاعرة, قتله اللصوص في داره ليل
 .101_13/101 . انظر: سير أعالم النبالء وعشرين وخمسمائة

 .191/ 1ات الحنابلة  طبق(3)
 _411ص  – ابىن الجىوزي –مناقىب اإلمىام أحمىد و . 111_131/ 3ص –: حلية األوليىاء ينظر مفصاًل في(4)

 91_91ص -. وسيرة اإلمىام أحمىد 111_100ص –المنه  و .111_ 11/199. وسير أعالم النبالء411
زكىىي الىىدين عبىىد هللا بىىن محمىىد بىىن عبىىد هللا  –فيمىىا لإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل مىىن المناقىىب  ومجمىىل الر ائىىب .

 -هىى 1419ط: األولىى  –دار ابىن حىزم  –ت:إياد بىن عبىد اللطيىف بىن إبىراهيم القيسىي  –الخزرجي الحنبلي 
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سىرور  -.ومحنة اإلمام أحمد بن حنبل – 191_141ص – م1001

 .م 1987 -هى 1407 –هجردار  –ت: عبد هللا بن عبد المحسن التركي –المقدسي تقي الدين 
بىىرا فىىي الفقىىه والعربيىىة, ولمىىا كبىىر عنىىي أبىىو العبىىاس, المىىأمون, المىىأمون: عبىىد هللا ابىىن العبىىاس بىىن الرشىىيد, (2) 

هىى, 190, ولىد سىنة مىاء بهىذاوامىتحن العل فيها فجىره ذلىك إلىى القىول بخلىق القىرآن وبرابالفلسفة وعلوم األوائل 
ت: محمىد محىي الىدين  –عبىد الىرحمن بىن أبىي بكىر السىيوطي -هىى . انظىر: تىاريخ الخلفىاء 111وتىوفي سىنة 
 .111ص  –م 1311 -هى 1991ط:األولى ,  –مصر– مطبعة السعادة -عبد الحميد

مخلىىىوق, والعبىىىد قىىىادر خىىىالق : ويسىىىمون بالقدريىىىة, ومىىىن اعتقىىىاد هىىىؤالء بىىىأن هللا قىىىديم, وكالمىىىه محىىىدث المعتزلىىىة(6)
المعتزلىىة وداعيىىتهم واصىىل بىىن  ألفعالىىه خيرهىىا وشىىرها, والفاسىىق مىىن المسىىلمين فىىي منزلىىة بىىين المنىىزلتين, ورأس

-ط: دار المعرفىىة–ت: محمىىد سىيد كيالنىىي-محمىد بىىن عبىد الكىىريم الشهرسىتاني-لملىل والنحىىلا. انظىىر: عطىاء
عبىىد القىاهر بىىن طىاهر بىىن محمىىد  -لفرقىىة الناجيىة . الفىىرق بىين الفىىرق وبيىان ا 44_1/49 -1404بيىروت , 

 .31و34و11ص  –بيروت  –دار امفاق الجديدة  - 1399ط: الثانية ,  –البغدادي أبو منصور 
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فىي حمىىل العلمىىاء علىىى تلىىك المقولىىة التهديىىد والوعيىىد, فمىىن امتنىىب قتلىىوه, أو حبسىىوه, أو ضىىربوه, أو 
 .اب أكثرهم مكرهاً فأج (1)منعوه العطاء من بيت المال, ولم يولوه واليًة, ولم يقبلوا له شهادة

رحمهمىا هللا تعىىالى ممتنعىىين عىن القىىول بىىذلك,  (1)ووقىف إمىىام السىنة أحمىىد ومحمىىد بىن نىىوح
فحبسىىا أيامىىًا, حتىىى جىىاء كتىىاب المىىأمون إلىىى نائبىىه ببغىىداد, بحملهمىىا مقيىىدين, فحمىىال إليىىه, فمىىات 

 .(9)محمد بن نوح في الطريق, ومات المأمون قبل أن يصل أحمد إليه
الخالفة, ويناله األذ , فيضرب ضربا شديدًا  (4)ذروتها بعد تولي المعتصموبلغت المحنة 

حتىىى تخلعىىت يىىداه, حتىىى لقىىد قىىال أحىىد الجالدين:"لقىىد ضىىربت أحمىىد بىىن حنبىىل ثمىىانين سىىوطًا, لىىو 
 .(1)ضربته فياًل لهدته"

ابن المعتصم, وأمر اإلمام أال يسىاكنه, ولىم يتعىرض لىه كمىا  (1)ثم أتى إلى الخالفة الواثق
 .(9)هى191عل أبوه, فاختفى اإلمام عن الواثق حتى توفي سنة ف

ىىىة, ومحىىىا البدعىىىة, وأظهىىىر السىىىنة, ففىىىرح (1)ثىىىم ولىىىي الخالفىىىة المتوكىىىل , فكشىىىف هللا بىىىه الغم 
المسىىلمون بىىالفر , وقىىد أكىىرم اإلمىىام أحمىىد, وطلىىب منىىه اإلقامىىة عنىىده فىىأبى, وكانىىت رسىىل المتوكىىل 

 .(3)ال يولي أحدًا إال بمشورة اإلمام أحمدتأتيه حتى توفي اإلمام, وكان المتوكل 
 

هذا مجمل خبر محنة اإلمام, وصدق ابن المديني عندما قال :" أعىز هللا الىدين بالصىديق 
 .(10)يوم الردة, وبأحمد يوم المحنة"

                                                 

 . 11/193 – م1001 - مجموا الفتاو انظر: (1) 
ومات بغابة مب اإلمام أحمد بن حنبل متزاملين, فمرض  هو محمد بن نوح العجلي, ناصر السنة, حمل مقيداً (5)

عه, قال عنىه أحمىد مىا رأيىت أقىوم  في الطريق, فوليه اإلمام أحمد ودفنه, وهو الذي كان يشد  أزر أحمد ويشج 
 . 9/11. وشذرات الذهب   991-991/ 1  العبر في خبر من  بر انظر:بأمر هللا منه. 

 . 1/114مجموا الفتاو   انظر: (3)
هىى, 191هىى وقيىل 110هو محمد بن هارون الرشيد, أبو إسحاق, المعتصم, كان ذا شجاعة وقوة, , ولىد سىنة (4)

 . 131ص  - تاريخ الخلفاء . انظر:هى 119وتوفي سنة 
 .11/131سير أعالم النبالء (2)
هىى, 131ولد سنة صم بن الرشيد, الواثق, سار على نه  ابيه في االمتحان بخلق القرآن, تهو هارون بن المع(6)

 .131ص  –هى . انظر: تاريخ الخلفاء 191وتوفي سنة

 . 11/114وسير أعالم النبالء  . 1/110المنه   انظر: (7)
هو جعفر بن المعتصم بىن الرشىيد, أبىو الفضىل, أظهىر الميىل إلىى السىنة, ونصىر أهلهىا, ورفىب المحنىة, وأكىرم (8)

هىى . 149ابنىه المنتصىر لعىزم أبيىه خلعىه مىن العهىد سىنة  هىى, وقتلىه109هىى وقيىل 101اإلمام أحمد, ولىد سىنة 
 . 901 ص –تاريخ الخلفاء :انظر

 .  1/111المنه   و . 11/110,111سير أعالم النبالء   انظر:(3)

 . 11/131 سير أعالم النبالء(11)
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 سابعا : زهد اإلمام احمد بن حنبل
ن كىان صىادقا فىي زهىده هىذا, فهىو إذا أدبرت الدنيا عن اإلنسان, وادعى الزهد فيها,   يكىن وا 

سىهل المنىال, لكىن بصقبالهىىا علىى اإلنسىان بكىل مىىا فيهىا, ثىم يزهىد فيهىىا, يكىن زهىده زهىدًا حقيقيىىًا, وال 
تقبلىىه إال القلىىة القليلىىة, النىىاظرة لنعىىيم امخىىرة, المعرضىىة عىىن نعىىيم الىىدنيا, كأمثىىال اإلمىىام أحمىىد بىىن 

 .(1)حنبل رحمه هللا
هللا  حينمىىا قىىال فيىىه:"عن الىىدنيا مىىا كىىان أصىىبره, وبالماضىىين مىىا رحمىىه  وصىدق ابىىن النحىىاس

 .(1)كان أشبهه, وبالصالحين ما كان ألحقه, عرضت عليه الدنيا فأباها, والبدا فنفاها"

قال ابن القىيم رحمىه هللا  معلقىًا علىى هىذا القىول:" وهىذا حىال أئمىة المتقىين, الىذين وصىفهم  
فبالصبر  [14:]السجدة يُوقِنُونَ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا هللا في كتابه بقوله:

 .(9)"وباليقين تدفب الشبهات ,تترك الشهوات
 .فمن ذلكوقد ذكر جمب من معاصري اإلمام أحمد زهده, من شيوخه وأقرانه وتالميذه, 

أجمب لكل خير من أحمد , وقد رأيت سفيان بن عيينىة  أحداً " ما رأيت :قال يحيى الشامي
 .(4)"فما رأيت مثل أحمد في: علمه, وفقهه, وزهده, وورعه ,من العلماء وكثيراً  ووكيعاً 

, وكىان " كان في أحمد خصال مىا رأيتهىا فىي عىالم قىط, كىان محىدثاً :وقال يحيى بن معين
 .(1)" وكان عاقالً , , وكان زاهداً , وكان ورعاً , وكان عالماً حافظاً 

 سىىىىليمان بىىىىن األشىىىىعث السجسىىىىتاني ,وصىىىىف زهىىىىد اإلمىىىىام أحمىىىىد تلميىىىىذهأجمىىىىل مىىىىن ومىىىىن 
" لقيىىت مىىائتين مىىن مشىىايخ العلىىم, فمىىا رأيىىت مثىىل أحمىىد بىىن حنبىىل, لىىم يكىىن ( قىىال:صىىاحب السىىنن)

 .(1)" فصذا ذكر العلم تكلم ,يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا

                                                 

العلميىة واإلفتىاء مجلىة دوريىة تصىدر عىن الرئاسىة العامىة إلدارات البحىوث  -انظىر: مجلىة البحىوث اإلسىالمية (1)
العىىىدد:  –المؤلىىىف: الرئاسىىىة العامىىىة إلدارات البحىىىوث العلميىىىة واإلفتىىىاء والىىىدعوة واإلرشىىىاد  -والىىىدعوة واإلرشىىىاد 

الموقىىىىب  –زهىىىىد اإلمىىىىام  –حمىىىىد مىىىىام أاإل – 1403اإلصىىىىدار: مىىىىن رجىىىىب إلىىىىى شىىىىوال  –الخىىىىامس والعشىىىىرون 
.comhttp://www.alifta. 

 .1/ 1 . وطبقات الحنابلة 11/131سير أعالم النبالء (5) 
مكتبة  -ت: طه عبد الرؤوف سعد  -إعالم الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (3)

 .114/ 1 –م 1311هى/1911 -الكليات األزهرية, مصر, القاهرة 
 .111/ 3 حلية األولياء(4)
/ 1 –م  1331 -هى  - 1413ط : األولى  –لبنان  -بيروت  -دار الفكر  –تاريخ دمشق : ابن عساكر (2) 

110. 
 .114/ 3 حلية األولياء(6) 

http://www.alifta.com/
http://www.alifta.com/
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ال يىذكر فيهىا شىيء  ,امخىرة أيضا: "كانت مجالسة أحمد بن حنبل مجالسىةوقال أبو داود 
 .(1)"ما رأيت أحمد ذكر الدنيا قط ,من الدنيا
" ربمىىا رأيىىت أبىىي يأخىىذ الكسىىر, يىىنفض الغبىىار عنهىىا, ويصىىيرها فىىي :قىىال صىىال  بىىن أحمىىد 

مىىن  وال شىىيئاً  وال سىىفرجالً  قصىىعة, ويصىىب عليهىىا مىىاء, ثىىم يأكلهىىا بىىالمل , ومىىا رأيتىىه اشىىتر  رمانىىاً 
 .(1)وتمرًا" وعنباً  ,الفاكهة, إال أن تكون بطيخة فيأكلها بخبزٍ 

كان أبو عبد هللا إذا ذكر  "قال المروذي:وهذا من شدة خوفه من هللا سبحانه وتعالى, فقد  
ذا ذكىرت  , وكان يقىول:الموت, خنقته العبرة هىان  المىوتالخىوف يمنعنىي أكىل الطعىام والشىراب, وا 

نهىىا أيىىام قالئىىل, مىىا أعىىدل  علىىي كىىل أمىىر الىىدنيا, إنمىىا هىىو طعىىام دون طعىىام, ولبىىاس دون لبىىاس, وا 
 .(9)"بالفقر شيئاً 

لها, فقد رو  عبد هللا بن  وكان اإلمام أحمد  يرفض عطايا شيوخه, حتى لو كان محتاجاً 
أقىل, فلىم أقبىل  عرض علي يزيد بن هارون خمسمائة درهىم أو أكثىر أو:"حدثني أبي قال:أحمد قال

 . (4)منه, وأعطى يحيى بن معين, فأخذ منه"
" وقىد صىنف :تعىالى رحمىه هللا وأختم حديثي عن زهد اإلمام أحمد بقول الحافظ ابن كثير 

والمظنون بل المقطوا  ,, لم يسبق إلى مثله, ولم يلحقه أحد فيهعظيماً  حافالً  أحمد في الزهد كتاباً 
 .(1)"رحمه هللابه أنه إنما كان يأخذ بما أمكنه منه 

 ا : وفاته رحمه هللا تعالىثامن
توفي اإلمام أحمد ببغداد, يوم الجمعة, الثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيب األول, مىن 

 .(1)سنة إحد  وأربعين ومائتين, وكان سنه سبعًا وسبعين سنة رحمه هللا
تىىىه بعىىىدما مىىىرض مرضىىىًا شىىىديدًا ألىىىم بىىىه, ودام أيامىىىًا معىىىدودة ثىىىم تىىىوفي بعىىىدها, وكانىىىت وفا

وخرجىت جنازتىىه بعىد صىىالة الجمعىة, فصىىاح النىاس وعلىىت األصىوات بالبكىىاء, حتىى كىىأن الىدنيا قىىد 
 .(9)ارتجت, وامتدت السكك والشوارا, حيث قدر من حضرها من الرجال بثمانمائة ألف

 

                                                 

 .913 –ابن الجوزي  –مناقب اإلمام أحمد  (1)
 . 11/101سير أعالم النبالء (5)
 . 11/111 المصدر السابق(3)
 . 3/199حلية األولياء  (4)
 .10/913بيروت  –مكتبة المعارف  -والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء  البداية (2)
 . 11/991 وما بعدها . والسير 11 –سيرة اإلمام أحمد  انظر:(6)
 . 119ص  – ابنالجوزي–مناقباإلمامأحمدو.  4/411انظر: تاريخ بغداد   (7)



 13 

أحمىىىىد حىىىىين قىىىىال:" قولىىىىوا ألهىىىىل البىىىىدا بيننىىىىا وبيىىىىنكم يىىىىوم  وَصىىىىدََّق هللا تعىىىىالى قىىىىول اإلمىىىىام
 . (1)الجنائز"

, ببغىىداد, وقىىد أصىىبحت تعىىرف فيمىىا بعىىىد (1)وقىىد دفىىن اإلمىىام أحمىىد رحمىىه هللا ببىىاب حىىىرب
 .(9)بمقبرة اإلمام احمد

 

أسال هللا تعالى أن يرحمىه رحمىة واسىعة, وأن يدخلىه فسىي  جناتىه, وجىزاه هللا عىن اإلسىالم 
 ر الجزاء.والمسلمين خي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 

 . 11/940سير أعالم النبالء (1) 
ليهىا ينسىب طائفىة مىن أهىل العلىم, مىنهم: ببغىداد, محلىة تجىاور قبىر أحمىد, ينسىب إليهىا حربىي (باب حرب) (5) , وا 

 . 1/199,191إبراهيم بن إسحاق الحربي, تلميذ اإلمام أحمد. انظر: معجم البلدان 
 . 1/111المنه  األحمد   (3)
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 أهمية الكتاب في موضوعه : الموضوش الثاني

 وفيه:

 أوَل : نسبة كتاب الزهد لإلمام أحمد بن حنبل  -

 

 ثانيا : أهمية كتاب الزهد  -
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 كتاب الزهد لإلمام أحمد بن حنبل أوَل : نسبة
الزهد هو من تىأليف اإلمىام أحمىد بىن أن كتاب  تدقيق,الو ثبت بالبحث والتحقيق, والتحري  

حنبىىل رحمىىه هللا, والىىدليل علىىى ذلىىك مىىا ذكىىره البىىاحثون والمحققىىون قىىديمًا وحىىديثًا, مىىن أقىىوال تؤكىىد 
 نسبة الكتاب لإلمام.

والذين جمعوا األحاديث في الزهىد والرقىائق يىذكرون مىا روي فىي هىذا قال شيخ اإلسالم :"  
 .(1)"لإلمام أحمد لكنه مكتوب على األسماء ... زهدال, ... وأجود ما صنف في ذلك,الباب

, واإلمىام السىيوطي فىي (1)وكذلك الحافظ ابن حجر في الفت  قد نسب الكتاب لإلمام أحمد 
(9)نسب الكتاب لإلمام تنوير الحوالك أيضاً كتابه 

عبىد الىرؤوف المنىاوي وفي فيض القدير للشيخ  ,
 .(4)نسب الكتاب لإلمام

تىىاريخ األدب العربىىي عنىىدما تكلىىم عىىن اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل, وذكىىر مىىن وجىاء فىىي كتىىاب  
 . (1)مصنفاته ما يلي:" كتاب في الزهد, وهو حكم وأقوال من كالم أهل التقى والورا ..."

وقىىد ذكىىر األسىىتاذ أحمىىد عبىىد الجىىواد الىىدومي فىىي كتابىىه أحمىىد بىىن حنبىىل بىىين محنىىة الىىدين  
ذا أردنىىا أن نصىىف هىىذا الكتىىاب فىىي كلمىىة مىىوجزة قلنىىا: انىىه ومحنىىة الىىدنيا عىىن كتىىاب الزهىىد فقىىال:" إ

صورة صادقة لحياة اإلمام أحمد منذ مفتىت  حياتىه إلىى أن لقىي ربىه, فهىو كتىاب بىث فيىه مشىاعره, 
وبسط فيه نفسىه, وسىطر فيىه مكنىون فىؤاده, ... وقىد تكلىم اإلمىام أحمىد رحمىه هللا  فىي هىذا الكتىاب 

كالم لطيف وأخبار صحاح عن زهد أنبياء هللا ورسله: يونس , ثم أتبب ذلك بعن زهد رسول هللا 
براهيم ويوسف, ثم أتبب ذلك بسرد جميىل لزهىد  وسليمان وأيوب وآدم ونوح وعيسى وموسى وداود وا 
الخلفاء األربعة, وزهد كبار الصحابة األجالء, ثم أتبب ذلك بأخبار زهد كبىار التىابعين ومىن تىبعهم 

مائة صفحة من الحجم المتوسط, وفيه طرائف من الحكم وفرائد من بصحسان, والكتاب يقب في أربع

                                                 

 .110 /11  الفتاو مجموا  (1)
أبىىىو الفضىىىل أحمىىىد بىىىن علىىىي بىىىن محمىىىد بىىىن أحمىىىد بىىىن حجىىىر  -بخىىىاري فىىىت  البىىىاري بشىىىرح صىىىحي  الانظرررر:(5)

في عىدة مواضىب منهىا, –دار الفكر  -ت:عبد العزيز بن عبد هللا بن باز/ومحب الدين الخطيب –العسقالني 
4 /131. 

المكتبىة التجاريىة  -عبد الرحمن بن أبي بكىر أبىو الفضىل السىيوطي  –تنوير الحوالك شرح موطأ مالك انظر: (3)
 .1/909و 113/ 1في عدة مواضب منها   -1313 – 1913مصر ,  -الكبر  

ط–مصرر–المكتبر التجارير الكبرر -عبردالررفواالمنراوي-فيضالقديرشرحالجامعالصغيرانظر:(4)

 .3/553و1/174فيعدةمواضعمنها1326األولى,
 1311ط دار المعىارف  –نقلىه إلىى العربيىة د. عبىد الحلىيم النجىار  –كارل بروكلمان  –تاريخ األدب العربي  (2)

 .9فقرة رقم  9/911 –
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المواعظ ورقائق من الشعر وزاد يفيد كل مسلم يحب أن يعي  مب سلفه الصال  في حقائق الحيىاة 
 .(1)ال في زيفها, وفي جدها ال في لهوها"

وتأكيد لصحة نسبة كتاب الزهىد إلىى اإلمىام أحمىد بىن حنبىل مىا أورده ابىن كثيىر فىي كتابىه  
من كتاب الزهد لإلمام أحمد, يتفق تمامًا  البداية والنهاية نصًا كاماًل في ترجمته لقصة لقمان 

 مب ما جاء في الكتاب الذي بين أيدينا.
الزهىد إلىى أحمىد بىن حنبىل, وال شك في أن هذا النص هو فصل الخطاب في نسبة كتىاب 

فحىىري  بنىىا أن نىىورد هىىذا الىىنص الىىذي ذكىىره ابىىن كثيىىر حيىىث قىىال:" وقىىد ذكىىر لىىه )أي لقمىىان( اإلمىىام 
 .(1)أحمد في كتاب الزهد ترجمة ذكر فيها فوائد مهمة جمة"

أمىىا عىىن طبعىىة الكتىىاب, فقىىد طبىىب الكتىىاب عىىدة طبعىىات, وسيقتصىىر الباحىىث علىىى ذكىىر أفضىىل 
 الطبعات وهي:

ومراجعىة  -بتحقيق يحيى بن محمد بن سوس األزهري  -الزهد: لإلمام أحمد بن حنبل كتاب  .1
مصىر,  –بالمنصىور  –دار ابىن رجىب  -ط الثالثىة  -وتقديم فضيلة الشيخ مصطفى العىدوي 

حىىاول الباحىىث مىىرارًا وتكىىرارًا مىىن الحصىىول علىىى هىىذه النسىىخة مىىن مصىىر)من معىىرض الكتىىاب 
 د نسخ لهذه الطبعة.الدولي( أو السعودية ولكنه لم يج

دار  –حققىىىه وعلىىىىق عليىىىه د.محمىىىىد جىىىالل شىىىىرف  –لإلمىىىام أحمىىىىد بىىىن حنبىىىىل  –كتىىىاب الزهىىىىد  .5
 بيروت. –النهضة العربية 

خر  أحاديثه محمد  بن عيادي بن عبىد الحليم)لكنىه لىم  –كتاب الزهد: لإلمام أحمد بن حنبل  .3
يعتمد الباحىىث هىىذه م, سىى1009هىىى_1414ط األولىى  –مكتبىىة الصىىفا  –يخىر  كىىل األحاديىىث( 
 الطبعة ألنها المتوفرة.

مىب عىدد حقيق كتاب الزهد لإلمام أحمد, وقد جالدكتور عامر حسن صبري على ت يعمل حالياً  .4
 .(9)خطية للكتاب ة نسخعلى تسع من مخطوطات الكتاب, وأنه وقف
ثلىث :" فصنه كتاب كبير يكون في قىدر رحمه هللا ابن حجر أما عن سعة الكتاب فقال اإلمام

, وقىىال (4)"المسىىند مىىب كبىىر المسىىند وفيىىه مىىن األحاديىىث وامثىىار ممىىا لىىيس فىىي المسىىند شىىيء كثيىىر
 .(1)"مجلد كبير الزهد كتاب الذهبي بالسير:"

                                                 

 .193 -ط القاهرة ص–أحمد عبد الجواد الدومي –بتصرف: أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا (1)
 .1/119  البداية والنهاية (5)
 .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=98943#post98943-نقال عن موقب أهل الحديث (3)
ت:د.  –أحمىد بىن علىي بىن محمىد بىن حجىر العسىقالني  -تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمىة األربعىة انظر: (4)

 .1/544–م1331األولى  ط: –دار البشائر ى بيروت  -إكرام هللا إمداد الحق 

 .11/990سير أعالم النبالء   (2)
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 ية كتاب الزهدثانيا : أهم
 .عظيم من أئمة أهل السنة والجماعةأن هذا الكتاب يعود إلمام جليل و   .1

 حتىى يىتم ربطهىا ,العقائديىة التىي تحتىا  إلىى دراسىةأنه يحتوي على قىدر كبيىر مىن امثىار  .5
 بالتزكية اإلسالمي, القائمة على المنه  العقائدي الصحي .

 

إن امثىىار التىىي وردت فىىي الكتىىاب ربطىىت الزهىىد بالعقيىىدة اإلسىىالمية, حتىىى ال يخىىر  الزهىىد  .3
 عن أصله كما فعله الصوفية في العصور المتأخرة .

 

واضىىحًا عىىن زهىىد الرسىىل واألنبيىىاء والصىىحابة وسىىلفنا الصىىال  كتىىاب الزهىىد أعطانىىا تصىىورًا  .4
وفق منهجية واضحة, واألمة اإلسالمية في عصرنا في أمس الحاجة لوضب المنه  الذي 

 سار عليه األنبياء وسلفنا الصال  موضب التطبيق والتنفيذ.

 

 خرة.ر بنا الكتاب بالتزهد من الدنيا, والطمب فيما عند هللا, لكي نفوز بالدار ام .2
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 التعريف بالعقيدة وأهميتهاالموضوش الثالث: 

 وفيه:

 أوَل : التعريف بالعقيدة  -

 

 ثانيا : أهمية العقيدة في حياة الناس  -
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 أوَل : التعريف بالعقيدة
 العقيدة لغة   -أ 

المعتقد, مفرد عقائد, وهي من العقىد مىادة )عقىد( العىين والقىاف والىدال أصىٌل  هي العقيدة:
ثىىوق وهىىو الىىربط, واإلبىىرام, واإلحكىىام, والتوثيىىق, والشىىد بقىىوة, والتماسىىك  ىىد ة  و  واحىىٌد يىىدلُّ علىىى َشىىدٍ  وش 

خىىاء : اْسىىَتْحَكَم والمراصىىة, واإلثبىىات, ومنىىه اليقىىين والجىىزم, واعتقىىَد الشىىيء : َصىىل َب َواْشىىَتدَّ. وَتَعقَّىىد اإل  
ْثل  َتَذلَّلَ  م 
(1). 

,اْعَتقَىىْدت  كىىذا: َعقَىىْدت  عليىىه القلىىب (1)والعقيىىدة الحكىىم الىىذي ال يقبىىل الشىىك فيىىه لىىد  معتقىىده
, واْعَتقَىْدت   والضمير, حتى قيل: الَعق يَدة : ما يدين اإلنسان به, وله َعق يَدٌة حسىنة: سىالمة مىن الشىك 

 .(9)مااًل: جمعته
 طٍحا  العقيدة اص -ب 

َق بها القلىب, وتطمىئن إ ليهىا الىنفس, حتىى تكىون يقينىاً  ال  ثابتىاً  هي األمور التي يجب أن ي َصد  
يمىىان الجىىازم الىىذي ال يتطىىرَّق إ ليىىه شىىك لىىد  معتقىىده,  ,(4)يمازجهىىا ريىىب, وال يخالطهىىا شىىك َأي: اإل 

إ لىى درجىة اليقىين الجىازم  ؛ فص ن لىم يصىل العلىموال ظناً  ويجب َأن يكون مطابقا للواقب, ال يقبل شكاً 
نسان يعقد عليه قلَبه ,ال ي َسمى عقيدة  . (1)وسمي عقيدة ؛ أَلنَّ اإل 

 تعريف العقيدة اإِلسٍميَّة : -ج 
لقد ذكر العلماء قديًما وحديثًا تعريفات كثيىرة لمصىطل  العقيىدة, ولعىل االخىتالف األكثىر بينهىا 

يقتصر الباحىث علىى ذكىر التعريىف الشىامل وسوف  من باب اختالف األلفاظ ال اختالف التضاد,
 الجامب للعقيدة اإلسالمية.

                                                 

 –المحقىق: عبىد السىالم محمىد هىارون  -أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  -انظر: معجم مقاييس اللغة (1)
ابىىن منظىىور محمىىد بىىن مكىىرم بىىن   -لسىىان العىىرب . و  4/11 –م 1393 -هىىى 1933الطبعىىة:  -دار الفكىىر 

مجمىب اللغىة  -المعجم الوسيط و  . 9/131 –ط األولى -بيروت  –دار صادر  -منظور األفريقي المصري 
 -1دار الدعوة,  -محمد النجار (  -حامد عبد القادر  -أحمد الزيات  -العربية بالقاهرة ) إبراهيم مصطفى 

 , بدون دار طبب, وال تاريخ طبعة .114

 .114/ 1لمجمب اللغة العربية بالقاهرة  - المعجم الوسيطانظر:  (5)
 .1/111 المصباح المنيرانظر:  (3)
 .913ص –القاهرة  –مصر  –المكتبة التوقيفية  –مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا ((4
مراجعة  -عبد هللا بن عبد الحميد األثري -الوجيز في عقيدة السلف الصال  ) أهل السنة والجماعة ( انظر:  (2)

 -وزارة الشىىؤون اإلسىىالمية واألوقىىاف والىىدعوة واإلرشىىاد الناشىىر:  -–وتقىديم صىىال  بىىن عبىىد العزيىىز آل الشىىيخ 
 .19ص - هى1411األولى  :ط -)المكتبة الشاملة(-المملكة العربية السعودية
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يىىر  الباحىىث أن هىىذا التعريىىف هىىو الشىىامل الجىىامب لمعنىىى العقيىىدة اإلسىىالمية:" هىىي اإليمىىىان 
الجىىىازم بىىىاهلل, ومىىىا يجىىىب لىىىه فىىىي إلوهيتىىىه, وربوبيتىىىه, وأسىىىمائه وصىىىفاته, واإليمىىىان بمالئكتىىىه وكتبىىىه 

خيىىره وشىىره, وبكىىل مىىا جىىاءت بىىه النصىىوص الصىىحيحة مىىن أصىىول  ورسىىله, واليىىوم األخىىر, والقىىدر
الدين وأمور الغيىب وأخبىاره, ومىا اجمىب عليىه سىلف األمىة, والتسىليم هلل تعىالى فىي الحكىم, واألمىر, 

 . "(1)والشرا, والطاعة واإلتباا لرسوله 
 اة الناسثانيا : أهمية العقيدة في حي

يعة تىنظم كىل شىئون الحيىاة, وال يقبىل هللا مىن إن الدين اإلسالمي عقيدة تنبثق منهىا شىر    
 .(1)قوم شريعتهم إال إذا صحت عقيدتهم

 فروعىه, عليهىا تبنىى التىي فالعقيىدة ركًنىا أساسىًيا مهًمىا فىي حيىاة البشىرية, بىل هىي األصىول  
 .الفتن أخطار من المسلم لحماية منها البد التي بنيانه, والحصون عليها يقوم التي واألسس
عقيىىىدة -علمىىىاء اإلسىىىالم قىىىديمًا وحىىىديثًا, علىىىى أهميىىىة تنىىىاول العقيىىىدة الصىىىحيحة اتفىىىق وقىىىد  
روايىىىًة ودرايىىىًة, علًمىىىا وعمىىىاًل, تعلمىىىًا وتعليمىىىًا, وهىىىذا لمىىىا للعقيىىىدة مىىىن أهميىىىة عظيمىىىة فىىىي  -السىىىلف

 :فيما يأتي اإلسالم تتمثل
وبهىا تقبىل ه الدين, تكمن أهمية العقيدة في أنها أصل األصول, وهي األساس الذي يقوم علي -أ

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث   عمال كما قال تعالى:العبادات واأل

.[110الكهف: ] يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس 
ىىىىد صىىىىفوف المسىىىىلمين, وخصوصىىىىًا فىىىىي هىىىى -ب األمىىىىة ذه األوقىىىىات التىىىىي تعصىىىىف بأنىىىىه بهىىىىا تتوحَّ

ذلك , فلو اجتمعت أمة المسلمين عليهىا, لتوحىدت كلمىتهم وصىفهم ضىد عىدوهم, وبىاإلسالمية
 يتحقق التمكين لهم في األرض.

م ه من رد   معانيها, أو  السلفية أن العقيدة -ج  م نصوص الكتاب والسنة, وتْعص  تجعل المسلم يعظ  
 .(9)الت العب في تفسيرها بما يوافق الهو 

ظل يىدعو إلىى العقيىدة فىي مكىة ثالثىة عشىر عامىًا كاملىة,  تتض  أهمية العقيدة أن الرسول  -د 
وحي السىىىماء, يربىىىي النىىىاس علىىىى العقيىىىدة, وعلىىىى معنىىىى ال إلىىىه إال هللا, بىىىوهىىىو الرسىىىول المؤيىىىد 

 ., مما يؤكد على أهميتهابأوامرها ونواهيها, ومقتضياتها وحدودها
                                                 

د.نسيم شحدة ياسىين  –. وشرح أصول العقيدة اإلسالمية 14 ص - انظر: الوجيز في عقيدة السلف الصال  (1)
 . 4ص  –م 1333هى_1410 –ط األولى  –

 .1ص –م 1001 -هى 1419ط: الثانية  –مكتبة فياض  –محمد حسان  –انظر: اإليمان بالقضاء والقدر  (5)
دار  -تحقيق علوي بن عبد القادر السقاف   –محمد بن خليل حسن هر اس  -انظر: شرح العقيدة الواسطية  (9)

 . 1ص -هى  1411ط الثالثة ,  –الهجرة للنشر والتوزيب 
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لتصوُّر والفهم, بعيًدا عن التْأويل تميُّز َها بالوضوح؛ حيث إنها تتَّخذ الكتاب والسنة منطلًقا في ا -ه 
ك بها من َهَلكىة  الخىوض فىي ذات هللا, ورد   نصىوص كتىاب  وتنجيوالتعطيل والتَّْشبيه,  المتمس  

 . (1)هللا وسنَّة 
واالطمئنىان لقىدر هللا, ن العقيدة اإلسالمية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق األمىن واالسىتقرار, إ -و 

ىىرة,  إلسىىالميةالتَّفكيىىر فيمىىا ال طاقىىة لىىه بىىه مىىن الغيبيَّىىات؛ فالعقيىىدة اوال تكل  ىىف العقىىل  سىىهلٌة ميسَّ
 بعيدة عن الت عقيد والت عجيز.

به المؤرو ابن خلدون إلى أهمية )العقيدة( بالنسبة للعرب, فقال في مقدمته: "إن العرب ال نقد  -ز
 . (1)"يحصل لهم الملك إال بصبغة دينية من نبوة أو والية أو أثر عظيم

إن العقيدة الصادقة المنعقدة في القلب, تصىنب األعاجيىب, وتظهىر واضىحة فىي شىؤون الحيىاة  -ح
بقلىىب الجبىىال  المختلفىىة, كمىىا كىىان فىىي سىىلفنا الصىىال , كىىانوا قممىىًا شىىامخة, لىىو أمىىرهم النبىىي 

 لقلعوها بصيمانهم الراسخ .
 

 

 

 

 

  

  

                                                 

 . 1ص – دة الواسطيةشرح العقيانظر:  (1)
 . 1/110ط: األولى –د السالم الشداديتحقيق عب –عبد الرحمن بن خلدون–مقدمة ابن خلدون (5)
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 التعريف بالزهد وعٍقته بالتصوف الموضوش الرابع: 

 وفيه:

 أوَل : التعريف بالزهد  -

 

 ثانيا : أهمية الزهد في اإلسٍم  -

 

 ثالثا : التعريف بالتصوف  -

 

 رابعا : عٍقة الزهد بالتصوف  -

 

 خامسا : موقف اإلمام أحمد من الصوفية -
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  أوَل : التعريف بالزهد

  لغة   الزهد -أ 
يد: , ق ل ة  الشيءيدلُّ على :" زهد: أصل زهدجاء في معجم مقاييس اللغة في مادة  والز ه 

 .(1)"الشيء القليل
َد:"   الزهد: ضىد الر بىة والحىرص علىى الىدنيا ويقول ابن منظور في لسان العرب في مادة َزه 

 .(1)"والزهادة في اأَلشياء كلها ضد الر بة ويتزهد َأي يتعبد
الحتقىاره أو  ,أعىرض عنىه وتركىه ؛فيه وعنىه زهىدًا, وزهىادة زهدوجاء في المعجم الوسيط:"  

, وترك حرامها مخافة عقابه ,ويقال زهد في الدنيا ترك حاللها مخافة حسابه .لتحرجه منه أو لقلته
الزهىىادة فىىي الشىىيء , و تزاهىىدوه احتقىىروه واسىىتقلوه, وتزهىىد صىىار زاهىىدًا وتعبىىد, و أزهىىد الرجىىل قىىل مالىىهو 

وتىرك الزائىد علىى ذلىىك هلل  ,ممىا يتىيقن حلىه ,وأخىذ أقىل الكفايىة والرضىا باليسىير ,خىالف الر بىة فيىه
 .(9)"تعالى

 الزهد اصطٍحا   -ب 

تعىىىددت عبىىىارات علمىىىاء السىىىلف, أئمىىىة الهىىىد  وأعىىىالم التقىىىى ومصىىىابي  الىىىدجى, بتعريفىىىات 
 :متقاربة إلى حد كبير ومن هذه التعريفات

عبارة عن انصراف الر بة عن الشىيء إلىى جاء في مختصر منها  القاصدين أن الزهد هو:" 
فيىىه بوجىىه مىىن الوجىىوه, فمىىن ر ىىب عىىن  منىىه, وشىىرط المر ىىوب عنىىه أن يكىىون مر وبىىاً مىىا هىىو خيىىر 

 .(4)"شيء ليس مر وبًا فيه وال مطلوبًا في نفسه, لم يسم زاهدًا, كمن ترك التراب ال يسمى زاهداً 
 .(1)"وقال اإلمام أحمد:" الزهد في الدنيا: عدم فرحه بصقبالها, وال حزنه على إدبارها

فىىي كتابىىة  يم الجوزيىىهابىىن قىى للزهىىد, وأحسىىن مىىا قيىىل فىىي الزهىىد مىىا ذكىىره ولعىىل أجمىىب تعريىىف
الزهد تىرك مىاال ينفىب  "سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا روحه يقول: مدار  السالكين قال:"

والىىىذي أجمىىىب عليىىىه ", ثىىىم قىىىال ابىىىن القىىىيم بعىىىد مىىىا سىىىاق عىىىددًا مىىىن التعريفىىىات للزهىىىد:"  فىىىي امخىىىرة
 .وأخذه في منازل امخرة ,سفر القلب من وطن الدنياأن الزهد " العارفون:

                                                 

 . 9/90معجم مقاييس اللغة (1)
 . 9/131لسان العرب  (5)
 .1/413المعجمالوسيط(3)

ت: محمىد  –قدامىة المقدسىي نجم الدين, أبو العباس, أحمد بن عبد الىرحمن بىن  –ن مختصر منه  القاصدي (4)
 .914ص -م 1391 -هى 1931ط:  –دمشق  -مكتبة دار البيان  –أحمد دهمان 

ياك نستعين (2) محمد بن أبي بكر أيىوب الزرعىي أبىو عبىد هللا)ابىن قىيم  -مدار  السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 1/11 –م 1399هى_1939ثانية ط: ال –بيروت  –دار الكتاب العربي -حامد الفقي  ت: محمد –الجوزيه( 

. 
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ومما سبق يستخلص الباحث أن الزهد هو ترك التعلق بالدنيا وملذاتها وشهواتها, قواًل  
 وعماًل وأحوااًل, ر بة في ثواب هللا تعالى.

 ثانيا : أهمية الزهد في اإلسٍم 

أن الزهىد فىي الىىدنيا  فىي اإلسىىالم, البىد مىن التنبيىه علىى بىل الشىروا فىي ذكىر أهميىة الزهىدق
رهبانيىة أو انقطىاا عىن اللبىاس, والمرقىب منهىا, ولىيس  مىن الغلىيظ ولىبس الىدنيا, لىيس معنىاه, رفىض

بتحىىريم الطيبىىات وتضىىييب األمىىوال, وال بىىالجلوس فىىي البيىىوت وانتظىىار الصىىدقات, فلىىيس الىىدنيا, وال 
ال ينىىافي الغنىىى إذا فالزهىىد , ى النىىاسأن تكىىون عالىىًة علىىو الزهىىد أن تىىرفض المىىال وأن تكىىون فقيىىرًا , 

, وحيىىىاة مسىىتمد مىىن القىىران الكىىىريم, وسىىنة النبىىي  فأصىىل الزهىىىد ,كىىان قلىىب اإلنسىىان متعلقىىىا بىىاهلل
من أزهد أهل زمانهما ولهما من المىال والملىك والنسىاء  كان سليمان وداود ,  فقد ة الصحاب
, ويتىىزين , كىىان يلىىبس الجديىىد مىىن الثيىىابمىىن أزهىىد البشىىر علىىى اإلطىىالق  وكىىان نبينىىا ,مىىا لهمىىا

وكىىان , عىىن صىىيام الىىدهر وكىىان ينهىىى أصىىحابه , واألعيىىاد, ويخىىالط النىىاسللوفىىود وفىىي الجمىىب 
مىن الزهىىاد مىب مىىا كىان لهىىم مىىن  الىىرحمن بىن عىىوف والزبيىر وعثمىىان  وعبىد طالىىبعلىي بىىن أبىي 

 .(1)األموال
 

 :في اإلسٍم فتتضح في النقاط التاليةأما عن أهمية الزهد 
أعلىى درجىات السىخاء,  في أمر نفسه فقط بل يىؤثر  يىره علىى نفسىه, واإليثىارالزاهد ال يفكر   (1

 , كما علمنا النبي(1)وضاً د بذلك  رضًا أو ع  ر  نفسه ال ي  وحينما يؤثر المسلم أخاه المسلم على 
  والصحابةفما أحوجنا في هذه األمة إلى هذا الخلق الرفيب ,. 

 

أن الزاهد تأتيه الدنيا را مة بين يديىه, ومىن جعىل الىدنيا همىه جعىل هللا فقىره بىين عينيىه, وفىرق  (5
)) َمـْن َكاَنـِت اآلِخـَرُة َهمَّـُه :قال رسول هللا قال: أنه  نس بن مالك عن أشمله, كما جاء 

َهمَّـُه  َجَعَل اّللَُّ ِهَناُه ِفي َقْلِبِه َوَجَمَع َلـُه َشـْمَلُه، َوَأَتْتـُه الـدنْنَيا َوِهـَي رَاِهَمـَة، َوَمـْن َكاَنـِت الـدنْنَيا
َق َعَلْيِه َشْمَلُه،   .(1)َوَلْم َيْأِتِه ِمَن الدنْنَيا ِإَلَّ َما ُقدِ َر َلُه((َجَعَل اّللَُّ َفْقَرُه َبْيَن َعْيَنْيِه، َوَفرَّ

                                                 

 .1/11انظر: المصدر السابق  (1)
 –بيىىروت  –دار النهضىىة الحديثىىة  –لإلمىىام أبىىي حامىىد الغزالىىي  –انظىىر: روضىىة الطىىالبين وعمىىدة السىىالكين  (5)

 .111ص –لبنان 
ول  ا َّ    - سنن الترمذي(3) َقائ ق  َواْلَوَرا  َعْن َرس  َفة  اْلق َياَمة  َوالرَّ وقىال األلبىاني  (,1411رقىم) – 4/141باب ص 

 .حديث: صحي 
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يىىورث الزهىىد صىىاحبه الرضىىا واالطمئنىىان والقناعىىة بمىىا قسىىمه هللا لىىه, فىىال يسىىخط علىىى هللا, وال  (3
, (1)ينظر إلى ما عند  يره بعين الحسد, وال يتطلىب إلىى الىدنيا, ألنىه يبحىث عىن رضىا الىرحمن

))اْزَهـْد ِفـي الـدنْنَيا ُيِحبَّـَّلَل اّللَُّ، َواْزَهـْد ِفيَمـا ِفـي َأْيـِدِ النَّـاِس  قـال: رسـول هللا عن كما جاء 
 .(1)ُيِحبََّّلَل النَّاُس((

الزاهد في الدنيا ينجو يوم القيامة من العىذاب, بمىا صىبر علىى ملىذات الىدنيا وشىهواتها, فجعىل  (4
قــال رســول هللا  هريىىرة قىىال:الىىدنيا بالنسىىبة لىىه سىىجن حتىىى يىىنعم فىىي جنىىة الخلىىد,كما أخبرنىىا أبىىو 

:))(1))) الدنْنَيا ِسْجُن اْلُمْيِمِن َوَجنَُّة اْلَكاِفر. 

تربيىىىة المسىىىلم علىىىى تىىىرك المحرمىىىات واجتنىىىاب الشىىىبهات, والتقلىىىل مىىىن المباحىىىات, والتىىىزود مىىىن  (2
األعمىىال الصىىالحة, وعلىىى مراقبىىة هللا ومحاسىىبة الىىنفس فىىي الىىدنيا قبىىل امخىىرة, وتربيىىة المسىىلم 

 مل والسعي والكسب في األرض للقيام بمهمة االستخالف فيها.على الع
 

 ثالثا : التعريف بالتصوف 
بداية أن لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في  ,ابن تيميةو  (1)وابن خلدون (4)ذكر ابن الجوزي

نما هو م   اإلسالم,  .حدث ودخيل على اإلسالم من أمم أخر وا 
أمىىا لفىظ الصىىوفية فصنىه لىىم  فىىي مجمىوا الفتىاو :" رحمىه هللا  قىال شىيخ اإلسىىالم ابىن تيميىىة 

نما اشتهر التكلم به بعد ذلك, وقد نقل التكلم به عن  يىر واحىد  يكن مشهورًا في القرون الثالثة, وا 
 .(1)حنبل"من األئمة والشيوو, كاإلمام أحمد بن 

 

 التصوف لغة   -أ 
صىىىوف:" الصىىىاد والىىىواو والفىىىاء أصىىىٌل واحىىىد صىىىحي , وهىىىو  :جىىىاء فىىىي معجىىىم مقىىىاييس اللغىىىة

ٌف وصىىىائٌف وَصىىىاٌف, كىىىلُّ هىىىذا أن يكىىىوَن كثيىىىَر  ىىىوف المعىىىروف, ويقىىىال كىىىب  َأْصىىىَوف  وَصىىىو  الصُّ

                                                 

رسىالة جامعيىة لنيىل  –صىال  بىن محمىود بىن عبىد الىرحمن بىابور  –انظر: مكانىة الزهىد فىي التربيىة اإلسىالمية ((1
 .11ص -هى 1411 –السعودية  –جامعة أم القر   –اإلسالمية والمقارنة درجة الماجستير في قسم التربية 

بيىروت  –دار الفكىر  -ت: محمىد فىؤاد عبىد البىاقي  -محمد بن يزيد أبو عبد هللا القزوينىي  -سنن ابن ماجه (5)
 ( .4101رقم) 1999/ 1ب: الزهد في الدنيا   –ك: الزهد  –

 ( .9101رقم) 110/ 1حدثنا قتيبة بن سعيد  ب:  –ك: الزهد والرقائق  –صحي  مسلم (3)

 .511ص-(انظر:تلبيسإبليس4)

 . 9/43انظر: مقدمة ابن خلدون  (2)
 . 11/1مجموا الفتاو    (6)
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وف, ويقولون: أخىذ  ىوَفةالصُّ ىا قىولهم: صىاف عىن  بص  ىَعر السىائ ل فىي ن ْقرتىه, وأمَّ َقفىاه, إذا َأَخىَذ بالشَّ
, إذا َعَدل, فهو من  ر    .(1)باب اإلبدال, يقال َصاَب إذا مال"الشَّ

 يتبين أن كلمة التصوف تأتي بمعنى الصوف المعروف للشاه ونحوها, وبمعنى عدل ومال.     
أما لفىظ التصىوف فهىي  كلمىة أعجميىة ال أصىل لهىا فىي لغىة العىرب, فلىن تجىد فىي قىواميس اللغىة   

 (1)ز الصىوفية عبىد الكىريم القشىيريالعربية ومعاجمها معنى وال اشتقاق, وخصوصًا أن واضب ركىائ
 - صىوفي – لهذا االسم يؤكد هذه الحقيقة الم رة الغائبة عنهم فيقول بالحرف الواحد:" وليس يشهد

 .(9)"أن ه كاللقب :واألظهر فيه من حيث العربية قياس, وال اشتقاق,
 التصوف اصطٍحا   

األقىوال  حىول التعريىف  كثىرةن تعريىف التصىوف لىيس بىاألمر الهىين, بسىبب ث عىالحدي 
, وزادت عىىن (4)االصىىطالحي للتصىىوف عنىىد الصىىوفية و يىىرهم, فقىىال بعضىىهم أنهىىا تجىىاوزت المائىىة

 .(1), ومنهم من قال أنها زهاء األلفين(1)األلف عند البعض
 لذلك سوف يقوم الباحث بذكر تعريف التصوف على قولين: 

 .(9)لحقائق واليأس مما في أيدي الخالئق"يقول معروف الكرخي:" التصوف األخذ باالقول األول: 
برية, ومفارقة فقال: تصفية القلب عن موافقة العن التصوف:"(1)عندما سئل الجنيد والقول الثاني

خماد  الصفات البشرية, ومجانبة الدواعي النفسانية, ومنازلة الصفات األخالق الطبيعية, وا 

                                                 

 . 3/133. ونظر: لسان العرب  9/911مقاييس اللغة   (1)
الخراسىاني, النيسىابوري, الشىافعي, هو: أبو القاسم عبد الكىريم بىن هىوازن بىن عبىد الملىك بىن طلحىة القشىيري,  (5)

هىى 411هىى, وتىوفي سىنة991(,ولد سىنة القشيرية الزاهد, القدوة, األستاذ, , الصوفي, المفسر, صاحب)الرسالة
 .11/119 . انظر سير أعالم النبالء 

 . 414ص – 1313_1403 –القاهرة  –دار الشعب  –القشيري  عبد الكريم أبو القاسم –الرسالة القشيرية (3)
ط: دار الكتىىب  –ت: عبىىد الحلىىيم محمىىود وعبىىد البىىاقي سىىرور  –انظىىر: اللمىىب ألبىىي نصىىر السىىرا  الطوسىىي (4)

 .49ص  –م 1310هى_1910-الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد 
 -مصىر –المكتبىة العالميىة  –  الشىافعي أبىو حفىص عمىر بىن محمىد السىهر ورد –عىوارف المعىارف انظر:(2)

 .44ص  –م 1393هى_1911
ط:  -سىوريا  –دار البيروتىي  –أحمد بىن أحمىد البرنسىي المغربىي المشىهور بىزروق  –انظر: قواعد التصوف  (6)

 .19ص   -م 1004هى_1414األولى 
 .41ص –عوارف المعارف (7)
ثم البغدادي, هو شيخ الصوفية, قيىل لىم يىر فىي زمانىه , النهاونديأبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد هو:  (8)

 . 14/11سير أعالم النبالء   هى. انظر:119مثله في عفة وعزوف عن الدنيا, توفي سنة
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الروحانية, والتعلق بالعلوم الحقيقية, واستعمال ما هو أولى على األبدية, والنص  لجميب األمة, 
تباا الرسول  .(1)"في الشريعة والوفاء هلل على الحقيقة, وا 

والصىواب أن التصىوف نسىبة إلىى الصىوف؛ ألنهىم يعتقىدون أن لىبس الصىوف ممىا يقىىرب  
, وأمىىا تلىىك التعريفىىات (1)إلىىى هللا, ألن فيىىه نىىوا مىىن تعىىذيب الىىنفس, وهىىذا مىىا رجحىىه شىىيخ اإلسىىالم

 فتدخل ضمن معنى حقيقة التصوف.
 الضالة. فهي طريقة بدعية في التربية النفسية تعتمد على جملة من المعتقدات الباطلة

صىىوف هىىو:" طريقىىة كىىان ابتىىداؤها الزهىىد الكلىىي ثىىم تىىرخص المنتسىىبون قىىال ابىىن الجوزي:الت
إليهىىا بالسىىماا والىىرقص فمىىال إلىىيهم طىىالب امخىىرة مىىن العىىوام لمىىا يظهرونىىه مىىن التزهىىد ومىىال إلىىيهم 

 . (9)"طالب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب
العكىىىوف علىىىى  –أي طريقىىىة التصىىىوف  –وأصىىىلها وعنىىىد ابىىىن خلىىىدون فىىىي مقدمتىىىه قىىىال:" 

العبادة, واالنقطاا إلى هللا, واإلعراض عىن زخىرف الىدنيا وزينتهىا والزهىد فيمىا يقبىل عليىه الجمهىور 
من لذة ومال وجاه, واالنفراد عن الخلىق للعبىادة. وكىان ذلىك عامىًا فىي الصىحابة والسىلف فلمىا فشىا 

بعىىده وجىىن  النىىاس إلىىى مخالطىىة الىىدنيا اخىىتص المقبلىىون اإلقبىىال علىىى الىىدنيا فىىي القىىرن الثىىاني ومىىا 
 .(4)على العبادة باسم الصوفية والمتصوف"

 رابعا : عٍقة الزهد بالتصوف 
واإلقبىال الدنيا,  وهو التقلل من كانا تقريًبا يمثالن نفس المعنى,الزهد والتصوف في الماضي      

حتىىى تحىىول إلىىى طىىرق  ,منىىاحي شىىتىينحىىى  تىىدريجًيا التصىىوف ة, ثىىم بعىىد ذلىىك أخىىذعلىىى امخىىر 
الشىىرك  ارض مىىب أصىىول العقيىىدة اإلسىىالمية, مىىنبصىىلة, بىىل تتعىى ومىىذاهب بدعيىىة ال تمىىت لإلسىىالم

 .تستند إلى أي دليل شرعي والخرافات التي ال
الصىىوفية مىىن جملىىة الزهىىاد وقىىد ذكرنىىا تلبىىيس إبلىىيس يقىىول اإلمىىام أبىىو الفىىر  ابىىن الجىىوزي:" 

 والتصىىوف بسىىمات,... انفىىردوا عىىن الزهىىاد بصىىفات وأحىىوال وتوسىىمواعلىىى الزهىىاد إال أن الصىىوفية 
فمىىال إلىىىيهم  , ثىىم تىىىرخص المنتسىىبون إليهىىا بالسىىماا والىىرقص ,كىىان ابتىىداؤها الزهىىد الكلىىي ,طريقىىة

ومىال إلىيهم طىالب الىدنيا لمىا يىرون عنىدهم مىن  ,طالب امخرة من العوام لما يظهرونىه مىن التزهىد
 .(1)"الراحة واللعب

                                                 

 –لبنىىىان  –دار الكتىىىب العلميىىىة  –أبىىىي بكىىىر محمىىىد بىىىن الكالبىىىاذي  –انظىىىر: التعىىىرف لمىىىذهب أهىىىل التصىىىوف (1)
 .13ص –م 1339هى_1419ط:األولى

 .11/131انظر: مجموا الفتاو  (5)
 .133ص -تلبيس إبليس  انظر: (3)
 . 9/43 انظر: مقدمة ابن خلدون (4)
 .99ص –سبق تخريجه  (2)
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 العٍقة بين الزهد والتصوف نذكر ما يلي:ولبيان 
وتشىىىير إليىىىه أحاديىىىث  (1)فالزهىىىد مبىىىدأ إسىىىالمي جىىىاءت اإلشىىىارة علىىىى معانيىىىه فىىىي القىىىران الكىىىريم -

 هم أسبق في الوجود من التصوف ذاته. (9), فنجد زهادًا من أئمة السلف(1)نبويه
نمىىىىا هىىىىو      أمىىىىا التصىىىىوف فلىىىىم يىىىىرد فىىىىي الكتىىىىاب وال السىىىىنة وال فىىىىي كىىىىالم السىىىىلف الصىىىىال  وا 

 اصطالح دخيل على اإلسالم والمسلمين.
 والزهد معلوم معناه في اللغة العربية , فالز اهد في الدنيا الرا ب عنها والراضي منها بالقليل. -

 أما التصوف فليس معلوم معناه في اللغة العربية.    
, بىىل صىىنفوا فىىي الزهىىد (4)ك السىىلف ذمىىوا التصىىوف ولىىم يىىذموا الزهىىد كمىىا يقىىول ابىىن الجىىوزيكىىذل -

 كتبًا, مثل كتاب الزهد لإلمام أحمد, وكتاب الزهد لعبد هللا ابن المبارك و يرهم.
أمىىىا التصىىىوف فلىىىم يىىىذكروه فىىىي مصىىىنفاتهم وال فىىىي مؤلفىىىاتهم فضىىىاًل أن يخصىىىوه بمصىىىنف 

قرأنا كتابًا من السلف بعنوان التصوف, وخصوصًا في القرون  مستقل, فما سمعنا وال رأينا وال
 ,فصنه لم يكن مشهورا فىي القىرون الثالثىة أما لفظ الصوفية الثالثة األولى, قال شيخ اإلسالم:"

نما اشتهر التكلم به بعد ذلك  .(1)"وقد نقل التكلم به عن  ير واحد من األئمة والشيوو ,وا 
 

مما سبق يتبين أن التزكية والزهد مرتبة سىامية, يسىعى اإلسىالم إلىى تقريىر هىذا المبىدأ فىي 
قلىىوب المسىىلمين, لمىىا لهىىا مىىن أهميىىة كبيىىرة, علىىى خىىالف التصىىوف الىىذي شىىابه كثيىىر مىىن الشىىبهات 

التىىىي  -وخصوصىىىًا فىىىي  امونىىىة األخيىىىرة-واألباطيىىىل والخرافىىىات واألسىىىاطير والمعتقىىىدات الشىىىركية, 
 . هللا ومنه  نبيه محمد  تخالف شرا

 

 
                                                 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  مثررررلقولررررهتعررررالى:((1

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 [.10]الحديد:ک

ُه َجَعَل اّللَُّ ِهَنـاُه ِفـي َقْلِبـِه َوَجَمـَع َلـُه َشـْمَلُه،  )):مثال ذلك من السنة قول المصىطفى ((5 َمْن َكاَنِت اآلِخَرُة َهمَّ
قَ  ُه َجَعَل اّللَُّ َفْقَرُه َبْيَن َعْيَنْيِه، َوَفرَّ ْيـِه َشـْمَلُه، َوَلـْم َيْأِتـِه ِمـَن  َعلَ َوَأَتْتُه الدنْنَيا َوِهَي َراِهَمَة، َوَمْن َكاَنِت الدنْنَيا َهمَّ

ـــدن  ـــُه((. ال ـــدِ َر َل ـــا ُق (. 1411رقىىىم) 4/141 –أبىىىواب صىىىفة القيامىىىة والرقىىىائق والىىىورا  –سىىىنن الترمىىىذي ْنَيا ِإَلَّ َم
 (.1110رقم) 1/1103وصححه األلباني في صحي  الجامب  

. واإلمىىام أحمىىد بىىن 4/111 –النىىبالء انظىىر: سىىير أعىىالم  -عثمىىان بىىن عفىىانو , سىىيد الزاهىىدين رسىىول هللا ((3
 .113ص – انظر كتاب الزهد لإلمام –حنبل 

 .104ص –انظر: تلبيس إبليس  (4)
 .11/1مجموا الفتاو  ((2
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 من الصوفيةأحمد خامسا : موقف اإلمام 
يىىزعم أن اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل كىىان يناصىىب الصىىوفية العىىداء, أو كىىان علىىى  يخطىىم مىىن 

خىىالف معهىىم, فلىىم يكىىن هنىىاك نىىزاا بينىىه وبيىىنهم, أو خصىىومة بينهمىىا مىىن ناحيىىة السىىلوك واألخىىالق 
مىىن ناحيىىة العقائىىد مىىن شىىرك وبىىدا و يرهىىا فكىىان لهىىم ومىىواعظهم إلىىى النىىاس فىىي كىىل مكىىان, أمىىا 

 بالمرصاد.
ينبغىىي اإلشىىارة إلىىى أن الصىىوفية ليسىىت شىىرًا بصطالقهىىا, فقىىد كانىىت تطلىىق  قىىديمًا علىىى بعىىض  

الزهىىىىىاد الراسىىىىىخين فىىىىىي العلىىىىىم, ألن مقيىىىىىاس الحىىىىىق والباطىىىىىل هىىىىىو الشىىىىىرا ولىىىىىيس بمجىىىىىرد األسىىىىىماء 
لىىىب علىىىيهم البىىىدا واالنحىىىراف عىىىن طريىىىق واالصىىىطالحات, ولكىىىن ولدسىىىف أن صىىىوفية اليىىىوم الغا

الشرا, وال ريب أن النجاة في االعتصىام بالكتىاب والسىنة, والهىالك فىي اتبىاا الهىو  ومخالفىة سىنة 
 . النبي 

ثنايىا الكتىب اجتمعىت فىي شخصىية  الصىحيحة المتفرقىة فىي (1)وال شك أن أصول الصوفية
رحمىىه هللا   الصىىوفية كمىىا صىىرح بىىذلك ابىىن تيميىىة  ممىىن تكلىىم بعلىىوم , وهىىو رحمىىه هللا  اإلمىىام أحمىىد

مىن األئمىىة والشىىيوو  ن  يىر واحىىد(:" وقىد نقىىل الىىتكلم بىه عىىحىين قىىال فىي رسىىالته )الصىوفية والفقىىراء
 .(1)كاإلمام أحمد بن حنبل ..."

ويتضىى  مىىن خىىالل معايشىىة اإلمىىام للصىىوفية ومواقفىىه معهىىم كمىىا سىىيبن الباحىىث ذلىىك أنىىه 
 ينقسم إلى قسمين وهما:

موافىىق للصىىوفية مىىن ناحيىىة السىىلوك واألخىىالق وامداب, ويظهىىر ذلىىك جليىىًا  ألول:لقســم اا
شىيء مىن  (9)عندما سأل عبىد هللا والىده أحمىد بىن حنبىل قلىت ألبىي: هىل كىان مىب معىروف الكرخىي

 . (4)العلم, فقال لي :" يا بني كان معه رأس العلم, خشية هللا تعالى"
 .[11فاطر:]  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉٴۇ  وبال شك هذا مصداقًا لقوله تعالى:

 
                                                 

تبىىىىاا النبىىىىي  (1) فىىىىي األقىىىىوال واألفعىىىىال ,  أصىىىىول الطريقىىىىة خمسىىىىة أشىىىىياء : تقىىىىو  هللا فىىىىي السىىىىر والعالنيىىىىة , وا 
واإلعراض عن الخلق في اإلقبال واإلدبار , والرجوا إلى هللا في السراء والضراء , والرضىا عىن هللا فىي القليىل 

أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسىني اإلدريسىي الشىاذلي الفاسىي أبىو  -البحر المديد والكثير. انظر:
 . 1/411 -هى  1419م _ 1001ط: الثانية /  – دار الكتب العلمية ى بيروت -العباس 

 . 11/1سير أعالم النبالء   (5)
الزهىىىد بالتصىىىوف و معىىىروف الكرخىىىي أبىىىو محفىىىوظ البغىىىدادي, منسىىىوب إلىىىى كىىىرو بغىىىداد, كىىىان أحىىىد المشىىىتهرين (3)

 الصالحون وكان يوصف بأنه مجاب الىدعوة قىال عنىه الىذهبي :"علىم الزهىاد, بركىةوالعزوف عن الدنيا يغشاه 
. وسىير أعىالم  19/133انظىر: تىاريخ بغىداد  العصر", ومات معروف سنة مائتين وقيل سنة أربب ومائتين.

 . 3/993النبالء 
 . 1/910طبقات الحنابلة (4)
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 يىىىىر موافىىىىق للصىىىىوفية مىىىىن ناحيىىىىة العقيىىىىدة والعبىىىىادة, بىىىىل أنىىىىه كىىىىان لهىىىىم  القســــم الثــــاني:
بالمرصاد, وال يدا لهىم شىيء مخىالف للكتىاب والسىنة إال وقىف فىي وجههىم نصىرة لهىذا الىدين ومىن 

حىارث أصىل , التحىذيرن الحىارث أشىد عىروا ذ   َحى, فقد قال عنه اإلمام:" (1)المحاسبي الحارثهؤالء 
مىىا زال  ,أخرجهم إلىىى رأ  جهىىمفىىذاك جالسىىه فىىالن وفىىالن  ,(1)يعنىىي فىىي حىىوادث كىىالم جهىىم ,البليىىة

 . (9)"مأو  أصحاب الكالم
والورا وأمر بهجر  ولذلك وقف اإلمام أحمد لهؤالء األشرار الظاهرين منهم والمتخفين بالزهد

 .(4)مات الحارث إلى أنالحارث المحاسبي وشدد النكير عليه فاختفى 
 

ومىىن خىىالل مىىا سىىبق يتضىى  أن اإلمىىام أحمىىد كىىان يتعامىىل معهىىم وفىىق الكتىىاب والسىىنة مىىن 
ناحية السىلوك, أمىا مىن ناحيىة العقائىد و العبىادات, فمىا وافىق الشىرا كىان يأخىذ بىه ويعمىل بىه, ومىا 

ال قولتىه التىي خىالف الشىرا كىان يتصىد  لهىم وفىق الىدليل الشىرعي, لىذلك رحىم هللا اإلمىام عنىدما قى
وقبىور  ,ر أهل السنة من أهل الكبىائر روضىةقبو  تؤكد أنه كان ضد أهل البدا من الصوفية فقال:"

ىاق أهل السنىىة أوليىاء هللا, أهل البدعة من الزهاد حفرة  .(1)"وزهىىاد أهل البدا أعداء هللا ,فس 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

أحىد مىن اجتمىب لىه الزهىد  أبو عبد هللا الحارث بن أسد البغدادي, المحاسبي, الزاهىد, العىارف, شىيخ الصىوفية, (1)
ه, مىىىىات ببغىىىىداد سىىىىنة ثىىىىالث وأربعىىىىين ومىىىىائتين والمعرفىىىىة بعلىىىىم الظىىىىاهر والبىىىىاطن صىىىىاحب التصىىىىانيف الزهديىىىى

 . 1/111وما بعدها . وتاريخ بغداد   11/110.انظر:سير أعالم النبالء  
هم أتباا جهم بن صفوان, الذي قال باإلجبار واالضطرار إلى األعمىال, وأنكىر االسىتطاعات كلهىا,  الجهمية:(5)

وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان, وزعم أيضا أن هللا تعىالى حىادث وال يوصىف بشىيء مىن الصىفات, وأن 
 . 133ص –انظر: الفرق بين الفرق  . اإليمان هو المعرفة باهلل تعالى فقط

حمىد بىن عثمىان المزيىد رسىالة دكتىوراه أل –لإلمام أبي الفر  عبد الرحمن بن علي بن الجوزي  –بيس إبليس ( تل9)
 . 391ص  –دار الوطن للنشر  -إشراف عبد الرحمن بن ناصر البراك  –

 . 391ص –انظر: المصدر السابق  (4)
 . 1/114طبقات الحنابلة   (2)
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 التعريف باألثر واأللفاظ المقاربة له : الموضوش الخامس

 وفيه:

 أوَل : التعريف باألثر -

 

 ثانيا : األلفاظ المقاربة له  -
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 أوَل : التعريف باألثر 
 لغة   األثر -أ 

الهمىىىزة والثىىىاء والىىىراء, لىىىه ثالثىىىة أصىىىول: تقىىىديم الشىىىيء, وذكىىىر  :قىىىال ابىىىن فىىىارس فىىىي مىىىادة أثىىىر
 .(1)الشيء, ورسم الشيء الباقي

ىهم: األثىر مىا َبق ىَي وفي تا  العىروس   األثىر: بقيَّىة  الشىيء, وجمعىه آثَىاٌر وأ ث ىوٌر, وقىال بعض 
يء, األثر: الخبر, وجمعه   . (1)امثارمن َرسم  الشَّ

 .(9)واألثر في األصل العالمة, والبقية, والرواية
 

 اصطٍحا   األثر -ب 

عليىه السىلف المذهب المختار الذي قالىه المحىدثون و يىرهم واصىطل  قال اإلمام النووي:" 
أو    هللا سىواء كىان عىن رسىول ,مطلقىاً  المرويوهو أن األثر يطلق على  ,وجماهير الخلف
 .(4)"عن صحابي

 .(1)والتابعين من أقوالهم وأفعالهم"فاألثر: "هو ما ورد عن الصحابة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 1/19انظر: مقاييس اللغة  (1)
 . 10/11تا  العروس من جواهر القاموس انظر:(5)
ط  -دار الرايىىة  -ت: د. ربيىىب المىىدخلي -ابىىن حجىىر العسىىقالني  -النكىىت علىىى كتىىاب ابىىن الصىىالح انظررر:(3)

 . 1/119 –م 1334هى_1411الثالثة 
ط:  – بيىروت –دار إحياء التراث العربىي  -أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي  -مسلم شرح صحي  (4)

 . 1/19 -هى 1931الثانية 
 . 19دار الفكىىىر ص ط:  -للعراقىىىي  :انظىىىر: التقييىىىد واإليضىىىاح لمىىىا أطلىىىق وأ لىىىق مىىىن مقدمىىىة ابىىىن الصىىىالح(2)

شمس الدين محمىد بىن عبىد الىرحمن  -فت  المغيث شرح ألفية الحديث  , 49: ابن كثير صالباعث الحثيثو 
 .1/114 - هى1409ولى  ط: األ –لبنان  –دار الكتب العلمية  -السخاوي 
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 ثانيا : األلفاظ المقاربة له 
 

 الحديث -أ 
  الحديث لغة  تعريف  

ىد وث نقىيض  الق ْدمىة  َحىَدَث الشىيء   :حدث جاء في لسان العرب يث  نقىيض  القىديم والح  الَحد 
د وثًا وَحداثًة وَأْحَدثه هو فهو م ْحَدثٌ  بمعنى واحد كثير  الَحديث   َيْحد ث  ح 

(1) . 
الحىاء والىدال والثىاء أصىٌل واحىد, وهىو كىون   : فيقول:"حدثفي مادة  أما في مقاييس اللغة
ىْن هىذا؛ ألن ىه كىالٌم يْحىد ث  منىه الشىيء   ,مٌر َبْعد أن لم يك نالشيء لم يك ْن. يقال حدَث أ والحىديث  م 

 .(1)"بعَد الشيء
 .(9)وحدثه به ثه الحديثَ وقد حدَّ  ,تحديثاً  ث  ما يحدث به المحد    :الحديث  ف
   تعريف الحديث اصطٍحا 

 .(4)أو صفة أو تقريراً  أو فعالً  قوالً  ما أضيف إلى النبي هو 
 

 الخبر -ب 
   تعريف الخبر لغة 

لىم, والثىاني يىدل علىى لىيٍن وَرخىاوة  :"قال ابن فارس الخاء والباء والراء أصىالن: فىاألول الع 
 و  ْزٍر.

ْبٌر. وهللا تعىالى الَخبيىر, أي العىال م  ْبَرٌة وخ  . تقول: لي بفالن خ  يء  ْلم بالشَّ ْبر: الع  فاألول الخ 
 [.14 -]فاطر  ں ڻ ڻ ڻ بكل   شيء. وقال هللا  تعالى: 

 .(1)"واألصل الثاني: الَخْبراء, وهي األرض اللي  نة
 فالخبر المروي المقصود ما كان على األصل األول وهو العلم.

 
 
 
 
 

                                                 

 . 1/191انظر: لسان العرب  (1)
 . 1/91انظر: معجم مقاييس اللغة  (5)
 1/191انظر: لسان العرب ((3

 . 1/111 النكت على كتاب ابن الصالحو  .1/10انظر: فت  المغيث شرح ألفية الحديث  (4)
 . 1/131فت  المغيث  –انظر: المصدر السابق  (2)
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   تعريف الخبر اصطٍحا 

ٌف للحىديث  قال ابن حجر العسقالني:"  : مىا  وقيىل, الخبر: عند علماء  هذا الفن   مراد  الحىديث 
ىَة قيىل لمىن يشىتغل بىالتواريخ ومىا َشىاَكَلَها, والخبر: جاء عن النبي  ىن َثمَّ , مىا جىاء عىن  يىره, وم 

ْخَبار ي  .(1)"المحد  ث: ولمن يشتغل بالسنَّة النبوية ,اإل 
معقىىب علىىى قىىول ابىىن حجىىر:" الخبىىر عنىىد علمىىاء هىىذا الفىىن مىىرادف للحىىديث"  قىىال السىىيوطي

 .(1)فقال:" فيطلقان على المرفوا, وعلى الموقوف, وعلى المقطوا"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

أبو الفضل أحمد بن علي بىن محمىد بىن أحمىد  -توضي  نخبة الفكر في مصطل  أهل األثر نزهة النظر في (1)
مطبعىىىىة سىىىىفير بالريىىىىاض عىىىىام -ط:األولىىىىى  –ت:عبىىىىد هللا بىىىىن ضىىىىيف هللا الرحيلىىىىي  –بىىىىن حجىىىىر العسىىىىقالني 

 . 91ص -هى 1411
أبو قتيبة نظر  -ي عبد الرحمن بن أبي بكر, جالل الدين السيوط -تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  (5)

 .1/13 –دار طيبة  -محمد الفاريابي 
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 الفصل األول: اآلثار الواردة في اإليمان باهلل ونواقضها 
 

  :ويشتمل علي مبحثين
 

 : اآلثار الواردة في اإليمان باهللالمبحث األول
 
 

 اآلثار الواردة في نواقض اإليمان المبحث الثاني:
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 الواردة في اإليمان باهللاآلثار : المبحث األول

 
 ويشتمل على مطلبين

 
 

 اآلثار الواردة في كلمة التوحيد المطلب األول:
 
 

 اآلثار الواردة في أنواش التوحيد المطلب الثاني:
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 تمهيد
يمان با   تعالى  وهىو ,وأنىه رب  كىل شىيء وال رب  سىواه ,صديق  الجىازم بوجىود ا   هو الت اإل 

, وهو سبحانه منىزٌَّه الكمال, ونعوت الجاللالمت صف بصفات  هو , وأنهستحق للعبادة وحده الم
سىىالمية ول َبهىىا؛ فهىىو اأَلصىىلوهىىو أَ  ,عىىن كىىل عيىىب ونقىىص , وكىىل َأركىىان العقيىىدة سىىاس العقيىىدة اإل 
 .(1)مضافة إليه وتابعة له

وهىو أول والعمليىة,  وهذا األصل هو أهىم األصىول االعتقاديىةفاإليمان باهلل أصل األصول, 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  :ركىان اإليمىان السىتة كمىا قىال تعىالىركٍن مىن أ

 عندما سأله جبريل  وكما قال, [199]البقرة:ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
 ِتَكِتــِه َوُكُتِبــِه َوُرُســِلِه َواْلَيــْوِم اآلِخــِر َوتُــْيِمَن  فقىىال:)) عىىن اإليمىىان ٍَ ِباْلَقــَدِر َأْن تُــْيِمَن ِبــاّللَِّ َوَم

 .(1)((َخْيرِِه َوَشر ِهِ 
فهىو  ,إن اإليمان باهلل بالنسبة لبقية األصول والفروا كأصل الشجرة بالنسىبة للسىوق والفىروا 

وكلمىىا كىىان حىىظ المىىرء مىىن اإليمىىان بىىاهلل عظيمىىًا كىىان حظىىه فىىي  ,وقاعىىدة الىىدين ,أصىىل األصىىول
 .(9)اإلسالم كبيراً 

الشرك, فكما أن التوحيد هو أعدل العدل, فصن الشىرك ومعلوم  أن الذي يناقض التوحيد هو  
أظلم  الظلم, وأكبر الكبائر, ولذلك لم يتوعد هللا علىى ذنىب أكبىر ممىا جىاء علىى الشىرك مىن الوعيىد 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ قال هللا تعالى: , (4)الشديد

 .[41النساء:]ڭ ۇ 
 
 
 

  

                                                 

 .91ص -انظر: الوجيز في عقيدة السلف الصال  ((1
اإلسىىىىالم, واإلحسىىىان, وعلىىىىم عىىىن اإليمىىىان, و  ب: سىىىؤال جبريىىىل النبىىىىي  –ك: اإليمىىىىان  -صىىىحي  البخىىىاري ((5

 اإلسالم والقدر وعالمىة السىاعةب: معرفة اإليمان و  –ك: اإليمان  -(. صحي  مسلم 10رقم) 1/13 الساعة 
 (.101رقم) 1/11

هى 1413ط: الثانية عشر  –األردن  –دار النفائس  –الدكتور عمر سليمان األشقر  –انظر: العقيدة في هللا ((3
 .19ص –م 1333 -
 –المنصورة  –مكتبة فياض  –محمد حسان  –جبريل يسأل والنبي يجيب و . 1/993  مدار  السالكينانظر: ((4

 .111 -119ص – م1009 -هى 1411 -بدون رقم طبعة 
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 اآلثار الواردة في كلمة التوحيد :المطلب األول

إن الغاية التي مىن أجلهىا خلىق هللا الجىن واإلنىس هىي أن يعبىدوه وحىده وال يشىركوا بىه شىيئا,  
, ولىىىن تىىىتم العبىىىادة الحىىىق إال بتحقيىىىق [11]الىىىذاريات:ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ قىىىال تعىىىالى:

 كلمة التوحيد بكل مقتضياتها.
وكلمة ال إله إال هللا هي من أعظم الكلمات التي ي ذكر هللا تعىالى بهىا, وقىد حىاءت اميىات  

هىا, فمىن ذلىك قولىه تعىالى: َظم  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  واألحاديث الكثيرة فىي بيىان ع 

, ففىىىي هىىىذه اميىىىة نىىىر  أن هللا تعىىىالى حصىىىر الىىىوحي فىىىي [101]األنبيىىىاء:ڱ ں ں ڻ ڻ
الشىيخ محمىد األمىين الشىنقيطي رحمىه هللا فىي بيىان الحصىر قىال:" التوحيد بأداة الحصر إنما, قىال 

حصر  الوحي في توحيد األلوهية حصٌر له في أصله األعظم الىذي يرجىب إليىه جميىب الفىروا؛ ألن 
شىىرائب األنبيىىاء كلهىىم داخلىىة فىىي ضىىمن ال إلىىه إال هللا؛ ألن معناهىىا: خلىىب كىىل األنىىداد سىىو  هللا فىىي 

فىىرا د هللا بجميىىب أنىىواا العبىىادات, فيىىدخل فىىي ذلىىك جميىىب األوامىىر والنىىواهي جميىىب أنىىواا العبىىادات, وا 
 .(1)القولية والفعلية واالعتقادية"

َظىىىم كلمىىىة التوحيىىىد, أن الىىىتلفظ بهىىىا أفضىىىل شىىىعب   وممىىىا يىىىدل مىىىن األحاديىىىث النبويىىىة علىىىى ع 
 َوَسـْبُعونَ اإِليَمـاُن ِبْضـَع  قىال:)) عىن النبىي  اإليمان, ففي الصحيحين من حديث أبو هريىرة 

،َفَأْفَضُلَها  َأْو ِبْضَع َوِستنوَن ُشْعَبة، َواْلَحَياُء  َذع َعِن الطَِّريق،َوَأْدَناَها ِإَماَطُة األَ  َقْوُل ََل ِإَلَه ِإَلَّ اّللَّ
 .(1)((ُشْعَبَة ِمَن اإِليَمانِ 

قيىل لوهىب ومما ورد عن السىلف الصىال  رحمهىم هللا أن لشىهادة ال إلىه إال هللا شىروطًا, فقىد 
بن منبه:" ألىيس مفتىاح الجنىة ال إلىه إال هللا؟ قىال: بلىى, ولكىن لىيس مىن مفتىاح إال ولىه أسىنان مىن 

 .(9)أتى الباب بأسنانه ف ت  لهو ومن لم يأت الباب بأسنانه لم يفت  له"
فىىال ينتفىىب قائلهىىا إال بتحقيىىق شىىروطها, فىىصذا حققهىىا العبىىد يصىىدق عليىىه القىىول بأنىىه قىىد حقىىق 

 إله إال هللا في نفسه, واستحق ثوابها.كلمة ال 
                                                 

محمىد األمىين  –دفب إيهام االضطراب عن آيات الكتاب ويليه منب جواز المجاز فىي المنىزل للتعبىد واإلعجىاز ((1
ط:  –مكىىة المكرمىىة  –دار عىىالم الفوائىىد  –إشىىراف: بكىىر بىىن عبىىد هللا أبىىو زيىىد  –بىىن محمىىد مختىىار الشىىنقيطي 

 .110ص -هى 1411األولى 
ب:  –ك: اإليمىان  –(. وصىحي  مسىلم 3رقىم) 1/11 –ب: أمور اإليمىان  –ك: اإليمان  –صحي  البخاري ((5

 ( واللفظ له.111رقم) 1/41 شعب اإليمان

 أخرجه ابن حجر في .4/11 - وحلية األولياء وطبقات األصفياء . 1/194 – البيهقي –األسماء والصفات ((3
أبو الفضل أحمد بن علىي بىن محمىد بىن أحمىد بىن حجىر العسىقالني  -المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 

ط:األولىى  –السىعودية  –دار العاصىمة , دار الغيىث  -رسالة علمية قدمت لجامعة اإلمىام محمىد بىن سىعود  -
 , قال ابن حجر هذا إسناد حسن صحي .994/ 11 -هى 1413
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فىىي منظومتىىه  ال إلىىه إال هللارحمىىه هللا شىىروط  (1)وقىىد جمىىب الشىىيخ حىىافظ بىىن أحمىىد الحكمىىي
 سلم الوصول إلى علم األصول في التوحيد فقال:

وٍط َسىىىىىىىىىىىىىىىىىىْبَعٍة قَىىىىىىىىىىىىىىىىىىْد ق ي  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىَدتْ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىر   َوب ش 
 

ىىىىىىىىىىىىىوص  اْلىىىىىىىىىىىىىَوْحي  َحق ىىىىىىىىىىىىىا َوَرَدتْ    َوف ىىىىىىىىىىىىىي ن ص 
 

 َيْنَتف ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىْب َقائ ل هَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاَفص نَّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  لَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىْم 
 

ل َها   ب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالنُّْطق  إ الَّ َحْيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىث  َيْسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَتْكم 
 

ْلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  َواْلَيق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين  َواْلَقب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول    اْلع 
 

ْنق َيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد  فَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاْدر  َمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا َأق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول     َواال 
 

ْخىىىىىىىىىىىىىىىىاَلص  َواْلَمَحبَّىىىىىىىىىىىىىىىىهْ  ىىىىىىىىىىىىىىىىْدق  َواإْل   َوالص  
 

َوفَّقَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَك ا َّ  ل َمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا َأَحبَّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهْ  
(1) 

 

 

 أوَل : فضل َل إله إَل هللا
ـوَق َفَقـاَل: ََل ِإَلـَه ِإَلَّ اّللَُّ َوْحـَدُه ( عن ابن عمر رضي هللا عنهما قىال1/1) :" َمْن َدَخـَل السن

 َوَمَحـا ََل َشِريَّلَل َلُه َلُه اْلُمْلَّلُل َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيَء َقِديَر، َكَتَب اّللَُّ َلـُه أَْلـَف أَْلـِف َحَسـَنةَ 
.(1)َسيِ َتَة َوَحطَّ َعْنُه أَْلَف أَْلَف َخِطيَتة" َعْنُه أَْلَف أَْلفَ 

َيَدْيــِه  ِإَذا َقــاَم ِمــَن اللَّْيــِل َرَفــعَ  َكــاَن َرُســوُل اّللَِّ  ":قىىال عىىن أبىىي سىىعيد الخىىدري ( 1/1)
ٍَث ا َه َهْيُرَّللَ َوََل ِإلَ ، ِبَحْمِدَّلَل َوَتَباَرَّلَل اْسُمَّلَل، َوَتَعاَلى َجدنَّللَ : ُسْبَحاَنَّلَل اللَُّهمَّ وَ َوَكبََّر ُثمَّ َقالَ  ، اّللَُّ َأْكَبُر َث

ْيَطاِن الرَِّجيِم ِمْن َهْمزِِه َوَنْفثِ  ِميِع اْلَعِليِم ِمَن الشَّ ٍَث ا َأُعوُذ ِباّللَِّ السَّ ِِ ََل ِإَلَه ِإَلَّ اّللَُّ َث  .(4)"ِه َوَنْف
َِ َعَلْيـِه ُقِتـَل َعْبـُد اّللَِّ ْبـُن َهاِلـَب َوُوِضـَع َعَلـى َقْبـرِِه َوُسـ ":عن سىعيد بىن يزيىد قىال( 9/9) وِ 

: َوَكـاَن اْبـُن َهاِلـَب ََل َيَكـاُد َطيِ َبة  ِمْن َجِميِع الطِ يِب، َقـالَ : َفَشِمْمَنا ِمْن ُترَاِب َقْبرِِه رَاِتَحة  التنرَاُب َقالَ 
َحاَن اّللَِّ َواْلَحْمـُد ّلِلَِّ َوََل ِإَلـَه ِإَلَّ اّللَُّ َواّللَُّ َأْكَبـُر َوَصـلَّى اّللَُّ َعَلـى َسـيِ َدَنا : ُسـبْ َيَتَكلََّم ِإَلَّ َأْن َيقُـولَ َأْن 
ٍَِم" ، َفِ ْن ُسِتَل َعْن َشْيَء َأَجاَب ُثمَّ َحمَّدَ مُ   .(5)َعاَد ِإَلى َهَذا اْلَك

                                                 

العالمة حافظ بن أحمد بىن علىي الحكمىي, أحىد علمىاء المملكىة العربيىة السىعودية, وعلىم مىن أعىالم هو الشيخ ((1
منطقة الجنىوب, صىنف منظومىات عىدة فىي العقيىدة والفقىه والمصىطل  والسىيرة والفىرائض وامداب, تىوفي رحمىه 

بة شىمس, هىى فىي مكىة بعىد أن قضىى مناسىك الحى  علىى إثىر ضىر 1999هللا عن خمس وثالثىين سىنة فىي عىام 
 .1/113األعالم للزركلي  -ترجمته مه هللا وأسكنه فسي  جناته. انظر:رح
 .1/91  معار  القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصولانظر:  ((5
ب: مىىا يقىىول إذا  –ك: أبىىواب الىىدعوات  –(. وأخرجىىه الترمىىذي فىىي سىىننه 1101رقىىم) 114ص –زهىىد أحمىىد ((3

(. وقىىىىال الىىىىذهبي فىىىىي سىىىىير أعىىىىالم 9411رقىىىىم) 431 /1 –حىىىىديث  ريىىىىب" دخىىىىل السىىىىوق وقىىىىال الترمذي:"هىىىىذا
أبىىو  -صىىحي  الجىىامب الصىىغير وزياداتىىه وحسىىنه األلبىىاني فىىي  .19/431 -النبالء:"هىىذا إسىىناد صىىال   ريىىب"

 المكتىب اإلسىالمي  -عبد الرحمن محمد ناصر الدين, بن الحىا  نىوح بىن نجىاتي بىن آدم, األشىقودري األلبىاني 
 .19/431 م النبالء:"هذا إسناد صال   ريب". وقال الذهبي في سير أعال(1191رقم) 1090 /1
 –ك: الصىىالة  –وأخرجىىه أبىىو داود فىىي سىىننه  (.1119رقىىم) 110ص – انظىىر: المصىىدر السىىابق: زهىىد أحمىىد((4

 .1/101وقال األلباني:" صحي "   –هم وبحمدك لب: من رأ  االستفتاح بسبحانك ال
 (.1413رقم)311ص –زهد أحمد ((2
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: ِإنَّـُه َقـْد ُقْلـُت ِفـي َسـَكَت َسـْكَتة ، َفَقـالَ َد َسـْعَد فَ ُكنَّـا ِعْنـ ":عن سعيد بن المسي  ب قال( 4/4)
: ُسْبَحاَن اّللَِّ َواْلَحْمُد ّلِلَِّ َل: ُقْلتُ ؟ َقاا َيْسِقي اْلُفرَاُت َوالنِ يُل، ِقيَل َلُه: َوَما ُقْلتَ َسْكَتِتي َهِذِه َخْير ا ِممَّ 

 .(3)ُر"َوََل ِإَلَه ِإَلَّ اّللَُّ َواّللَُّ َأْكبَ 

ثىىار الىىواردة فىىي فضىىل ذكىىر ال إلىىه إال هللا, وفىىي كتىىب الصىىحاح والسىىنن الكثيىىر فهىىذه بعىىض ام
 الكثير من الفضائل منها:

َفِ نَّ اّللََّ َقْد َحرََّم َعَلـى قال:))  أن النبي  في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك  
 .(1)(( اّللَِّ  النَّاِر َمْن َقاَل: ََل ِإَلَه ِإَلَّ اّللَُّ، َيْبَتِغي ِبَذِلَّلَل َوْجهَ 

َمـْن َقـاَل: ََل ِإَلـَه ِإَلَّ اّللَُّ  قىال:)) أن رسىول هللا  وفي البخاري ومسلم عن أبىي هريىرة  
ِفي َيْوَم ِماَتَة َمرََّة، َكاَنـْت َلـُه  ُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيَء َقِديَر،َوْحَدُه ََل َشِريَّلَل َلُه، َلُه الُمْلَّلُل َوَلُه الَحْمُد، وَ 

ــَن  ــْرز ا ِم ــُه ِح ــْت َل ــيِ َتَة، َوَكاَن ــُة َس ــُه ِماَت ــْت َعْن ــَنَة، َوُمِحَي ــُة َحَس ــُه ِماَت ــَب َل ــاَب، َوُكِت ــِر ِرَق ــْدَل َعْش َع
ْيَطاِن، َيْوَمُه َذِلَّلَل َحتَّى ُيْمِسَي، َوَلْم َيْأِت َأَحَد ِبَأْفَضَل ِممَّا َجاَء إِ   .(9)((َلَّ َرُجَل َعِمَل َأْكَثَر ِمْنهُ الشَّ

ومن فضائل كلمة التوحيد أن من قالها فىي الىدنيا وصىلى وزكىى فصنىه ي حكىم عليىه باإلسىالم,  
ُأِمـْرُت َأْن قىال:))  عىن رسىول هللا  فيكون معصوم الدم والمال, ودليل ذلك حىديث أبىي هريىرة 

ِإَلَّ اّللَُّ َفَمْن َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ اّللَُّ َعَصَم ِمنِ ـى َماَلـُه َوَنْفَسـُه ِإَلَّ ِبَحقِ ـِه  ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا ََل ِإَلهَ 
 واألحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا., (4)((َوِحَساُبُه َعَلى اّللَِّ 

 

 الحسناتثانيا : أفضل 
َأْتِبْعَهـا : ِإَذا َعِمْلَت َسـيِ َتة  فَ َأْوِصِني، َقالَ " ُقْلُت: َيا َرُسوَل اّللَِّ، :قال عن أبي ذرٍ  ( 1/1)

ـــتُ  ، َأِمـــَن اْلَحَســـَحَســـَنة  َتْمُحَهـــا، َقـــاَل: ُقْل ـــَه ِإَلَّ اّللَُّ؟ َقـــالَ : َيـــا َرُســـوَل اّللَّ : ِهـــَي َأْفَضـــُل َناِت ََل ِإَل
 .(5)"اْلَحَسَناتِ 

                                                 

 (.1133رقم)537ص – زهد أحمد((1

ك: المساجد  –مسلم   (. وصحي411رقم) 1/31 في البيوت ب: المساجد –ك: الصالة  –صحي  البخاري ((5
 (.1111رقم) 1/111ب: التخلف عن الجماعة بعذر   –

(, 1409رقىىىىم) 1/11ب: فضىىىىل التهليىىىىل   –ك: الىىىىدعوات  – صىىىىحي  البخىىىىاري – انظىىىىر: المصىىىىدر السىىىىابق((3
 (.9011رقم) 1/13ب:فضل التهليل والتسبي  والدعاء   –ك: العلم  –وصحي  مسلم 

 (.194رقم) 1/91ب: األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا   –ك: اإليمان  –صحي  مسلم ((4

(, وقال المحقق:" في سند هذا األثر مجاهيل, ولكىن الجىزء األول مىن الحىديث 149رقم) 11ص – زهد أحمد((2
وحسىىنه األرنىىاؤوط فىىي تحقيىىق مسىىند أحمىىد  (.130رقىىم) 1/110العالمىىة األلبىىاني فىىي صىىحي  الجىىامب صىىححه 

1/113. 
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، ِإنِ ـي  : َقـاَل ُنـوَ  َقـاَل َرُسـوُل اّللَِّ  ":عن عطاء بن يسار قال( 1/1) َِلْبِنـِه: َيـا ُبَنـيَّ
َأمَّـا ُموِصيَّلَل ِبَوِصيََّة َوَقاِصَر ِبَها َعَلْيَّلَل َحتَـّى ََل َتْنَسـاَهاأ ُأوِصـيَّلَل َبـاْثَنَتْيِن، َوَأْنَهـاَّلَل َعـِن اْثَنتَـْيِنأ فَ 

َيْسَتْبِشـُر ِبِهَمـا،  ، َورََأْيـُت اّللََّ َلـى اّللَِّ اللَّتَاِن ُأوِصيَّلَل ِبِهَمـا، َفـِ نِ ي رََأْيُتُهَمـا ُيْكِثـرَاِن اْلُولُـوَ  عَ 
ٍَُة اْلَخْلِق، َوِبَها ُيْرَزُق اْلَخْلُق، َوَقـْول : ََل ِإَلـَه َوَصاِلُح َخْلِقِهأ َقْوُل: ُسْبَحاَن اّللَِّ َوِبَحْمِدِه، َفِ نََّها َص

ـَماوَ  اِت َواأَلْرَض َلـْو ُكـنَّ َحْلَقـة  َلَفَصـَمْتَها، َوَلـْو ُكـنَّ ِفـي ِكفَّـَة ِإَلَّ اّللَُّ، َوْحَدُه ََل َشـِريَّلَل َلـُه، َفـِ نَّ السَّ
، َوَأمَّا اللَّتَـاِن َأْنَهـاَّلَل َعْنُهَمـا ـْرَّلُل َواْلِكْبـرُ  َلَرَجَحْت ِبِهنَّ َوَلـْيَس  أ َفـِ ِن اْسـَتَطْعَت َأْن َتْلَقـى اّللََّ َفالشِ 

 .(3)"َفاْفَعلْ  ، َوََل ِكْبرَ ِفي َقْلِبَّلَل َشْيَء ِمْن ِشْرَّللَ 
: ََل َقـالَ  [13]الشىعراء:ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  :"عن أبي الجىوزاء قىال فىي قولىه تعىالى( 9/9)

 .(1)"ِإَلَه ِإَلَّ اّللَُّ 
 يىد, واالبتعىاد كىل البعىد عىن الشىرك,بال شك أن أفضل المكفرات للذنوب تحقيىق كلمىة التوح

َقــاَل اّللَُّ َتَبــاَرَّلَل  يقىىول:)) قىىال سىىمعت رسىىول هللا  رو  الترمىىذي و يىىره عىىن أنىىس بىىن مالىىك 
َن آَدَم َوَتَعاَلى: َيا اْبَن آَدَم ِإنََّّلَل َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َهَفْرُت َلَّلَل َعَلى َما َكاَن ِفيَّلَل َوََل ُأَباِلي، َيـا اْبـ

ـَماِء ثُـمَّ اْسـَتْغَفْرَتِني َهَفـْرُت َلـَّلَل، َوََل ُأَبـاِلي، َيـا اْبـَن آَدَم ِإنَّـَّلَل َلـْو َأَتْيَتِنـي  َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَّلَل َعَناَن السَّ
 .(9)((ِبُقرَاِب اأَلْرِض َخَطاَيا ُثمَّ َلِقيَتِني ََل ُتْشِرَّلُل ِبي َشْيت ا أَلََتْيُتَّلَل ِبُقرَاِبَها َمْغِفَرة  

َقـاَل ََل ِإَلـَه ِإَلَّ اّللَُّ، َيْخُرُ  ِمَن النَّاِر َمْن  قىال:)) أن النبي  وفي الصحيحين عن أنس 
ْزُن ُبرََّة ِمْن َوِفي َقْلِبِه َوْزُن َشِعيَرَة ِمْن َخْيَر، َوَيْخُرُ  ِمَن النَّاِر َمْن َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ اّللَُّ، َوِفي َقْلِبِه وَ 

 .(4)((ِبِه َوْزُن َذرََّة ِمْن َخْيرَ َخْيَر، َوَيْخُرُ  ِمَن النَّاِر َمْن َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ اّللَُّ، َوِفي َقلْ 
, هذه الكلمة العظيمة, لىو تمعىن المسىلم النظىر فيهىا, لعلىم أنهىا  يىرت مجىر  ال إله إال هللاف

التاريخ, من خالل صنب الشخصيات التاريخية العظيمة في اإلسىالم, الشخصىية المؤمنىة الربانيىة, 
حيىاة الرجىىل المىىؤمن مزيجىًا واحىىدًا مىىن كلمىىة  وال يمكىن إدراك ذلىىك إال بحاسىىة القلىب, عنىىدما تصىىب 

التوحيىىىىد, ال يخالطهىىىىا ريىىىىب وال شىىىىك, فبهىىىىذا الرجىىىىل المىىىىؤمن وأمثالىىىىه نسىىىىتطيب تغيىىىىر واقىىىىب األمىىىىة 
 اإلسالمية وتغير مجر  التاريخ مرة أخر , لذلك الواقب اإلسالمي كما عاشه سادتنا من األوائل.

                                                 

ن شىعيب بىن أبىو عبىد الىرحمن أحمىد بى -(. أخرجه النسىائي فىي السىنن الكبىر  111رقم) 13ص –زهد أحمد ((1
 -أشرف عليه: شعيب األرناؤوط  -حققه وخر  أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي  -علي الخراساني, النسائي 

 .3/901 –م 1001 -هى 1411ط: األولى  -بيروت  –لرسالة مؤسسة ا
 (.1555رقم)567ص – زهد أحمد((5

حسىىىن  ريىىىب ال نعرفىىىه إال مىىىن هىىىذا الوجىىىه". وحسىىىنه الشىىىيخ  وقال:"حىىىديث –ك: الىىىدعوات  –سىىىنن الترمىىىذي ((3
 (.4991رقم) 1/933األلباني في صحي  الجامب  

ك: اإليمان  –(. وصحي  مسلم 44رقم) 1/19 انهب: زيادة اإليمان ونقص –ك: اإليمان  –صحي  البخاري ((4
 (.413رقم) 1/111ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها   –
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 د: اآلثار الواردة في أنواش التوحيالمطلب الثاني
ي: ربوبي تىىىىه وأ لوهيَّتىىىىه وأسىىىىمائه تعىىىىالى يقتضىىىىي اإليمىىىىان بوحدانيَّتىىىىه سىىىىبحانه فىىىى اإليمىىىىان بىىىىاهلل 

, مىأخوذ مىن االسىتقراء والتأمىلوهىذا التقسىيم ثالثة يقىوم عليهىا اإليمىان بىاهلل,فهذه أصول وصفاته, 
, قال اإلمام العالمة بكر أبو زيىد رحمىة هللا لنصوص واألحكام الشرعيةوهو للتيسير وتسهيل فهم ا

لىىد  متقىىدمي علمىىاء السىىلف أشىار إليىىه ابىىن منىىدة وابىىن جريىىر  هىىذا التقسىىيم االسىىتقرائيعليىه قىىال:" 
 اإلسىالم ابىن تيميىىة وابىن القىيم, وقىرره الزبيىىدي فىي تىا  العىروس وقىرره شىىيخا الطبىري و يرهمىا,

تىام  لنصىوص الشىرا,  هللا الجميىب, وهىو اسىتقراء آخىرين رحىمو وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيىان 
, كما في اسىتقراء النحىاة كىالم العىرب إلىى اسىم وفعىل وحىرف, والعىرب  وهو مطرد لد  أهل كل   فنٍ 

 .(1)"ذلك عاتب, وهكذا من أنواا االستقراء لم َتف ْه بهذا, ولم يعتب على النحاة في
وقد دل استقراء القرآن العظيم على  :"هللا قال الشيخ العالمة محمد األمين الشنقيطي رحمهو  

 .(1)"أن توحيد هللا ينقسم إلى ثالثة أقسام
فهىىذه األصىىول الثالثىىة التىىي يقىىوم عليهىىا اإليمىىان بىىاهلل بوحدانيتىىه, سىىوف يىىتم التحىىدث عنهىىا  

تفصىىىياًل فىىىي هىىىذا المبحىىىث, وذلىىىك بىىىذكر األحاديىىىث وامثىىىار الىىىواردة فىىىي كتىىىاب الزهىىىد لإلمىىىام أحمىىىد 
 عليها. والتعقيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

الطبعىة: األولىى  - دار العاصىمة - بكىر بىن عبىد هللا أبىو زيىد  - ت الصابوني فىي التفسىيرالتحذير من مختصرا((1
 .331ص-ضمنالردود5حاشي رقم-هى1414

الشنقيطي  محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ((5
 .9/19  مى1331 -هى 1411ط:  -لبنان  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيب بيروت  -
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 النوش األول: توحيد الربوبية
 أوَل : معنى الر ب في اللغة
 ,فىىاألول إصىىالح الشىىيء والقيىىام عليىىه ,الىىراء والبىىاء يىىدل علىىى أصىىول :"(1)يقىىول ابىىن فىىارس

َضىىيَعته؛ إذا قىىام  يقىىال ربَّ فىىالنٌ  ,والىىر ب: المصىىل  للشىىيء ,فىىالر ب: المالىىك, والخىىالق, والصىىاحب
 .(1)الرب ألنه مصل  أحوال  خلقه" وهللا  على إصالحها,

, والمىنعم, المالك, والسيد, والمدبر, والمربىي, والقىيم : "الر ب في اللغة هو(9)وقال ابن األثير
ذا أطلق على  يره أضيف فيقال رب كذا ,وال يطلق  ير مضاف إال على هللا تعالى  .(4)" وا 

 

 ثانيا : معنى الرب في الشرش
هو اإلقرار الجازم بىأن هللا تعىالى رب كىل شىيء ومليكىه, وخالقىه, ومىدبره, والمتصىرف فيىه, 

ره, وال معقب لحكمه, وال مضاد لم يكن له شريك في الملك, ولم يكن له ولي من الذل, وال راد ألم
ومقتضىىىيات أسىىىمائه  ,, وال منىىىازا فىىىي شىىىيء مىىىن معىىىاني ربوبيتىىىهلىىىه, وال مماثىىىل لىىىه, وال سىىىمي لىىىه

 .(1)هوصفات

                                                 

اإلمام العالمة اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني, المعىروف ((1
الىذهبي: "وكىان مىن رؤوس أهىل  بالرازي, المالكي, اللغوي, صاحب كتىاب المجمىل ومعجىم مقىاييس اللغىة, قىال

بغيىة الوعىاة ث مئىة. انظىر: السنة المجردين علىى مىذهب أهىل الحىديث", مىات بىالري سىنة خمىس وتسىعين وثىال
ت: محمىىد أبىىو الفضىىل  -عبىىد الىىرحمن بىىن أبىىي بكىىر, جىىالل الىىدين السىىيوطي  -فىىي طبقىىات اللغىىويين والنحىىاة 

 . 101-19/109 وسير أعالم النبالء  .1/911 صيدا  –لبنان  -المكتبة العصرية  -إبراهيم 

إسماعيل بن  -. وتا  اللغة وصحاح العربية 409-401/ 1  . ولسان العرب1/911 مقاييس اللغة معجم((5
 .149/ 1 -م 1330ط: الرابعة -بيروت  -الييندار العلم للم -حماد الجوهري 

المبىىارك بىىن محمىىد بىىن محمىىد الشىىيباني الجىىزري, أبىىو السىىعادات, مجىىد الىىدين المحىىدث اللغىىوي األصىىولي, مىىن ((3
هجريىة.  101مؤلفاته "النهاية في  ريب الحديث واألثر", و"جىامب األصىول فىي أحاديىث الرسىول". تىوفي سىنة 

 -ي كحالىة الدمشىق عمىر بىن رضىا بىن محمىد را ىب بىن عبىد الغنى -. ومعجم المىؤلفين 11/411انظر: السير
 .1/194 دار إحياء التراث العربي بيروت   -بيروت –مكتبة المثنى 

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بىن محمىد ابىن عبىد  -النهاية في  ريب الحديث واألثر ((4
 -المكتبىة العلميىة  -محمىود محمىد الطنىاحي  -ت: طاهر أحمد الزاو   -الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 

 .1/193 –م 1393 -هى 1933بيروت
 100بعنىىىوان:  -أيضىىًا  -الكتىىاب نشىىر  -انظىىر: أعىىالم السىىنة المنشىىىورة العتقىىاد الطائفىىة الناجيىىة المنصىىىورة ((2

وزارة الشؤون  -ت: حازم القاضي  -حافظ بن أحمد بن علي الحكمي   -سؤال وجواب في العقيدة االسالمية 
 .19ص  -هى 1411ط: الثانية  -المملكة العربية السعودية  -اف والدعوة واإلرشاد اإلسالمية واألوق
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المالىك,  أي توحيىد هللا بأفعالىه, فىالرب هىو: ,بمعنى اإلقرار بأن هللا وحده الخالق لكىل شىيء
 .(1)إلى  ير ذلك من خصائص الربوبية ,لضار, االمحيي, المميت, الرازق, المدبر, النافب

هىىىو المالىىىك, المىىىدبر, المعطىىىي, المىىىانب,  رحمىىىه هللا: "والىىىربميىىىة يقىىىول شىىىيخ اإلسىىىالم ابىىىن تي
 .(1)"الضار, النافب, الخافض, الرافب, المعز, المذل

وقد تكاثرت األدلىة فىي القىرآن والسىنة فىي إثبىات الربوبيىة هلل تعىالى, فكىل نىص ورد فيىه اسىم 
من خصائص الربوبية, كالخلق, والرزق, والملىك, والتقىدير, والتىدبير,  صةالرب أو ذكر فيه خصي

ومىن خصىائص الربوبيىة التىي وردت فىي كتىاب مىن أدلىة الربوبيىة,  و يرهىا فهىيواإلماتة  ,واإلحياء
 الزهد لإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا ما يلي:

 الُملَّلل - أ 
ـوَق َفَقـالَ :ابن عمر رضي هللا عنهما قىال( عن 3/3) : ََل ِإَلـَه ِإَلَّ اّللَُّ َوْحـَدُه " َمْن َدَخـَل السن

 .(1)... "،ُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيَء َقِديرَ ُد وَ اْلَحمْ  َلُه اْلُمْلَّلُل َوَلهُ  ،ََل َشِريَّلَل َلهُ 
 ويقىىىىول: ،[19]الحشىىىىر:ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ فىىىىالرب هىىىىو المالىىىىك كمىىىىا قىىىىال تعىىىىالى:

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ :[19]المائدة. 
ز  - ب    قاالرَّ

ََل ْن : ِإنَّ َخْيـر ا َلـَّلَل أَ " ُقْلُت: َيـا َرُسـوَل اّللَِّ أََلـْيَس َقـْد ُقْلـَت ِلـي:قىال عن عمر ( 10/10)
، َفِ نََّما ُهَو ِرْزَق اّللَُّ ِمْن َهْيِر َمْسأََلة ، َوَما آتَاَّللَ ا َذاَّلَل َأْن َتْسَأَل النَّاَس : ِإنَّمَ َتْسَأَل َأَحد ا َشْيت ا؟ َقالَ 

 ."(4)َرَزَقَكُه اّللَُّ 
ــْرَيَم قىىال (1)عىىن هىىالل بىىن يسىىار( 11/11) ــُن َم ــى اْب ــاَن ِعيَس ــدََّق  :" َك ــوُل: ِإَذا َتَص َيُق

َذا َصلَّى َفْلُيْدِن َعَلْيِه ِسْتَر َباِبِهأ َفـِ نَّ اّللََّ  َيْقِسـُم الثََّنـاَء،  َأَحُدُكْم ِبَيِميِنِه َفْلُيْخِفَها َعْن ِشَماِلِه، َواِ 
ْزَق" َكَما َيْقِسُم الرِ 
(6). 

                                                 

وزارة الشىىىئون اإلسىىىالمية واألوقىىىاف والىىىدعوة  -محمىىىد بىىىن عىىىودة السىىىعوي  -انظىىىر: رسىىىالة فىىىي أسىىىس العقيىىىدة ((1
 . 11ص –هى 1411ط: األولى  -المملكة العربية السعودية  -واإلرشاد 

 .31/ 1 تيمية  ابن -مجموا الفتاو  ((5
 .41ص –سبق تخريجه ((3
أبىو   -( وقال المحقق ليس في السند بأس. وأخرجه ابن أبي يعلى فىي مسىنده 190رقم) 11ص – زهد أحمد((4

دار المىأمون  -م 1314 -هىى 1404ط: األولى  -ت: حسين سليم أسد  –يعلى أحمد بن علي بن الموصلي 
 المحقق: رجاله رجال الصحي .( وقال 119رقم) 1/111 –دمشق  –للتراث 

 .191/ 1 . انظر: تقريب التهذيب ثقة ,الكوفي ,بن إساف األشجعي موالهم بن يسافهالل هو: ((2
يبة عبد هللا بن أبو بكر بن أبي ش -وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  (.909رقم) 34ص – زهد أحمد((6

 .919/ 4 الرياض -هى 1403ط: األولى  - مكتبة الرشد -ت: كمال يوسف الحوت  -العبسي محمد بن 



 21 

ــيِ   ":قىىال عىىن أنىىس بىىن مالىىك ( 11/11)  ــِدَيْت ِللنَِّب ــة  ُأْه ــَأْطَعَم َخاِدَم ــَواِتَر، َف ــُة َط َث ٍَ َث
: أََلْم َأْنَهـَّلِل َأْن َتْرَفِعـي َشـْيت ا ِلَغـَد ؟ َفـِ نَّ ، َفَقاَل َلَها َرُسوُل اّللَِّ اَن ِمَن اْلَغِد َأَتْتُه ِبهِ ، َفَلمَّا كَ َطاِتر ا
 .(3)"َيْأِتي ِبِرْزِق ُكلِ  َهدَ  اّللََّ 

اّللََّ ِرْزَق َيـْوَم  ، َوَسـُلواُكوُنـوا َأْوِعَيـَة اْلِكتَـاِب، َوَيَنـاِبيَع اْلِعْلـمِ  :"قىال عن عمىر ( 19/19) 
 .(1)، َوََل َيُضرنُكْم َأْن ََل ُيْكِثَر َلُكْم"ِبَيْومَ 

 :" اللَُّهــمَّ اْرُزْقِنــي اإِليَمــاَن َواْلَعَمــَل َواْمَنْعِنــيكىىان يقىىول فىىي دعائىىه (9)طىىاووسعىىن ( 14/14) 
 .(4)"اْلَماَل َواْلَوَلدَ 

 ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  كمىا قىال تعىالى: الىرازق القىوي فالرب هىو الخىالق

:وقال ،[9]فاطر: ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ:[11]الذاريات. 
 
 

 األمر - ج 
ـا ُفِتَحـْت ُقْبـُرُس  ":قىال (1)( عن جبير بن نفير11/11) َق َبـْيَن َأْهِلَهـا َفَبَكـى َبْعُضـُهْم  َلمَّ َوفُـرِ 

ا َوْحَدُه  ،ِإَلى َبْعضَ   : َيا َأَبا الدَّْرَداِء َمـا ُيْبِكيـَّلَل ِفـي َيـْوَم َأَعـزَّ اّللَُّ َيْبِكي َفُقْلتُ رََأْيُت َأَبا الدَّْرَداِء َجاِلس 
ٍََم َوَأْهَلُه؟ َقالَ  ِهـَي  ،َوَن اْلَخْلـَق َعَلـى اّللَِّ ِإَذا ُهـْم َتَرُكـوا َأْمـَرُه َبْيَنـا: َوْيَحَّلَل َيا ُجَبْيُر َما َأْهـِفيِه اإِلْس

 .(1)"َفَصاُروا ِإَلى َما َتَرع  َتَرُكوا َأْمَر اّللَِّ ُأمََّة َقاِهَرَة َظاِهَرَة َلُهُم اْلُمْلَّلُل 
ـُه َتِعُظـُه َوَتقُـوُل َلـُه: َيـا  ":ثابت الب ناني  قىال( عن 11/11) َكاَن هناَّلل َشابٌّ َرِهَق وَكاَنـْت ُأمن

ـُه َفَجَعَلـْت َتقُـ وُل: َيـا ُبَنـيَّ َقـْد ُبَنيَّ ِإنَّ َلَّلَل َيْوم ا َفاْذُكْر َيْوَمَّلَل َقاَل: َفَلمَّا َنَزَل َأْمُر اّللَِّ َأَكبَّْت َعَلْيـِه ُأمن
                                                 

الهيثمىىىي فىىىي مجمىىىب الزوائىىىد . و 993/ 10 وأخرجىىىه اإلمىىىام أحمىىىد فىىىي مسىىىنده (.99رقىىىم) 99ص – زهىىىد أحمىىىد((1
مكتبىة  -حسىام الىدين القدسىي  -أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سىليمان الهيثمىي  -ومنبب الفوائد 
اإلمىام األلبىاني فىي  . وضىعفهوقال المحقق:" إسناده حسىن" 909/ 10 –م 1334 -هى 1414القدسي القاهرة 
 .1/199 ضعيف الجامب

 .1/21وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.191رقم) 111ص – زهد أحمد((5

لقب,  هو: طاوس ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري موالهم الفارسي, يقال: اسمه ذكوان, وطاوس((3
 .111/ 1 : تقريب التهذيبثقة فقيه فاضل, من الثالثة مات سنة ست ومائة, وقيل بعد ذلك. انظر

. وأخرجىه اإلمىام وكيىب بىن الجىراح فىي 4/3 وأخرجه أبىو نعىيم فىي الحليىة (.1144رقم) 491ص –زهد أحمد ((4
 –مكتبىىة الىىدار  -م 1314 -هىىى 1404ط: األولىىى  –ت: عبىىد الىىرحمن عبىىد الجبىىار الفريىىوائى  –كتىىاب الزهىىد 

 .غيره(واألثر إسناده حسن لوقال المحقق:) 411ص –المدينة المنورة 
هىىو: جبيىىر بىىن نفيىىر بىىن مالىىك بىىن عىىامر الحضىىرمي أبىىو عبىىد الىىرحمن الحضىىرمي, الحمصىىي, اإلمىىام الكبيىىر, ((2

أهىل الشىام, وحدث عن: أبي بكىر فيحتمىل أنىه لقيىه, وعىن عمىر, وكىان جبيىر مىن علمىاء  ,أدرك حياة النبي 
 هما  ير واحد, مات جبير بن نفير في سنة خمس وسىبعين. ومن أئمة التابعين بحمص وبدمشق, قال بتوثيق

 .4/91 انظر: سير أعالم النبالء 
 .1/516وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.919رقم) 111ص – زهد أحمد((6
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ــَذا وَ  ــَرَعَّلَل َه ــذِ ُرَّلِل َمْص ــُت ُأَح ــَر ُكْن ــا َكِثي ــي َرب  ــاُه ِإنَّ ِل ــا ُأمَّ ــاَل: َي ــَّلَل َق ــاْذُكْر َيْوَم ــا َف ــَّلَل َيْوم  ــوُل: ِإنَّ َل َأُق
نِ ي أَلْرُجو َأَلَّ َيْعِدَمِني اْلَيْوَم َبْعُض َمْعُروِف َربِ ي  َوَأْن ُيْغَفَر ِلي َقـاَل: َفَيقُـوُل: َمـاَت  اْلَمْعُروِف َواِ 

 .(1)"َرِحَمُه اّللَُّ ُيْحِسُن َظنَُّه ِباّللَِّ ِفي َحاِلِه ِتْلَّللَ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   منهىا فىي قولىه: ورد لفظ األمر في كتىاب هللا فىي مواضىب كثيىرة 

 .[11]يس:ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  وقال: ،[14]األعراف:ۀ ہ
 خصائص الربوبية في الكتاب العزيز والسنة النبوية المشرفة.وقد وردت باقي 

ولم ينكر توحيد الربوبية أحٌد من البشر, إال طائفة من المكىابرين, المعانىدين, ومىن أشىهر 
ڃ  , وقىىال:[14]النازعىىات:ڃ ڃ چ چ هىؤالء فرعىىون الىىذي قىىال لقومىىه كمىىا أخبىىر هللا عنىىه:

إنمىىىا كىىىان بألسىىىنتهم مىىىب  , فصنكىىىارهم[91]القصىىىص:ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ
 .[914]النمل:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  اعترافهم بذلك في قرارة أنفسهم قال تعالى:

, بنىىاء علىىى عقيىىدتهم الخبيثىىة, التىىي تقىىوم علىىى اإليمىىان الشىىيوعيون وممىىن أنكىىر وجىىود 
 .(1)بالمادة وحدها

المميىت وحىده, ولهذا يترتب على اإلقرار بأن هللا هو الخالق المدبر المالك الرازق المحيي 
فراده بكل صور العبادة, وهىذا مىا سىيتم اإلقرار بأنه تعالى اإلله المعبود بحق وحده ال شريك له , وا 

 ذكره في النوا الثاني.
 النوش الثاني: توحيد األلوهية

وال إ لَه  يره, وكىل معبىود سىواه  ,اإلله  الحق هو: االعتقاد الجازم بأن ا    توحيد األلوهية
فراده تعالى بالعبادة والخضوا والطاعة المطلقة, وَأن ال يشرك به َأحد كائناً  من كىان, وال  باطل, وا 

ىىب   والخىىوف  والرجىىاء  جميعىىًا, وعبادت ىىه ببعضىىها  ي ْصىىَرف شىىيء مىىن العبىىادة لغيىىره, وأن ي عبىىد ا   بالح 
 .[1]الفاتحة:ٿ ٿ ٿ ٿ  :, قال هللا تعالى(9)دون بعض ضالل

                                                 

. وأخرجىىه البيهقىىي فىىي شىىعب 911/ 1أبىىو نعىىيم فىىي الحليىىة  وأخرجرره(.1109رقىىم) 911ص – زهىىد أحمىىد((1
ردي الخراساني أبو بكر البيهقي  -اإليمان  ْسَرْوج  ت: الدكتور عبد  -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 

 -مكتبة الرشد للنشر والتوزيب بالرياض بالتعاون مب الدار السىلفية ببومبىاي بالهنىد   -العلي عبد الحميد حامد 
 (.1911رقم) 914/ 3 –م 1009 -هى 1419ط: األولى 

مىن  يىر طبعىه  –وهي ثمان رسائل في العقيىدة  –الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد  -انظر: رسائل في العقيدة ((5
 .1ص –الرسالة الثالثة توحيد الربوبية  –
الصىال  . والوجيز في عقيىدة السىلف 13ص –انظر: أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة ((3

 .91ص -



 23 

هو مىا دعىت إ ليىه , و الرساالت السماويةتوحيد األلوهية أساس دين اإلسالم, بل هو أساس و 
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ :جميىىىىىىىىب الر سىىىىىىىىل, قىىىىىىىىال تعىىىىىىىىالى

:وقىال[11]األنبيىاء ,: ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ:[91]النحىل ,
  عن رسله نوح, وهود, وصال , وشعيب, أنهم كانوا يقولون ألقىوامهم هىذه الكلمىة: كما أخبر 

, وألجلىىه أنىىزل هللا الكتىىب, وخلىىق [19المؤمنىىون: -11 هىىود: –11األعىىراف: ]گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
َلت سيوف الجهادالسماوات واألرض,   ووضعت الجنة والنار. ,وس 

ولتوحيد األسماء والصفات, قال شىارح الطحاويىة:" لربوبية فتوحيد األلوهية متضمن لتوحيد ا
التوحيىىد المطلىىوب الىىذي دعىىت إليىىه الرسىىل, ونزلىىت بىىه الكتىىب هىىو توحيىىد األلوهيىىة, الىىذي يتضىىمن 
توحيىىد الربوبيىىة ... فمىىن ال يقىىدر أن يخلىىق يكىىون عىىاجزًا, والعىىاجز ال يصىىل  أن يكىىون إلهىىًا, قىىال 

 .[131]األعراف:ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ تعالى:
فىىىرا ڄ ڄ ڄ  د هللا تعىىىالى بالعبىىىادة هىىىو المقصىىىود مىىىن خلىىىق النىىىاس كمىىىا قىىىال تعىىىالى:وا 

لكل ما يحبىه  هي اسم جامب, والعبادة عرفها شيخ اإلسالم فقال:" [11]الذاريات:ڃ ڃ ڃ
فالصىىالة والزكىىاة والصىىيام والحىى  وصىىدق  ,الباطنىىة والظىىاهرة ,: مىىن األقىىوال واألعمىىالهللا ويرضىىاه

 .(1)"وأمثال ذلك هي من العبادة هلل... الحديث وأداء األمانة
أنىىواا العبىىادات التىىي تجىىب هلل وحىىده, فىىي كتىىاب الزهىىد  فىىي التىىي وردت وأمىىا بالنسىىبة لبثىىار 

 فقد تناولت العديد من العبادات, وهي على النحو التالي: لإلمام أحمد
 أوَل : الدعاء

المسىلم من أفضىل العبىادات التىي يتعبىد  وهوالدعاء نعمة عظيمة امتن هللا بها على عباده, 
وتظىىافرت نصىىوص الكتىىاب والسىىنة فىىي بيىان فضىىله ومنزلتىىه, واتفقىىت كلمىىة علمىىاء األمىىة  ,فيهىا ربىىه

ى ائ  :قولىىه تعىىالى وممىىا ورد فىىي فضىىل الىىدعاء مىىن نصىىوص القىىرآن ,علىىى تعظىىيم شىىأنه

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڀ ٺ وقىىىىىىىىىىىىىىال تعىىىىىىىىىىىىىىالى:  ,[111:]البقىىىىىىىىىىىىىرة

 .[10] افر:ٹ ٹ ڤ

                                                 

 .10/143مجموا الفتاو  ((1
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وامية الكريمىة دلىت علىى أن الىدعاء مىن العبىادة, فصنىه سىبحانه رحمه هللا:"  (1)قال الشوكاني
فأفىىىىىاد ذلىىىىىك أن الىىىىدعاء عبىىىىىادة, وأن تىىىىىرك دعىىىىاء الىىىىىرب سىىىىىبحانه الى أمىىىىىر عبىىىىىاده أن يىىىىدعوه, وتعىىىى

 .(1)"استكبار

الـــدنَعاُء ُهـــَو قىىىال:)) عىىىن النَّبىىىي    وأمىىا مىىىن السىىىنة النبويىىىة مىىىا رواه  الن عمىىىان بىىىن بشىىىير 
 , وأما امثار التي وردت في كتاب الزهد هي:))(9)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ اْلِعَباَدُة،

 بالدعاء وحده إفراد هللا  (1
ِتِه َفَيُمـرن ِباآلَيـِة ِفيَهـا ِذْكـُر اْلَجنَّـِة  ":قال (4)عن نافب( 19/19) ٍَ َكاَن اْبُن ُعَمَر َيْقرَُأ ِفـي َصـ
: َوَيُمــرن ِباآلَيــِة ِفيَهــا ِذْكــُر النَّــاِر َفَيِقــُف َفَيــْدُعو ْســَأُل اّللََّ اْلَجنَّــَة َقــاَل: َوَيــْدُعو َوَيْبِكــي َقــالَ َفَيِقــُف َويَ 

 ."(5)َوَيْسَتِجيُر ِباّللَِّ 
عىىىن مطىىىر ف( 11/11)  

ـــُر َكثِ  ":قىىىال (1) ـــِ َذا اْلَخْي ـــِر َف ـــاُش اْلَخْي ـــَذكَّْرُت َمـــا ِجَم ـــْوُم يـــرَ َت : الصَّ
َذا ُهَو ِفي َيِد اّللَِّ  ٍَُة َواِ  َذا َأْنَت ََل َتْقِدُر َعَلى َما ِفي َيِد اّللَِّ  َوالصَّ ، َأْن َتْسـأََلُه َفُيْعِطَيـَّللَ  ِإَلَّ  َواِ 

 .(7)"اْلَخْيِر الدنَعاءُ َفِ َذا ِجَماُش 

                                                 

الشىىوكاني هىىو: محمىىد بىىن علىىي بىىن محمىىد بىىن عبىىد هللا الشىىوكاني ثىىم الصىىنعاني, ولىىد فىىي هجىىر شىىوكان, سىىنة ((1
هىىى, بىىدأ اإلفتىىاء فىىي العشىىرين مىىن عمىىره تىىرك التقليىىد واجتهىىد اجتهىىادًا مطلقىىًا, ولىىى القضىىاء بصىىنعاء كىىان 1199

رشىاد الفحىول إلىى محدثًا فقيهًا أصوليًا أديب ًا, من مصنفاته: )فت  القدير, ونيل األوطىار شىرح منتقىى األخبىار وا 
خير الدين بن محمود بىن محمىد بىن   -هى . انظر: األعالم 1110علم األصول و يرها(, توفي بصنعاء سنة 

. 1/131 – م 1001 -ط: الخامسىىىة عشىىىر  -دار العلىىىم للماليىىىين   -علىىىي بىىىن فىىىارس, الزركلىىىي الدمشىىىقي 
 .11/19ومعجم المؤلفين  

محمىىىد بىىىن علىىىي بىىىن محمىىىد بىىىن عبىىىد هللا  -تحفىىة الىىىذاكرين بعىىىدة الحصىىىن الحصىىىين مىىىن كىىىالم سىىىيد المرسىىلين ((5
 .99ص –م 1314ط: األولى  -لبنان  –بيروت  -دار القلم  -الشوكاني اليمني 

وقال الترمذي: هىذا حىديث (, 1313رقم) 1/111 ب: ومن سورة البقرة  –سير القرآن ك: تف -سنن الترمذي ((3
وصىححه األلبىاني فىي  -( 1493رقىم) 1/411 ب: الىدعاء  – الىوتر :أبواب -سنن أبي داود حسن صحي . 
 .صحي  أبي داود

هو: نافب أبو عبد هللا القرشي ثم العدوي المدني, مولى ابن عمر, اإلمام, المفتي, الثبت, ثقة, فقيه, مشهور, ((4
 .113/ 9وتقريب التهذيب   .1/31 د ذلك. انظر: سير أعالم النبالء بع مات سنة سبب عشره ومائة أو

 (, لم يجد الباحث من خرجه من أهل العلم وهللا أعلم.1011رقم) 144 – زهد أحمد((2

مطرف بن عبد هللا بن الشخير الحرشي العىامري عبىد هللا الحرشىي, العىامري, البصىري,  اإلمىام, القىدوة,  هو:((6
تقريىب . و 4/111 -الحجة, ثقة عابد فاضل من الثانية, مات سنة خمس وتسعين. انظر: سير أعىالم النىبالء 

 .194/ 91. وتهذيب التهذيب 194/ 1التهذيب  
 (.1911رقم) 131ص – زهد أحمد((7
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العىىىالء بىىىن الم سىىىيَّبعىىىن ( 13/13) 
ِبيـــِع ْبـــِن ُخثَـــْيَم َفـــَرَس  ":قىىىال (1)  َفَقـــاَل َأْهـــلُ  ُســـِرَق ِللرَّ

نْ َلهُ  : َبْل َأْدُعو اّللََّ َعَلْيِه َفَقالَ  : اْدُش اّللََّ َمْجِلِسهِ  َكـاَن  : اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َهِني ا َفَأْقِبْل ِبَقْلِبـِه َواِ 
 .(1)"َفِقير ا َفَأْهِنهِ 

هلل تعىىالى, وال يجىىوز ألحىىد أن يىىدعو  يىىره كائنىىًا مىىن كىىان, قىىال  فيجىىب صىىرف هىىذه العبىىادة
 في وصيته البن عباس وثبت عن النبي  ,[11]الجن: ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ تعالى:
َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباّللَِّ  ،ِإَذا َسأَْلَت َفاْسَأْل اّللََّ )) :أنه قال , فمىن دعىا  يىر هللا فقىد وقىب فىي (9)((َواِ 

أن يطلب من المخلوق ما ال يقدر عليه إال الخالق,  ,ومن أمثلة الشرك في الدعاء ,الشرك األكبر
نىىه أو ملكىىًا أم جنيىىًا أم  يىىرهم, كىىأن يطلىىب م ,سىىواء أكىىان هىىذا المخلىىوق حيىىًا أم ميتىىًا, نبيىىًا أم وليىىاً 

أو نصره على األعداء, أو كشف كربة, أو أن يغيثه, أو أن يعيذه, و ير ذلك مما  ,شفاء مريضه
 .(4)ال يقدر عليه إال هللا, فهذا كله شرك أكبر, مخر  من الملة بصجماا المسلمين

يشاء إال الشرك كمىا قىال  والشرك ذنب عظيم بل هو أعظم الذنوب وكل ذنب يغفره هللا لمن
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ڻ ڻسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبحانه: 

المعبودون ه من دون هللا فيتبرأ ة يجمب هللا المشركين وكل من عبدويوم القيام, [41لنساء:]اۇ
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ : مىىىىن دون هللا ممىىىىن عبىىىىدهم, ويكفىىىىرون بشىىىىركهم كمىىىىا قىىىىال سىىىىبحانه

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    کژ ڑ ڑ 

-19فىىىىىاطر:] ھ ھ ھ ھ ے ےۀ ۀ ہ ہ ہ ہ    ڻڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
11]. 

مىىن زعىىم أنىىا ال نحتىىا  إلىىى الىىدعاء فقىىد كىىذب :" رحمىىه هللا  الىىدين بىىن عبىىد السىىالم وقىىال عىىز
؛ ألن مىا قضىاه هللا تعىالى مىن الثىواب ال حاجة بنا إلىى الطاعىة واإليمىانويلزمه أن يقول  ,وعصى

علىىى  هللا قىىد رتىىب مصىىال  الىىدنيا وامخىىرة يىىدري هىىذا األخىىرق األحمىىق أن , ومىىاوالعقىىاب البىىد منىىه

                                                 

مىىأمون. انظىىر: سىىير أعىىالم هىىو: العىىالء بىىن المسىىيب بىىن رافىىب األسىىدي الكىىوفي, قىىال يحيىىى بىىن معىىين: ثقىىة, ((1
 .1/940 النبالء 

 .5/111وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.1399رقم) 913ص – د أحمدزه((5

(, وقال: 1111رقم) 4/119باب   -  أبواب: صفة القيامة والرقائق والورا عن رسول هللا –سنن الترمذي ((3
 (.9319رقم) 1/1919  هذا حديث حسن صحي . وصححه األلباني في صحي  الجامب

أحمىىد بىىن عبىىد الحلىىيم بىىن  -. و قاعىىدة جليلىىة فىىي التوسىىل والوسىىيلة 19/19 -1/134انظىر: مجمىىوا الفتىىاو  ((4
الناشىىر: رئاسىىىة إدارة  –القىىادر األرنىىاؤوط  ت: عبىىىد –عبىىد السىىالم بىىن تيميىىة الحرانىىىي أبىىو العبىىاس تقىىي الىىدين 

 . 31, 11ص  -م 1333 -هى 1410ط: األولى  –البحوث العلمية واإلفتاء 
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لزمه أن ال يأكل وال يشرب إذا جاا وعطى , وال  على ما سبق به القضاء ال بغيرهاألسباب, بناًء 
وأن يلقىى الكفىار بغيىر سىالح, ويقىول فىي ذلىك كلىه مىا قضىاه  ,يتداو  إذا مرض, وال يلبس إذا برد

بصنكىار الشىرا, ومىا  هللا قل, وما أجرأ هذا الجنس علىهللا تعالى ال يرد, وهذا ال يقوله مسلم وال عا
 .(1)"ركزه هللا في الطبب

 اإللحا  في الدعاء (2
وا: ََل َيـزَاُل اْلَعْبـُد ِبَخْيـَر َمـا َلـْم َيْسـَتْعِجْل َقـالُ  ":قال َأنَّ رسول ا َّ  عن أنس ( 10/10)

 .(1)"َفَلْم َيْسَتِجْب ِلي : َقْد َدَعْوُت َربِ ي َوَكْيَف َيْسَتْعِجْل َقاَل: َيُقولُ 
ي هىذا الحىديث أدب مىن آداب فى" :معلقىًا علىى هىذا الحىديث الحافظ ابن حجر رحمه هللاقال 

الىىدعاء, وهىىو أنىىه يىىالزم الطلىىب, وال ييىىأس مىىن اإلجابىىة؛ لمىىا فىىي ذلىىك مىىن االنقيىىاد, واالستسىىالم, 
ظهار االفتقار"  .(9)وا 

 .(4)"اإللحاح في الدعاء: :" ومن أنفب األدويةابن القيم وقال
 بىن مسىعود  , وذلىك فىي حىديث عبىد هللااستحباب تكرار الدعاء ثالثاً  عن النبي  ثبتو 
ث ا َكانَ )): أن النبي  َذا َسَأَل َسَأَل َثٍَ ث ا، َواِ   .(1)((ِإَذا َدَعا َدَعا َثٍَ

َما ِمْن  )قال: ) يَّ النَّب لما ثبت عن ,وال يلزم في استجابة الدعاء حصول المطلوب بعينه
ـا ُمْسِلَم َيْدُعو ِبَدْعَوَة َلْيَس ِفيَها ِإْثمَ  َث: ِإمَّ ٍَ ـَل  َوََل َقِطيَعُة َرِحَم ِإَلَّ َأْعَطـاُه اّللَُّ ِبَهـا ِإْحـَدع ثَـ َأْن ُتَعجَّ

                                                 

ت: عبىىد  –أبىىو محمىىد عىىز الىىدين عبىىدالعزيز بىىن عبدالسىىالم بىىن أبىىي القاسىىم السىىلمي الشىىافعي -كتىىاب الفتىىاو ((1
 .31ص –م 1311-هى1401 -ط:األولى  – بيروت –دار المعرفة  - الرحمن بن عبد الفتاح

ط:  -ت: شىىعيب األرنىىؤوط وآخىىرون  -. وأخرجىىه اإلمىىام أحمىىد فىىي المسىىند(111رقىىم) 11ص –زهىىد أحمىىد  ((5
 –ك: الدعوات  –البخاري  وأخرجه(. 19001رقم) 10/911  مؤسسة الرسالة -م 1333 -هى 1410الثانية 

ك ْم  : أنَّ رسىول ا َّ بنحىوه مىن طريىق أبىو هريىرة  –ب: يستجاب للعبد ما لم يعجل  ََحىد  قىال:)) ي ْسىَتَجاب  أل 
: َدَعْوت  َفَلْم ي ْسَتَجْب ل ي((  ك: الذكر والدعاء والتوبة  –(. وصحي  مسلم 1940رقم) 1/94َما َلْم َيْعَجْل, َيق ول 

ي فى بنحىو حىديث أبىو هريىرة  –ب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقىول دعىوت فلىم يسىتجب لىى  –
 (.9110رقم) 1/19 البخاري

دار المعرفىة  -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسىقالني الشىافعي   -فت  الباري شرح صحي  البخاري ((3
 .11/141 - هى 1993بيروت  -
محمىد بىن أبىي بكىر بىن أيىوب بىن سىعد شىمس  -لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والىدواء الجواب الكافي ((4

 .11ص –.م1339 -هى 1411ط: األولى  -المغرب  –دار المعرفة  -يم الجوزية الدين ابن ق
 1/193ب: مىىىىىىا لقىىىىىىي النبىىىىىىىي مىىىىىىن أذ  المشىىىىىىركين والمنىىىىىىىافقين   –ك: الجهىىىىىىاد والسىىىىىىىير  –صىىىىىىحي  مسىىىىىىلم ((2

 (.4910رقم)
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مَّا َأْن َيْصِرَف َعْنُه مِ  مَّا َأْن َيدَِّخَرَها َلُه ِفي اآْلِخَرِة، َواِ  وِء ِمْثَلَها، َقاُلوا: ِإذ اَلُه َدْعَوُتُه، َواِ  ُنْكِثُر  ْن السن
   .(1)((؟ َقاَل: اّللَُّ َأْكَثرُ 

ابىة علىى إحىد  هىىذه فيىه دليىل علىى أنىىه ال بىد مىن اإلج :" رحمىه هللا (1)قىال ابىن عبىد البىر
 .(9)األوجه الثالثة"

السوء , أو أن يصرف عنه من بخصوصها فصجابة الدعاء على أنواا : إما تعجل له دعوته
  .القيامة بمثلها , أو يدَّخر ذلك له أجرًا وثوابًا يوم

 من مواطن استجابة الدعاء (3
 : أوقات الدعاء المستجاب وأماكنه كثيرة جدًا وهذه جملة منها

 السجود - أ 
ِإنَّ َأْقَرَب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِ ِه َوُهَو َساِجَد  ":قال أنَّ النَّبيَّ  عن أبي هريرة ( 11/11)

 .(4)"َفَأْكِثُروا الدنَعاءَ 
 ثلث الليل اآلخر - ب 

ِمْن ُخرَاَساَن َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِفـي  (5)َأْقَبْلَنا َمَع َهِرِم ْبِن َحيَّانَ  ":نافب قال ( عن محمد بن11/11)
ْعِر َقالَ  َبْعِض الطَِّريِق َتَمثَّْلُت َلْيَلَة َسَحرَ  ْوَط َفَجَلَدِني به َجْلـَدة  ِبَبْيتيِن ِمَن الشِ  : َفَرَفَع َهِرَم َعَليَّ السَّ

ـاَعِة الَِّتـى الظَّْهِر اْلَتَوْيُت ِمْنَها، َقـاَل ِلـيَعلَ  ي َيْنـِزُل ِفيَهـا الـرَّْحَمُن َوُيْسـَتَجاُب ِفيَهـا : َأِفـي َهـِذِه السَّ
ْعِر؟"الدن   .(6)َعاُء َتَتَمثَُّل ِبالشِ 

                                                 

 ني فىىي صىىحي  التر يىىب والترهيىىب(. وصىىححه األلبىىا11199رقىىم) 19/119 –مسىىند اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل ((1
1/111. 
ولىد بقرطبىة سىنة  ,مىن كبىار حفىاظ الحىديث ,هو: يوسف بن عبد هللا بىن محمىد بىن عبىد البىر النمىري القرطبىي((5

هىى. انظىر سىير أعىالم النىبالء  419 توفي سىنة ,كتابه المشهور التمهيدمنها صاحب التصانيف الفائقة  ,هى911
 .140و 1/193 . واألعالم للزركلي 114و11/119

ت:  -أبىىو عمىىر يوسىىف بىىن عبىىد هللا بىىن عبىىد البىىر النمىىري  -لمىىا فىىي الموطىىأ مىىن المعىىاني واألسىىانيد التمهيىىد ((3
المغىىرب  -وزارة عمىىوم األوقىىاف والشىىؤون اإلسىىالمية  -محمىىد عبىىد الكبيىىر البكىىري  مصىطفى بىىن أحمىىد العلىىوي ,

 .10/139 -هى 1919
ب:مايقالفياركرو –ك:الصالة–أخرجهاإلماممسلمفيصحيح (.1031رقم) 149ص – زهد أحمد((4

 (.1111رقم)5/43والسجود

هو: هرم بن حيان العبدي االزدي, من بني عبد القيس, قائد فات , من كبار النساك, من التابعين, كان أمير ((2
بنىىي عبىىد القىىيس فىىي الفتىىوح, وولىىي بعىىض الحىىروب فىىي أيىىام عمىىر وعثمىىان بىىأرض فىىارس, ومىىات فىىي إحىىد  

 .11/ 1 . واألعالم للزركلي 4/41نبالء  : سير أعالم ال زواته. انظر
 (.1901رقم) 114ص – زهد أحمد((6
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ڑ ڑ ک ک ک  ِفـــــــــي َهـــــــــِذِه اآلَيـــــــــةِ  :"قىىىىىىىىىال (1)البصىىىىىىىىىري عىىىىىىىىىن الحسىىىىىىىىىن( 19/19)

ٍ  ِمَن اللَّْيِل َما َيْرُقُدونَ  [19]الذاريات:ک : َمـدنوا َقـالَ  [11]الذاريات:گ گ گ َكاُنوا َقِلي

َحِر ُثمَّ َدُعوا َوَتَضرَُّعوا ٍََة ِإَلى السَّ  .(1)"الصَّ
َماِء الـدنْنَيا، ِحـيَن :)) وهذا مصداقًا لقول النبي  ُل َربنَنا َتَباَرَّلَل َوَتَعاَلى ُكلَّ َلْيَلَة ِإَلى السَّ َيَتَنزَّ

ُرِني َيْبَقى ُثُلُث اللَّْيِل اآلِخُر، َيُقوُل: َمْن َيْدُعوِني َفَأْسَتِجيَب َلـُه، َمـْن َيْسـأَُلِني َفُأْعِطَيـُه، َمـْن َيْسـَتْغفِ 
 .(9)((َفَأْهِفَر َلهُ 

 ألخيهدعوة األخ  - ج 
د يق ( 14/14)  .(4)"ُيْسَتَجابُ  ِإنَّ ُدَعاَء اأَلِخ أَلِخيِه ِفي اّللَِّ  ":قال عن أبي بكر الص  
:" ِلَقــاُء ِإْخــَواِني َأَحــبن ِإَلــيَّ ِمــْن ِلَقــاِء َأْهِلــي، َأْهِلــي عىىن مطىىر  ف بىىن عبىىد ا َّ قىىال( 11/11)

ْخَواِني:   .(5)"ُيْدَعْوَن اّللََّ ِلي ِبَدْعَوَة َأْرُجو ِفيَها اْلَخْيرَ َيُقوُلوَن: َيا َأِبي َيا َأِبي، َواِ 
 

َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم أَلِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب ُمْسَتَجاَبَة ِعْنَد :))ومما يؤكد هذا قول المصطفى 
 .(1)((اْلُمَوكَُّل ِبِه آِميَن َوَلَّلَل ِبِمْثلَ رَْأِسِه َمَلَّلَل ُمَوكََّل ُكلََّما َدَعا أَلِخيِه ِبَخْيَر َقاَل اْلَمَلَّلُل 

 
 
 
 
 

                                                 

هو: أبو سعيد الحسن بن أبىي يسىار مىن سىادات التىابعين, جمىب بىين العلىم والزهىد والىورا والعبىادة, وكىان سىيد ((1
, تىوفي ويىدلس وكىان يرسىل كثيىراً ال يخاف في هللا لومة الئم, ثقة فقيه فاضل مشهور و أهل زمانه علمًا وعماًل, 

أبىو العبىاس شىمس الىدين أحمىد بىن محمىد بىن أبىي  -وفيىات األعيىان وأنبىاء أبنىاء الزمىان  هىى. انظىر:110سىنة 
 . وسىير أعىالم النىبالء1/13بيىروت  –دار صىادر  -بدون رقم طبعة  –ت: إحسان عباس  -بكر بن خلكان 

 -بن علىي بىن محمىد بىن أحمىد بىن حجىر العسىقالني  أبو الفضل أحمد -التهذيب . وتقريب 4/111-111 –
 (.1119رقم) 1/110 – سوريا –دار الرشيد  -م 1311 -هى 1401ط: األولى,  -محمد عوامة 

 (.1101رقم) 913ص – زهد أحمد((5

 (.1911رقم) 1/91 ب: الدعاء نصف الليل –ك: الدعوات  –صحي  البخاري ((3

محمىد بىن إسىماعيل بىن  -األدب المفىرد بالتعليقىات وأخرجهالبخاريفري(.191رقىم) 119ص –زهد أحمد ((4
مسىتفيًدا مىن  -حققه وقابلىه علىى أصىوله: سىمير بىن أمىين الزهيىري  -إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد هللا 

 م1331 -هىى 1413ط: األولىى,  -تخريجات وتعليقات العالمة الشيخ المحدث: محمد ناصىر الىدين األلبىاني 
(. وقىىال:" 114رقىىم) 911ص– دعىىاء األو بظهىر الغيىىب ب: – الريىىاض –مكتبىة المعىىارف للنشىىر والتوزيىب  -

 صحي  اإلسناد".

 (.1913رقم) 131ص – زهد أحمد((2

 (.9101رقم) 1/11 فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ب: –ك: الذكر والدعاء والتوبة  –صحي  مسلم ((6
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 ثانيا : التوكل
التوكل على هللا مقام جليل عظيم األثر, وهو من أعظم واجبىات اإليمىان, وأفضىل األعمىال 

 , فىىصن األمىىور كلهىىا ال تحصىىل إال بالتوكىىل علىىى هللا والعبىىادات, وأعلىىى مقامىىات توحيىىد هللا 
 .(1)واالستعانة به

يَمان   التََّوكُّل  َعَلى ا َّ   جبير:"ومصدقًا لهذا ما قاله سعيد بن  َماا  اإل   (1)"ج 
والتوكل على هللا كلمة يقولها كثير من الناس, ولكن قليل منهم من يفقه معناها, واألقل من 

فىي حيىاة المسىلم يسىتلزم أواًل  يطبقها ويحول ألفاظها إلى واقب عملي, فتطبيق هذا المعنى اإليماني
دراك معناه الحقيقي.  معرفة مفهوم التوكل على هللا, وا 

وللتوكل عدة تعريفات عند العلماء, ولكن التعريىف الشىامل الجىامب المختىار للباحىث هىو مىا 
 ,فىىي جلىىب المنىىافب, عرفىىه ابىىن عثيمىىين رحمىىه هللا قىىال:" التوكىىل هىىو صىىدق االعتمىىاد علىىى هللا 

 .(9)"مب فعل األسباب التي أمر هللا بها ,ودفب المضار
وال بىىىىد مىىىىن األخىىىىذ باألسىىىىباب التىىىىي تعىىىىين علىىىىى تحقيىىىىق المىىىىراد, ولكىىىىن األمىىىىر الىىىىذي ينبغىىىىي  

سىىر التوكىىل وحقيقتىىه هىىو مالحظتىىه هىىو عىىدم االعتمىىاد علىىى األسىىباب, يقىىول ابىىن القىىيم رحمىىه هللا:" 
لقلىىىب مىىىن االعتمىىىاد عليهىىىا فىىىال يضىىىره مباشىىىرة األسىىىباب مىىىب خلىىىو ا ,اعتمىىىاد القلىىىب علىىىي هللا وحىىىده

 .(4)"ليهاوالركون إ
وأعظم ما ورد في فضل التوكل أنه يدخل صاحبه الجنة بغير حساب, بل إنه يىدخل بسىببه  

:)) , فعىىىن ابىىىن عبىىىاس رضىىىي هللا عنهمىىىا قىىىال: قىىىال رسىىىول هللا سىىىبعون ألفىىىًا مىىىن أمىىىة محمىىىد 
ٍَنِ  ، َوالنَِّبيَوَمَعُه الرنَهْيطُ  ، َفرََأْيُت النَِّبيُعِرَضْت َعَلىَّ اأُلَممُ  َلـْيَس َمَعـُه  ، َوالنَِّبـيَوَمَعُه الرَُّجُل َوالرَُّج

َوَلِكِن اْنُظـْر ِإَلـى  ،َوَقْوُمهُ  َهَذا ُموَسى  َم َفَظَنْنُت َأنَُّهْم ُأمَِّتي َفِقيَل ِليَسَواَد َعِظي ، ِإْذ ُرِفَع ِليَأَحدَ 
َهـِذِه  َذا َسَواَد َعِظيَم َفِقيـَل ِلـيَف ِ  ،اْنُظْر ِإَلى اأُلُفِق اآلَخرِ  َذا َسَواَد َعِظيَم َفِقيَل ِليَفَنَظْرُت َف ِ  ،اأُلُفقِ 

ُتَّلَل َوَمَعُهْم َسْبُعوَن أَْلف ا َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة ِبَغْيِر ِحَساَب َوََل َعَذابَ  اَض َمْنز لَىه  َفَخى ث ىمَّ َنهَىَض فَىَدَخلَ  , ُأمَّ

                                                 

ط: األولىىىى  –المملكىىىة العربيىىىة السىىىعودية   -مجموعىىىة زاد للنشىىىر  –صىىىال  المنجىىىد محمىىىد  –انظىىىر: التوكىىىل ((1
 .1ص –م 1003 -هى 1490

.وأخرجررهابررنأبرريشرريب فرريمصررن ه( قىىال المحقىىق:" لىىيس فىىي إسىىناده بىىأس"109رقىىم) 10ص – زهىىد أحمىىد((5

7/515. 

جمب  -صال  بن محمد العثيمين  محمد بن -مجموا فتاو  ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال  العثيمين ((3
/ 1 -هىىى  1419 -ط: األخيىىرة  -دار الثريىىا  -دار الىىوطن  -وترتيىىب: فهىىد بىىن ناصىىر بىىن إبىىراهيم السىىليمان 

101. 
 –بيىىروت  –دار الكتىب العلميىة  - ابىىن قىيم الجوزيىة محمىد بىن أبىي بكىىر أيىوب الزرعىي أبىو عبىد هللا -الفوائىد ((4

 .19ص –م 1399 -هى 1939ط: الثانية 
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َساٍب َواَل َعَذابٍ  النَّاس  ف ي ل وَن اْلَجنََّة ب َغْير  ح  يَن َيْدخ  ه مْ  ,أ وَلئ َك الَّذ  ب وا  :َفَقاَل َبْعض  يَن َصىح  َفَلَعلَّه ىم  الَّىذ 
وَل ا َّ   ه ْم َفلَ  َرس  ل ىد وا ف ىيَوَقاَل َبْعض  يَن و  ْسىاَلم  َولَىْم ي ْشىر ك وا ب ىا َّ   َعلَّه م  الَّذ  وا َأْشىَياَء َفَخىَرَ   ,اإل  َوَذَكىر 

ىىىول  ا َّ   وه  َفقَىىىالَ  ,َتُخوُضـــوَن ِفيـــهِ  َمـــا الَّـــِذِ: َفقَىىىالَ  َعلَىىىْيه ْم َرس  ُهـــُم الَّـــِذيَن ََل َيْرُقـــوَن َوََل  :فَىىىَأْخَبر 
 َأْن َيْجَعَلن ىي َصىٍن َفقَىاَل اْدا  ا ََّ َفقَىاَم ع كَّاَشىة  ْبىن  م حْ  ,َيْسَتْرُقوَن َوََل َيَتَطيَُّروَن َوَعَلى َربِ ِهـْم َيَتَوكَّلُـونَ 

ىىىْنه مْ  ىىىٌل آَخىىىر  َفقَىىىاَل اْدا  ا ََّ  ,َأْنـــَت ِمـــْنُهمْ : َفقَىىىالَ  م  ىىىْنه ْم,ث ىىىمَّ قَىىىاَم َرج  َســـَبَقَّلَل ِبَهـــا قَىىىاَل: فَ   َأْن َيْجَعَلن ىىىي م 
 .(1)((ُعكَّاَشةُ 

 ومما ورد من آثار تدلل على تلَّلل المعاني من كتاب الزهد هي:
: َلــْو َأنَُّكــْم َتَوكَُّلــوَن َيُقــولُ  َنِبــيَّ اّللَِّ  تَســِمعَ " :قىىال عىىن عمىىر بىىن الخطَّىىاب ( 11/11)

ا َعَلى اّللَِّ َحقَّ َتَوكنِلِه َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزقُ   .(1)"، َوَتُروُ  ِبَطان االطَّْيَرأ َتْغُدو ِخَماص 
: اَرَّلَل َوَتَعــاَلى ِإَلــى ِعيَســىَأْوَحــى اّللَُّ َتَبــ ":عىىن ابىىن عبَّىىاس رضىىي هللا عنهمىىا قىىال( 19/19)

 .(1)"، َوََل َتَولَّ َهْيرِِ َفَأْخُذَلَّللَ واْجَعْلِني ُذْخر ا ِلَمَعاِدَّلَل، َوَتَوكَّْل َعَليَّ َأْكِفَّللَ ، َعْلِني ِمْن َنْفِسَّلَل َكَهمِ َّللَ اجْ 
، ِإنَّ الدنْنَيا َبْحَر َعِميَق، َقْد َهِرَق ِفيـِه َنـاَس عن ل قمان الحكيم قال البنه( 11/11) ِْ ُبَنيَّ :" َأ

، َوِشـرَاُعَها التََّوكنـُل َعَلـى اّللَِّ ، َوَحْشُوَها اإِليَماُن ِبـاّللَِّ َكِثيَر، َفاْجَعْل َسِفيَنَتَّلَل ِفيَها َتْقَوع اّللَِّ 
 .(4)"َلَعلََّّلَل َتْنُجو، َوََل َأرَاَّلَل َناِجي ا

 .(6)"ِجَماُش اإِليَمانِ  التََّوكنُل َعَلى اّللَِّ  ":قال (1)عن سعيد بن جبير( 13/13) 
ــَل َعَلــيَّ َعْبــِدِ: الــرَّبن َتَبــاَرَّلَل َوَتَعــاَلى َيُقــولُ  ":عىىن وهىىب قىىال( 90/90) ، َلــْو َكاَدْتــُه ِإَذا َتَوكَّ

َماَواُت َواأَلْرُض   .(7)"اْلَمْخَر َ ، َجَعْلُت َلُه ِمْن َبْيِن َذِلَّلَل السَّ
 
 
 

                                                 

ك:  –(. وصىىحي  مسىىلم 1141رقىىم) 1/111ب: يىىدخل الجنىىة سىىبعون ألفىىًا  –ك: الرقىىاق  –صىىحي  البخىىاري ((1
 ( واللفظ له.143رقم) 1/199 ائف من المسلمين الجنة بغير حسابب: الدليل على دخول طو  –اإليمان 

وقىىال  –وكىىل علىىى هللا ب: فىىي الت –ك: الزهىىد  –أخرجىىه الترمىىذي فىىي سىىننه  (.39رقىىم) 41ص – زهىىد أحمىىد((5
 (.1114رقم) 1/391صححهاإلماماأللبانيفيصحيحالجامع. و4/199)حديث حسن صحي ( 

 (.491رقم) 194ص – زهد أحمد((3

 (.199رقم) 141ص – زهد أحمد((4

سىعيد بىن جبيىر االسىدي أبىو عبىد هللا, اإلمىام, الشىهيد, تىابعي, كىان أعلمهىم علىى اإلطىالق, وهىو حبشىىي هىو: ((2
 .9/39 . واألعالم 4/911عالم النبالء سير أ  :األصل, أخذ العلم عن عبد هللا بن عباس وابن عمر.انظر

 .13ص –سبق تخريجه ((6
 (.139رقم) 31ص – زهد أحمد((7
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: َقـــالَ  [1]الطىىىالق:ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ":ولىىىه قىىىال فىىىي ق (1)( عىىىن مسىىىروق91/91) 
: َقـالَ  [9]الطىالق:ہ ہ ہ ھ ھ ھ ُهـَو َيْمَنُعـُه َوُهـَو ُيْعِطيـهِ  َمْخَرُجُه َأْن َيْعَلَم َأنَّ اّللََّ 

ے  ھ  :َوُيْعِظُم َلُه َأْجر ا َقالَ  َمْن َتَوكََّل َعَلْيِه ُيَكفِ ُر َعْنُه َسيِ َتاِتهِ ؟ ِإَلَّ َتَوكََّل َعَلى اّللَِّ َكَفاهُ أََلْيَس ُكلن َمْن 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  : َفيَمْن َتَوكََّل َعَلى اّللَِّ َوِفيَمْن َلْم َيَتَوكَّـْل َعَلْيـهِ َوَقالَ  [9]الطالق:ے ۓ ۓ

ٍ   [9]الطالق:ۆ  .(1)"َأَج
 بل جعلها شيخ اإلسالم ابن تيميىة مىن أعظىم الواجبىاتفهذه امثار تؤكد على أهمية التوكل  

 ,كمىىا أن اإلخىىالص هلل واجىىب ,فىىصن التوكىىل علىىى هللا واجىىب مىىن أعظىىم الواجبىىاتقىىال رحمىىه هللا:" 
وقد أمر هللا بالتوكل فىي  يىر آيىة أعظىم ممىا أمىر بالوضىوء والغسىل مىن  ,وحب هللا ورسوله واجب

 .(9)"ونهى عن التوكل على  ير هللا ,الجنابة
ی ی ی جئ حئ  :بىىىىىىىل إن التوكىىىىىىىل شىىىىىىىرط اإليمىىىىىىىىان, فىىىىىىىالمفهوم مىىىىىىىن قولىىىىىىىه تعىىىىىىىىالى 

 .(4) , أنه إذا انتفى التوكل انتفى اإليمان[19]المائدة:مئ
 رابعا : الشكر

وفىي  ,وفي لسانه حمدًا وثنىاءً  ,الشكر هو ظهور أثر النعم اإللهية على العبد في قلبه إيماناً 
 .(1)جوارحه عبادة وطاعة

اختلىىىف العلمىىىاء أيهمىىىا أعىىم, الحمىىىد أو الشىىىكر؟ علىىىى قىىىولين, والتحقيىىىق أن  كثيىىىر:"قىىال ابىىىن 
بينهمىىا عموًمىىا وخصوًصىىا, فالحمىىد أعىىم مىىن الشىىكر مىىن حيىىث مىىا يقعىىان عليىىه؛ ألنىىه يكىىون علىىى 

وهىىو أخىىص ألنىىه ال يكىىون إال بىىالقول, والشىىكر  ,الصىىفات الالزمىىة والمتعديىىة, تقىىول: حمدتىىه لكرمىىه
ليه, ألنه يكون بالقول والعمل والنية, وهو أخص ألنه ال يكون إال علىى أعم من حيث ما يقعان ع

, الصىىىفات المتعديىىىة, ال يقىىىال:  حسىىىانه إلىىىي  حىىىرره بعىىىض  هىىىذا حاصىىىل مىىىا شىىىكرته علىىىى كرمىىىه وا 
 .(1)المتأخرين, وهللا أعلم"

                                                 

األجدا بن مالك الهمداني الوادعي, أبو عائشة, اإلمام, القدوة, العلم, تابعي ثقة, من أهل هو: مسروق بن ((1
  .4/14 -اليمن, قدم المدينة في أيام أبى بكر, وسكن الكوفة. انظر: سير أعالم النبالء 

 (.1558رقم)5/461–وأخرجهالبيهقيفيشعباإليمان(.1091رقم) 401ص – زهد أحمد((5

 .9/11 مجموا الفتاو  ((3
 .11ص –محمد منجد  –انظر: التوكل ((4
ط: األولىىىى  –المملكىىىة العربيىىىة والسىىىعودية  –مجموعىىىة زاد للنشىىىر  –محمىىىد صىىىال  المنجىىىد  –انظىىىر: الشىىىكر ((2

 .1ص –م 1003 -هى 1490
 .111/ 1 تفسير القرآن العظيم((6
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, فلمىا كىان اإليمىان (1)ونصىف صىبر" شىكر, نصىف نصىفان: اإليمىان القىيم:" ابىن قىال
هملىىىىىوا هىىىىىذين األصىىىىىلين المؤمنين أن ال ي  بىىىىى ونصىىىىىف صىىىىىبر, كىىىىىان حريىىىىىاً  نصىىىىفين: نصىىىىىف شىىىىىكر,

هللا يىىىىوم لقائىىىىه فىىىىي  مإلىىىىى هللا بىىىىين هىىىىذين الطىىىىريقين لىىىىيجعله مسىىىىيره واأن يجعلىىىىفعلىىىىيهم  ,العظيمىىىىين
 الفريقين.

إن امثىىار الىىواردة فىىي هىىذا المبحىىث تبىىين أنَّ شىىكر الخىىالق تبىىارك وتعىىالى علىىى نعمىىه الكثيىىرة وآالئىىه 
  كتاب الزهد: ر به, وهذا ما دل عليهالجسيمة مأمو 

محم ىد بىن كعىب القرظىيَّ عن ( 91/91) 
ـا  ":قىال (1) َكـاَن ِإَذا َأَكـَل َقـاَل: اْلَحْمـُد  ِإنَّ ُنوح 

َذا َشِربَ ّلِلَِّ  َذا َرِكـَب َقـاَل: اْلَحْمـُد  ، َواِ  َذا َلِبَس َقـاَل: اْلَحْمـُد ّلِلَِّ، َواِ  أ َفَسـمَّاُه اّللَُّ ّلِلَِّ َقاَل: اْلَحْمُد ّلِلَِّ، َواِ 
 .(1)"َعْبد ا َشُكور ا

ــاَل :  [ 99]الشىىور :ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ: عىىن قتىىادة قىىال فىىي قولىىه ( 99/99)  َق
َذا اْبُتِلَي َصَبرَ َكاَن ُمَطرِ َف َيُقولُ  ُكوُر الَِّذِ ِإَذا ُأْعِطَي َشَكَر َواِ  بَّاُر الشَّ  .(4)": ِنْعَم اْلَعْبُد الصَّ

: َفَأْعَظَمَهـــا اْلَمَلـــَّلُل َأْن " َقــاَل َرُجـــَل: اْلَحْمــُد ّلِلَِّ َكِثيـــر ا، َقــالَ :قىىىال  سىىلمانعىىن ( 94/94) 
 .(5)": اْكُتْبَها َكَما َقاَل َعْبِدِ َكِثير ا، َقالَ َيْكُتَبَها َحتَّى رَاَجَع ِفيَها َربَُّه 

ــى آَدَم  :"قىىال (1)بىىن عبىىد هللا المزنىىي عىىن بكىىر( 91/91)  ــا ُعــِرَض َعَل ــرََأع  َلمَّ ــُه َف يَُّت ُذرِ 
ْيَت َبْيــَنُهْم؟ َقــاَل: َيـــا آَدمُ  َفْضــلَ  َّ َســـوَّ ، َفَهــ ، ِإنِ ــي َأْحَبْبـــُت َأْن َبْعِضــِهْم َعَلـــى َبْعــَض َقــاَل: َيـــا َربِ 
 .(7)"ُأْشَكرَ 

                                                 

مؤسسىة الرسىالة,  -محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سىعد ابىن قىيم الجوزيىة  -زاد المعاد في هدي خير العباد ((1
 .901/ 4 - م1334 -هى  1411السابعة والعشرون   ط: – مكتبة المنار اإلسالمية, الكويت -بيروت 

بىىن كعىىب ابىىن سىىليم ابىىن أسىىد أبىىو حمىىزة القرظىىي المىىدني وكىىان قىىد نىىزل الكوفىىة مىىدة, اإلمىىام, العالمىىة, محمىىد ((5
, مىات سىنة ثقة عالم من الثالثة, ولد سنة أربعين على الصحي  ووهم من قال ولد في عهد النبي  الصادق,

 .1/104 . وتقريب التهذيب 1/11لنبالء  عشرين وقيل قبل ذلك. انظر: سير أعالم ا
وأخرجىىىه ابىىىن . (4119رقىىىم) 1/190 وأخرجىىىه البيهقىىىي فىىىي شىىىعب اإليمىىىان (.111رقىىىم) 11ص – زهىىىد أحمىىىد((3

 –دار الكتىىب العلميىىة  -ت:حبيىىب الىىرحمن األعظمىىي  -عبىىد هللا بىىن المبىىارك  -الرقىىائق و  فىىي الزهىىد المبىىارك
 .913ص –بيروت 

 .1/111ابن كثير في تفسير القرآن العظيم  وذكره(.1911رقم) 134ص – زهد أحمد((4
أبىىو القاسىىم سىىليمان بىىن أحمىىد  -المعجىىم األوسىىط  وأخرجىىه الطبرانىىي فىىي (.111رقىىم) 139ص – زهىىد أحمىىد((2

 –ه 1411القىاهرة ,  -دار الحىرمين   - مرفوعىًا للنبىي  –ت: طارق بن عوض هللا بن محمد -الطبراني 
 .1/114وقال حديث حسن لغيره  – وأخرجه األلباني في صحي  التر يب والترهيب . 1/909
الحجة, ثقة ثبت , أحد األعالم, يذكر مىب الحسىن, وابىن عبد هللا المزني اإلمام, القدوة, أبو  بكر بن عبد هللا ((6

 .1/119 . وتقريب التهذيب 4/191 -لنبالء سيرين, مات سنة ثمان ومائة. انظر: سير أعالم ا
 .7/131وأخرجهابنأبيشيب فيمصن ه(.111رقم) 19ص – زهد أحمد((7
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ير قىالعن ( 91/91)  خ   ـُكوُر  ":مطر  ف بن عبد ا َّ بن الش   ِإنَّ َأَحبَّ ِعَبـاِد اّللَِّ ِإَلـى اّللَِّ الشَّ
َذا ُأْعِطَي َشَكرَ  اِبُر الَِّذِ ِإَذا اْبُتِلَي َصَبَر َواِ   .(3)"الصَّ

ــِ َذا ُهــَو َأْن ُيَعــاَفى اْلَعْبــُد  ":مطىىر ف قىىال عىىن( 99/99)  َنَظــْرُت َمــا ُهــَو َخْيــَر ََل َشــرَّ ِفيــِه َف
 .(1)"َفَيْشُكرَ 
 .(1)..."أَلْن ُأَعاَفى َفَأْشُكَر َأَحبن ِإَليَّ ِمْن َأْن ُأْبَتَلى َفَأْصِبرَ  ":المطر  ف ق ( عن91/91) 

 

فهذه امثار تستوجب علىى العبىد شىكر رب العىالمين علىى نعمىه وآالئىه الكثيىره التىي ال تحصىى وال 
ى ائ ائ ەئ ەئ  قىىىىىىىىال تعىىىىىىىىالى:تعىىىىىىىىد, بىىىىىىىىل أرمنىىىىىىىىا هللا سىىىىىىىىبحانه وتعىىىىىىىىالى بشىىىىىىىىكره ف

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  والشىىىىكر يسىىىىتلزم المزيىىىىد قىىىىال تعىىىىالى: ,[111]البقىىىىرة:وئ

 .[19]إبراهيم:ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
أنه قام حتى تورمت قدماه, فقيل لىه تفعىل ذلىك وقىد  فىر هللا  وفي الصحيحين عن النبي 

ٍَ َأُكوُن َعْبد ا َشُكور الك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال:))   .(4)((َأَف
 

 خامسا : التقوع
ٹ   لدولىين وامخىرين, قىال تعىال: التقىو  مرتبىة فىي اإليمىان عظيمىة, وهىي وصىية هللا 

فينبغىىي للمىىؤمن أن يسىىعى إلىىى تحقيقهىىا ، [139]البقىىرة:ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
 .والتجمل بها حتى يكون من أهلها الذين استحقوا مغفرة هللا 

ىى  ذا شىىوك؟ قىىال: نعىىم. قىىال:  يقىىاً : هىىل أخىىذت طر لسىىائله عىىن التقىىو  فقىىال  أبىىو هريىىرةأل س 
, (1)فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاورته أو قصرت عنه, قال: ذاك التقو 

                                                 

 .5/511وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.1911رقم) 139ص – زهد أحمد((1

 (.4151رقم)6/521وأخرجهالبيهقيفيشعباإليمان(.1949رقم) 139ص – زهد أحمد((5

عبىىد هللا بىىن  -فىىي كتابىىة الشىىكر  –وأخرجىىه ابىىن أبىىي الىىدنيا  (.1990رقىىم) 131صانظىىر: المصىىدر السىىابق: ((3
 .1/14المكتب اإلسالمي  -م 1310 -هى 1400ط: الثالثة  -ت : بدر البدر  –محمد أبو بكر القرشي 

(. وصىحي  مسىلم 1190رقىم) 1/10 حتىى تورمىت قىدماه ب: قيىام النبىي  –ك: التهجىد  –صحي  البخاري ((4
 (.9901رقم) 1/141 ار األعمال واالجتهاد في العبادةب: إكث –والنار ك: صفة القيامة والجنة  –

ت: عامر أحمد حيدر  –أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد هللا البيهقي  -انظر: كتاب الزهد الكبير ((2
 .321ص–م 1331سنة النشر  -بيروت  –مؤسسة الكتب الثقافية  -
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فحقيقىىة التقىىو  العمىىل بطاعىىة هللا إيمانىىًا واحتسىىابًا, أمىىرًا ونهيىىًا, فيفعىىل مىىا أمىىر هللا بىىه إيمانىىًا بىىاممر 
 .(1)بالناهي وخوفًا من وعيدهوتصديقًا بوعده, ويترك ما نهى هللا عنه إيمانًا 

وقد دل على ذلك نصوص كثيرة من القىرآن  ,والتقو  قد أمر هللا بها ووصى بها بكثير من اميات
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   قىىىىال تعىىىالى: ,وكىىىىالم السىىىلف الصىىىىال  ,والسىىىىنة الصىىىحيحة ,الكىىىريم

واجبىة علىى الخلىق,  قىال ابىن تيميىة رحمىه هللا:" والتقىو  ,[191]النساء:ہ ہ ہ ہ ھ
وقىىد أمىىر هللا بهىىىا, ووصىىى بهىىا فىىىي  يىىر موضىىب, وذم مىىىن ال يتقىىي هللا, ومىىن اسىىىتغنى عىىن تقىىىواه 

 .(1)توعده"
  ومن اآلثار التي تتعلق بالتقوع:

ْدِني، َقاَل:  ،َقاَل: ِإنِ ي ُأِريُد َسَفر ا يِ  :" َجاَء َرُجَل ِإَلى النَّبِ قىال عن أنس ( 93/40)  َفَزوِ 
َدَّلَل اّللَُّ التَّْقَوع...  .(1)" َزوَّ

ِْ ُبَنــيَّ  ":ان الحكىىيم قىىال البنىىهمىىلق عىىن( 41/41)  ــْد َهــِرَق ِفيــِه ، ِإنَّ الــدنْنَيا َبْحــَر َعِميــقَ  َأ َق
 ."...(4)ا َتْقَوع اّللَِّ ، َفاْجَعْل َسِفيَنَتَّلَل ِفيهَ َناَس َكِثيرَ 
ـا  َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّـابِ  ":قال عن أنس بن مالك ( 41/41)  َمَعـُه  َوَخَرْجـتُ  ،َيْوم 

: ُعَمـُر َأِميـَر َر َوُهـَو ِفـي َجـْوِف اْلَحـاِتطِ ، َوَبْيِنـي َوَبْيَنـُه ِجـَداَحتَّى َدَخَل َحاِتط ا، َفَسِمْعُتُه َوُهَو َيقُـولُ 
 َِ َِ َب َبنََّّلَل"َواّللَِّ َبِني اْلَخطَّاِب اْلُمْيِمِنيَن َب  .(5)َلَتتَِّقَينَّ اّللََّ َأْو َلُيَعذِ 

ـى َتْلَقــاُه، َوُعــدَّ َنْفَســَّلَل ِفــي  :"قىىال عىىن أبىىي الىىدرداء ( 49/49)  ــَّلَل تَــرَاُه َحتَـّ ـِق اّللََّ َكَأنَّ اتَـّ
يَّاَّلَل َوَدْعَوَة اْلَمْظُلومِ   .(6)"اأَلْمَواِت َوََل َتُعدََّها ِفي اأَلْحَياِء، َواِ 

 
 

                                                 

  -ابىن قىيم الجوزيىة محمىد بىن أبىي بكىر أيىوب الزرعىي أبىو عبىد هللا   -زاد المهىاجر إلىى ربىه  الرسالة التبوكية((1
 .10ص –قيق: د. محمد جميل  ازي تح - جدة –مكتبة المدني 

تحقيىىىق: د. سىىىعود صىىىال   -ابىىىن تيميىىىة الحرانىىىي الحنبلىىىي  -شىىىرح عمىىىدة الفقىىىه )مىىىن كتىىىاب الطهىىىارة والحىىى ( ((5
 .9/119  -هى1419ط: األولى  -الرياض  –مكتبة العبيكان  -العطيشان 

 1/100وأخرجىىىىىه الترمىىىىىىذي فىىىىىي سىىىىىىننه  وقىىىىىال حىىىىىىديث حسىىىىىن  ريىىىىىىب   (.199رقىىىىىىم) 11ص – زهىىىىىد أحمىىىىىد((3
 (.9193رقم) 1/113 حسنه اإلمام األلباني في صحي  الجامب (. و 9444رقم)

 .11ص  –سبق تخريجه ((4
 -ت: محمىىىد مصىىىطفى األعظمىىىي  –الموطىىىأاإلمىىىام مالىىىك فىىىي (. وأخرجىىىه 101رقىىىم) 119ص – زهىىىد أحمىىىد((2

 .1449/ 1 –م  1004 -هى  1411ط: األولى  –اإلمارات  –أبو ظبي  -مؤسسة زايد بن سلطان 
وأخرجىه ابىن (. 10010رقم) 19/119وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان  (.990رقم) 111ص –زهد أحمد ((6

 (.1474رقم)3/461وحسنهاأللبانيفيالسلس الصحيح .111/ 49عساكر في تاريخ دمشق  
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ــا َبَلْغَنــا ِحْصــَن  (1)َشــيَّْعَنا ُجْنــُدَب ْبــَن َعْبــِد اّللَِّ  ":قىىال (1)يىىونس بىىن جبيىىرعىىن ( 44/44)  َفَلمَّ
 .(1)...": ُأوِصيُكْم ِبَتْقَوع اّللَِّ َواْلُقْرآِن َفِ نَُّه ُنوُر اللَّْيِل اْلُمْظِلمِ ُقْلَنا َلُه: َأْوِصَنا َقالَ  اْلُمَكاِتبِ 
ِإنَّ التَّْقــَوع َلــْيَس ِفــي َهــَذا اْلِكَســاِء ِإنََّمــا التَّْقــَوع َمــا َوَقــَر ِفــي  الحسىىن قىىال:"عىىن ( 41/41) 

 .(4)"اْلَقْلِب َوَصدََّقُه اْلَعَمُل َواْلِفْعلُ 
يىىىىز  إ لَىىىىى َبْعىىىىض  ع مَّال ىىىىه  فقىىىىال( 41/41)  َمىىىىَر ْبىىىىَن َعْبىىىىد  اْلَعز  ــــَوع اّللَِّ  ":كتىىىىب ع  ُأوِصــــيَّلَل ِبَتْق
"...(5). 

 .(6)"اتَِّق اّللََّ ِفي اْلَيَقَظِة َوََل ُتَباِل ِبَما رََأْيَت ِفي اْلَمَنامِ  ":سيرين قال عن ابن( 49/49) 
ىىل  قَىالَ ( عىن الربيىىب بىن خثىىيم قى41/41)  : َيــا َعْبــَد اّللَِّ اتَّــِق اّللََّ ِفيَمــا "ال َكىىاَن إ َذا َجىاَءه  الرَّج 

 .(7)..."َلى َعاِلِمهِ ُعلِ ْمَت َوَما اْسُتْيِثَر ِبِه َعَلْيَّلَل َفِكْلُه إِ 
ْنَساُن النَّـاَر اأَلْجَوَفـاِن: َأْكَثُر َما َيِلُج ِبِه اإلِ  ":الق  أن النبي  ( عن أب ي هريرة43/43) 

 .(8)": َتْقَوع اّللَِّ َوُحْسُن اْلُخُلقِ ُج ِبِه اإِلْنَساُن اْلَجنَّةَ ، َوَأْكَثُر َما َيلِ اْلَفْرُ  َواْلَفمُ 
ون بىالتقو ؛ لعظىم فضىلها عنىد هللا, يتواص دائماً  وايجد أن السلف كان الناظر لتلك امثارف

 : (3)ومما ورد من فضائلها في امثار:
                                                 

وأوصىى أن  ,مىن الثالثىة مىات قبىل المائىة بعىد التسىعين ,بن جبير الباهلي أبو  ىالب البصىري ثقىةيونس : هو((1
 .119ص  -يصلي عليه أنس ابن مالك. انظر: تقريب التهذيب 

أسىىد الغابىىة فىىي معرفىىة انظىىر: , مىىات بعىىد السىىتين.  جنىىدب بىىن عبىىد هللا بىىن سىىفيان البجلىىي صىىاحب النبىىي ((5
عادل أحمد  -ت:علي محمد معوض  –الشيباني الجزري الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 

 سىىىىير أعىىىىالم النىىىىىبالء .1/111 –م  1334 -هىىىىىى 1411ط:األولىىىىى  –دار الكتىىىىىب العلميىىىىة  -عبىىىىد الموجىىىىود 
9/174. 

وأخرجررهالبيهقرريفرريشررعباإليمررانوقررالالمحقرر إسررنادهالبرر  برره(.1194رقىىم) 119ص – زهىىد أحمىىد((3

 (.1252رقم)3/181

 (.1191رقم) 919ص – انظر: المصدر السابق: زهد أحمد((4

أبو داود سليمان  - وأخرجه أبو داود في السنن (.1991رقم) 911ص – انظر: المصدر السابق: زهد أحمد((2
ْسىىتاني بىىن األشىىعث بىىن  ج  ت: محمىىد محيىىي الىىدين عبىىد  -إسىىحاق بىىن بشىىير بىىن شىىداد بىىن عمىىرو األزدي الس  

وقىىىال  –ب: لىىزوم السىىنة  –ك: السىىنة  –  مىىن دون طبعىىة –بيىىروت  –صىىيدا  -المكتبىىة العصىىرية  -الحميىىد 
 .4/101  األلباني صحي  

 .5/573فيالحلي وأخرجهأبونعيم(.1104رقم) 914ص – انظر: المصدر السابق: زهد أحمد((6

 .5/118ورواهأبونعيمفيالحلي (.1011رقم) 931ص – زهد أحمد ((7

سىىن ب:  –البخىىاري فىي األدب المفىىرد  رواهو (. 1933رقىم) 411ص – انظىر: المصىىدر السىابق: زهىىد أحمىىد((8 ح 
ل ق إذا َفق هوا  .19/119حسن". واإلمام أحمد في مسنده   وقال األلباني:"حديث( 113رقم) 143ص – الخ 

ط: األولىىىى   -المملكىىىة العربيىىىة السىىىعودية  –مجموعىىىة زاد للنشىىىر  –محمىىىد صىىىال  المنجىىىد   -انظىىىر: التقىىىو  ((3
 .41ص  -م 1003 -هى 1490
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   المتقىىىىىىىون هىىىىىىىم أوليىىىىىىىاء هللا قىىىىىىىال تعىىىىىىىالى: - أ 

 .[19-11]يونس:ڀ ڀ ٺ ٺڀ
وهىىىذا مىىىن أعظىىىم  ،[19]المائىىىدة:ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  :التقىىىو  سىىىبب لقبىىىول العمىىىل قىىىال  - ب 

 والفضائل. الثمرات
 ,والفىىوز بالجنىىة ,والنجىىاة مىىن النىىار ,وتكفيىىر السىىيئات ,التقىىو  توصىىل إلىىى مرضىىات الىىرب  - ج 

ٱ ٻ ٻ  قىىىال تعىىىالى: ,الجنىىىة وينجيىىىه مىىىن النىىىار وهىىىذا هىىىو مىىىراد المىىىؤمن أن يدخلىىىه هللا 

جئ   عقةةةا   [11]المائىىىدة:ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 .[1]الطالق:حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب
 ومصىدر للىرزق مىن حيىث ال يحتسىب المتقىي قىال تعىالى: ,كىل ضىيقالتقو  هي المخىر  مىن  - د 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ:ووعد هللا ال  ,فهذا وعد هللا ،[9-1]الطالق
 يتخلف عن عباده.

 ,إن تقو  هللا أفضل ما يحصل عليه اإلنسان في هذه الحياة؛ ألنها سبب لكل خير وفالح
 وسبب لسعادة الدارين.

 

 سادسا : الخوف والرجاء 
أصىىىول العقيىىىدة اإلسىىىالمية: الخىىىوف والرجىىىاء, وهمىىىا مىىىن أعظىىىم أصىىىول العقيىىىدة, والخىىىوف مىىىن 

 .(3)والرجاء ال بد من الجمب بينهما, ال يكفي االقتصار على واحد منهما فقط"
بىىل وسىىائر أمىىورهم,  ,فيتمي ىىز مىىنه  أهىىل السىىنة والجماعىىة بالوسىىطية واالعتىىدال فىىي عقيىىدتهم

بعيًدا عن جانبي اإلفراط والتفريط, ومما تتض  بىه وسىطيتهم هىذا البىاب مىن أبىواب االعتقىاد, ولىذا 
على العبد فيه, واتفقوا على أن العبد  نب هوا عليه كثيًرا في مصنفاتهم االعتقادية, وأوضحوا الواجب

حراف عىن المىنه  الحىق, وبعىد عىن واحد منهما ان يجمب بينهما في حياته, وأن فقديجب عليه أن 
الصراط المستقيم, يقول الغزالي رحمه هللا:" الرجاء والخوف جناحان بهما يطيىر المقربىون إلىى كىل 

فىال يقىود إلىى قىرب الىرحمن  ,ومطيتىان بهمىا يقطىب مىن طىرق امخىرة كىل عقبىة كىؤود ,مقام محمىود
مكىىىىاره القلىىىىوب ومشىىىىاق الجىىىىوارح ب فوفىىىىاً , ثقيىىىىل األعبىىىىاء محوروح الجنىىىىان مىىىىب كونىىىىه بعيىىىىد األرجىىىىاء

بلطىىائف  إال أزمىىة الرجىىاء وال يصىىد عىىن نىىار الجحىىيم والعىىذاب األلىىيم مىىب كونىىه محفوفىىاً  ,واألعضىىاء
 .(1)إال سياط التخويف وسطوات التعنيف" ,الشهوات وعجائب اللذات

                                                 

دار  -صىىىال  بىىىن فىىىوزان بىىىن عبىىىد هللا الفىىىوزان  -انظىىىر: التعليقىىىات المختصىىىرة علىىىى مىىىتن العقيىىىدة الطحاويىىىة ((1
 .141ص –اصمة للنشر والتوزيب الع
 .141/ 4بيروت  –دار المعرفة  -أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي   -إحياء علوم الدين ((5
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 ومن هذه اآلثار التي تيكد تلَّلل المعاني هي:
َعَلـى َشـابَ  َوُهـَو ِفـي اْلَمـْوِت َفَقـاَل:  :" َدَخَل النَِّبين قال ( عن أنس بن مالك 10/10)

: ََل َيْجَتِمَعاِن ِفي َقْلِب َعْبـَد، ، َوَأَخاُف ُذُنوِبي، َفَقاَل َرُسوُل اّللَِّ َكْيَف َتِجُدَّلَل؟ َقاَل: َأْرُجو اّللََّ 
 .(3)َما َيْرُجو، َوآَمَنُه ِممَّا َيَخاُف" ِفي ِمْثِل َهَذا اْلَمْوِطِن، ِإَلَّ َأْعَطاُه اّللَُّ 

، ِإنَّ اْلُمـْيِمَن َلـُذو َقْلَبـْيِن: َقْلـَب َيْرُجـو ِبـِه، َوَقْلـَب ( عن لقمىان قىال البنىه11/11) :" َيـا ُبَنـيَّ
 .(1)َيَخاُف ِبِه"
ِْ َبَلَغِني َأنَُّه ُيْيَتى ِباْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيوَقـُف َبـيْ  ":مسلم بن يسار قىالعن ( 11/11) َن َيـَد

ٍَ َفَيُقولُ  اّللَِّ  : اْنُظـُروا ِفـي ُيوَجُد َلُه َحَسـَنَة َفَيقُـولُ : اْنُظُروا ِفي َحَسَناِتِه َفَيْنُظُروا ِفي َحَسَناِتِه َف
ُردنوُه ِإَلـيَّ َمـا َتْلَتِفـُت؟ َرَة َفُيـْيَمُر ِبـِه ِإَلـى النَّـاِر َوُهـَو َيْلَتِفـُت َفَيقُـوُل : َسيِ َتاِتِه َفُيوَجُد َلُه َسـيِ َتاَت َكِثيـ

ِْ َربِ  َلـــْم َيُكـــْن َهـــَذا َظنِ ـــي أْو َرَجـــاتِ َفَيُقـــولُ  ، َفُيـــْيَمُر ِبـــِه ِإَلـــى ي َشـــَّللَّ ِإْبـــرَاِهيُم َفَيُقـــوُل: َصـــَدْقتَ : َأ
 .(1)"اْلَجنَّةِ 

 .(4)"الرََّجاُء َواْلَخْوُف َمِطيَّتَا اْلُمْيِمنِ  ":ال( عن الحسن ق11/11)
قىىىر ةمعاويىىىة بىىىن عىىىن ( 19/19)

َأنَّـــُه َجَلـــَس َوَرُجـــَل ِمـــَن التَّـــاِبِعيَن َفَتـــَذاَكرَا َقـــاَل:" َفَقـــاَل  (5)
نَّـُه َمـْن َخـاَف ِمـْن َشـْيَء َهـَربَ  َأَحُدُهَما: ِإنِ ي ََل َأْرُجو َوَأَخاُف، َفَقاَل اآلَخُر: َمنْ   َرَجا َشْيت ا َطَلَبُه َواِ 

 .(6)"، َما َأْحسُب اْمَرء ا َيَخاُف َشْيت ا ََل َيْهُرُب ِمْنهُ ِمْنُه َوَما َأْحَسُب اْمَرء ا َيْرُجو َشْيت ا ََل َيْطُلُبهُ 
عليىه الكتىاب والسىنة وأجمىب عليىه  , وهىذا مىا دل  الجمىب بينهمىاوكذلك تؤكد تلك امثىار علىى 

, قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا: " وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً  ,سلف األمة
 .(7)فأيهما  لب هلك صاحبه"

                                                 

في السىنن حىديث  وقال األلباني –ك: الجنائز  –وأخرجه الترمذي في سننه  (.191رقم) 11ص –زهد أحمد ((1
 .9/901 حسن 

 (.1112رقم)5/338وأخرجهالبيهقيفيشعباإليمان(.191رقم) 141ص –زهد أحمد ((5

 .5/532وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.1411رقم) 904ص –زهد أحمد ((3

 .5/126وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.1111رقم) 911ص –زهد أحمد ((4

مىات سىنة ثىالث عشىرة وهىو  ,ثقىة مىن الثالثىة ,معاوية ابن قرة ابن إياس ابن هىالل المزنىي أبىو إيىاس البصىري((2
 .191ص –. وتقريب التهذيب 119 /1سير أعالم النبالء   ابن ست وسبعين سنة. انظر:

 (.333رقم) 1/913وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان  (.1131رقم) 941ص –زهد أحمد ((6

لسالم بن عبىد هللا بىن أبىي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ا  -الفتاو  الكبر  البن تيمية ((7
 -هىىىى 1401ط: األولىىىى,  -دار الكتىىىب العلميىىىة  -القاسىىىم بىىىن محمىىىد ابىىىن تيميىىىة الحرانىىىي الحنبلىىىي الدمشىىىقي 

 .913/ 1 –م 1319



 68 

عقيدة أهىل ة والجماعة في هذا الباب فقال: "وقد بي ن الشيخ صال  الفوزان وسطية أهل السن
السنة والجماعة, الوسط بين األمن من مكىر هللا, واإليىاس مىن رحمتىه, فهىم يرجىون رحمىة هللا, وال 
يأمنون من مكر هللا, وال من العذاب والفتنة, لكن ال يقنطون من رحمة هللا, فيجمعون بين الخوف 

ې ې ى ى ائ ائ  والرجاء, وهو مىا كىان عليىه األنبيىاء, قىال سىبحانه:

فهىىؤالء هىىم األنبيىىاء, فخىىوفهم مىىن هللا لىىم يحملهىىم  ,[30]األنبيىىاء:ۇئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
وقال  ،[19]يوسف:ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ على القنوط من رحمة هللا, قال سبحانه:

وأيًضىا: رجىاؤهم مىن هللا لىم يحملهىم  ,[11]الحجر:ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  سبحانه:
ڇ ڇ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ علىىىىىىىىىىى األمىىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىىن مكىىىىىىىىىىر هللا, قىىىىىىىىىىال سىىىىىىىىىىبحانه: 

 .(3)" [33]األعراف:ڍ
وهىذا الطريىق هىو  ,ونخلص من ذلك أن العبىد المىؤمن ال بىد أن يجمىب بىين الرجىاء والخىوف

 طريق أولياء هللا وأصفيائه. ,طريق االعتدال
 اليقين :سابعا  

يقول  ,وصفة من صفات أهل التقو  واإلحسان ليقين شعبة عظيمة من شعب اإليمان,إن ا
وبه تفاضل  ,هو من اإليمان بمنزلة الروح من الجسد :"اإلمام ابن القيم رحمه هللا عن منزلة اليقين

ليىىه شىىمر العىىاملون ,وفيىىه تنىىافس المتنافسىىون ,العىىارفون شىىاراتهم  ,وا  وعمىىل القىىوم إنمىىا كىىان عليىىه وا 
لىد بينهمىا حصىول اإلمامىة فىي الىدين ,كلها إليه ذا تزو  الصىبر بىاليقين و  چ  قىال تعىالى: ,وا 

 .(1)"[14]السجدة:چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
 وقد ذكر كتاب الزهد جملة من امثار التي توض  هذا المعنى: 
: وا َيْطُلُبوَنــُه َقــالَ َفَخَرُجــ َنِبــيَُّهْم  َفَقــَد اْلَحَواِرينــونَ  ":عىن بكىىر بىىن عبىىد ا َّ قىىال( 14/14)

َلْو َأنَّ َِلْبـِن آَدَم ِمْثَقـاَل َحبَّـَة َأْو َذرََّة ِمـَن اْلَيِقـيِن ِإذ ا َلَمَشـى َجُدوُه َيْمِشي َعَلى اْلَماِء، ... فقال: َفوَ 
 .(1)"َعَلى اْلَماءِ 
َنْمِشي َعَلى اْلَماِء؟ َقـاَل:  َكْيفَ  َأنَُّه ُذِكَر َلُه َأنَّ ِعيَسى ِقيَل َلُه: :"عن الحضرمي   ( 11/11)

، : َلَ َجـاَرَة َواْلَمـَدَر َوالـذََّهَب، َسـَواَء ِعْنـَدُكْم؟ َقـاُلوا: َأرََأْيـُتُم اْلحِ : َفِ نَّا ُنوِقُن َقـالَ : َفِقيَل َلهُ ِباْلَيِقيِن َقالَ 
 .(4)َفِ نَّ َذِلَّلَل ِعْنِدِ َسَواَء" :َقاَل: َأُظننُه َقالَ 

                                                 

 .111ص –التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية  ((1
ياك نستعين ((5  .1/939مدار  السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 (.61رقم)1/126وأخرجهالبيهقيفيشعباإليمان(.911رقم) 31ص – أحمدزهد ((3

 (.991رقم) 33ص – انظر: المصدر السابق: زهد أحمد((4
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اْلَيِقيِن ، َوِبـاْلَيِقيِن ُطِلَبـِت اْلَجنَّـةُ َصـَدَق اّللَُّ َوَرُسـوُلُه ِبـ ":قال البصري عن الحسن( 11/11)
 .(3)..."، َوِباْلَيِقيِن ُصِبَر َعَلى اْلَحق ِ َيِقيِن ُأدِ َيِت اْلَفرَاِتُض ، َوِبالْ ُهِرَب ِمَن النَّارِ 

فالقلىب مطمىئن لىيس فيىه تخويىف  ,فاليقين هو سكون القلب عند العمل بما صدق بىه القلىب
 .(1)فالقلب ساكن آمن ليس يخاف من الدنيا قليالً  ,من الشيطان وال يؤثر فيه تخوف

اليقين الكامل الشك ومن ليس لديهم  إلى الركون إلى أهل نبه هللا نبي وألهمية اليقين فقد 
 .[10]الروم:جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب :قال تعالى باهلل رب العالمين,

ا فهىذ ,بىاهلل تعىالى ولقد ضرب أنبياء هللا ورسله الكىرام المثىل األعلىى فىي اليقىين وحسىن الثقىة
فىىىىي الغىىىىار وقىىىىد أحىىىىدقت بهمىىىىا  وهمىىىىا ل لصىىىىاحبه أبىىىىي بكىىىىر الصىىىىديق يقىىىىو  الحبيىىىىب محمىىىىد 

 .(9)((َما َظننَّلَل َيا َأَبا َبْكَر ِباْثَنْيِن اّللَُّ ثَاِلُثُهَمااألخطار:))
لى أن تجىدد يقينهىا فىي هللا, ولتلجىأ إلىى إن األمة امن بحاجة  إلى أن تجدد ثقتها في هللا, وا 

هللا وسىىتر  العجىىب العجىىاب, وسىىتعلم يقينىىًا أنىىه ال تقىىدر قىىوة علىىى وجىىه األرض مهمىىا كىىان عىىددها 
حها أن تقىىىف فىىىي وجىىىه اليقىىىين وأهلىىىىه, ولنىىىا فىىىي جيىىىل الصىىىحابة مىىىثاًل واضىىىحًا فىىىىي وعىىىدتها وسىىىال

 معاركهم.
وهىىىذا مىىىا سىىىوف يىىىتم  ,يقىىىين العبىىىد بربىىىه هىىىو اإليمىىان باألسىىىماء والصىىىفات ممىىىا يقىىىوي وأخيىىراً  

 التحدث عنه في المطلب الثالث.
 النوش الثالث: األسماء والصفات

هو إثبات كىل   مىا أثبتىه لنفسىه وأثبتىه  ,إن معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء هللا وصفاته
من األسماء والصفات على وجه يليىق بكمالىه وجاللىه, دون تكييىف أو تمثيىل, ودون  له رسوله 

ٺ ٿ  : يليىىق بىىه, كمىىا قىىال هللا تحريىىف أو تأويىىل أو تعطيىىل, وتنزيهىىه عىىن كىىل   مىىا ال 

فجمىىب فىىي هىىذه اميىىة بىىين اإلثبىىات والتنزيىىه, فاإلثبىىات فىىي  [11]الشىىور :ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

                                                 

أحمىد بىن الحسىين بىن علىي بىن  -  ر السىنن الصىغوأخرجىه البيهقىي فىي  (.1140رقىم) 999ص –زهد أحمىد ((1
جامعىة الدراسىات اإلسىالمية, كراتشىي ى  -ت:عبد المعطي أمين قلعجي  –موسى الخراساني, أبو بكر البيهقي 

 .1/11 –م 1313 -هى 1410ط: األولى  –باكستان 
 .911ص  -انظر: كتاب الزهد الكبير ((5
(. وصحي  مسلم 9119رقم) 1/4ب: مناقب المهاجرين وفضلهم   ك: أصحاب النبي  –صحي  البخاري ((3

 (.1913رقم)   9/101ب: من فضائل أبي بكر الصديق  –ك: فضائل الصحابة  –
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فله سبحانه وتعالى سمب ال  ٺ ٿ ٿ   والتنزيه في قوله: ٿ ٹ ٹ قوله:
كاألسماا, وبصر ال كاألبصار, وهكذا ي قال في كل   ما ثبت هلل من األسماء والصفات
(1). 

األصىل فىي هىذا البىاب أن يوصىف هللا بمىا وصىف يقول شيخ اإليالم ابن تيميىة رحمىه هللا:" 
ثباتاً   ,فيثبت هلل ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفىاه عىن نفسىه ,به نفسه وبما وصفته به رسله نفيًا وا 

وطريقىىة سىىلف األمىىة وأئمتهىىا إثبىىات مىىا أثبتىىه مىىن الصىىفات مىىن  يىىر تكييىىف وال تمثيىىل ومىىن  يىىر 
فطىىريقتهم تتضىىمن  ,وكىىذلك ينفىىون عنىىه مىىا نفىىاه عىىن نفسىىه مىىب إثبىىات مىىا أثبتىىه ,تحريىىف وال تعطيىىل

وهللا  ,بىىال تعطيىىل بىىال تشىىبيه وتنزيهىىاً  إثباتىىاً , خلوقىىاتإثبىىات األسىىماء والصىىفات مىىب نفىىي مماثلىىة الم
فأثبتوا هلل الصفات على وجىه التفصىيل ونفىوا عنىه  ,سبحانه بعث رسله بصثبات مفصل ونفي مجمل

ڀ ڀ ڀ :فأمىىىىىا النفىىىىىي المجمىىىىىل مثىىىىىل قولىىىىىه تعىىىىىالى ,مىىىىىا ال يصىىىىىل  لىىىىىه مىىىىىن التشىىىىىبيه والتمثيىىىىىل

, [4-9]اإلخىىىىالص:ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀپ ڀ ڀ ڀ  وقولىىىىه:, [11]مىىىىريم:ڀ
ڻ  :فصنه سبحانه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله فىي محكىم آياتىه كقولىهوأما اإلثبات المفصل 

-1]اإلخىالص:پ پ   ٻٱ ٻ ٻ ٻ   , وقولىه:[111]البقىرة:...ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
فىصن  ,فىي أسىماء الىرب تعىالى وصىفاته إلى أمثال هذه اميات واألحاديث الثابتىة عىن النبىي  ,[1

ثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هد  هللا بىه  في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وا 
 .(1)عباده إلى سواء السبيل فهذه طريقة الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعين"

علىى  عىن رسىول هللا  وبما جىاء ,وقال اإلمام الشافعي رحمه هللا:" آمنت بما جاء عن هللا
 .(9)مراد رسول هللا"

 وقىال اإلمىىام أحمىىد رحمىىه هللا:" ال يوصىىف هللا إال بمىىا وصىىف بىىه نفسىىه أو وصىىفه بىىه رسىىوله
 "(4)ال يتجاوز القرآن والحديث. 

 

                                                 

محمىىد بىىن إسىىماعيل  -انظىر: تطهيىىر االعتقىىاد عىىن أدران اإللحىىاد ويليىىه شىىرح الصىدور فىىي تحىىريم رفىىب القبىىور ((1
 –مطبعىة سىفير   -ت: عبد المحسن بن حمىد العبىاد البىدر  -ي الصنعاني, محمد بن علي بن محمد الشوكان

 3ص -هى 1414ط: األولى  -المملكة العربية السعودية  -الرياض 
 .9-9/9مجموا الفتاو  ((5
 .4/1 المصدر السابق((3
وزارة الشىىىىؤون  -هىىىىى 1411ط: األولىىىىى  -نخبىىىىة مىىىىن العلمىىىىاء  -أصىىىىول اإليمىىىىان فىىىىي ضىىىىوء الكتىىىىاب والسىىىىنة ((4

 .111ص –المملكة العربية السعودية  -مية واألوقاف والدعوة واإلرشاد اإلسال
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فهىىىىو موصىىىىوف مىىىىن الصىىىىفات  ,ويقىىىىول ابىىىىن القيم:"صىىىىفات هللا كلهىىىىا صىىىىفات كمىىىىال محىىىىض
 ,وهكىىذا أسىىماؤه الدالىىة علىىى صىىفاته هىىي أحسىىن األسىىماء وأكملهىىا ,ولىىه مىىن الكمىىال أكملىىه ,بأكملهىىا

 .(1)وال يؤدي معناها" ,وال يقوم  يرها مقامها ,فليس في األسماء أحسن منها
فالواجىىىب علينىىىا أن نىىىؤمن باألسىىىماء والصىىىفات كمىىىا وردت مىىىن  يىىىر تحريىىىف وال تكيىىىف وال 

ىىئل عىىن قولىىه , [1]طىىه:ڈ ژ ژ ڑ :تمثيىىل وال تشىىبيه, كمىىا قىىال اإلمىىام مالىىك عنىىدما س 
فرفىب رأسىه  ,وانتظىر القىوم مىا يىأتي منىب فيىه ,(1)كيف استو ؟ فأطرق اإلمام رأسه وعاله الرحضىاء

وقال:" االستواء  ير مجهول, والكيف  ير معقول, واإليمان بىه واجىب, والسىؤال عنىه بدعىة, إليه 
 .(9)وأحسبك رجل سوء؛ وأمر به فأخر "
عرفتىىىه طريىىىق عبادتىىىه كمىىىا يحىىىب , ومالطريىىىق لمعرفىىىة هللاي فمعرفىىىة األسىىىماء والصىىىفات هىىى

لىىذلك يقىىول ابىىن القىىيم رحمىىه هللا:" , , والعبىىد يحىىب أن يتعىىرف علىىى كىىل مىىن يتعامىىل معىىهويرضىىى
ثبىىات حقائقهىىا وتعلىىق القلىىب بهىىا وشىىهو  ده لهىىا مبىىدأ الطريىىق ووسىىطه اإليمىىان بالصىىفات ومعرفتهىىا وا 

ل ومحىىرك عزمىىاتهم إذا فتىىروا ومثيىىر هممهىىم إذا , وهىىو روح السىىالكين وحىىاديهم إلىىى الوصىىو و ايتىىه
 .(4)"قصروا

هللا بأسىىىىمائه وصىىىىفاته أن يتعبىىىىد المتعىىىىرف ربىىىىه بهىىىىذه األسىىىىماء  فاألصىىىىل فىىىىي التعىىىىرف علىىىىى
 .في األرض مصلحاً  بمعانيها ويهتدي بها ليكون صالحاً  والصفات, ويمد قلبه

واإليمان باألسماء والصفات يرتكز على ثالثة أسس من جاء بها كان على االعتقاد الذي  
 :(1)وأصحابه, وهذه األسس هي كان عليه النبي 

ٺ ٿ   عىىن مشىىابهة الخلىىق, وهىىذا األصىىل يىىدل عليىىه قولىىه تعىىالى: تنزيىىه هللا  - أ 

 .[11الشور :]ٿ 

                                                 

ت: هشام عبد العزيىز عطىا   - ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا -ب الفوائد بدائ((1
األولىىىى  ط: – مكىىىة المكرمىىىة -مكتبىىة نىىىزار مصىىىطفى البىىىاز  -أشىىىرف أحمىىىد  -عىىادل عبىىىد الحميىىىد العىىىدوي  -

 .1/199 –م 1331 -هى 1411
الرحضاء هو: عرق يغسل الجلد لكثرته, وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض, والرحضاء: العىرق فىي ((5

 .9/119  أثر الحمى, والرحضاء الحمى بعرق. انظر: لسان العرب
 .9/931 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شرح((3
ياك نستعينن ممدار  السالكين بي((4  .9/910 نازل إياك نعبد وا 
محمىد األمىين بىن محمىد المختىار بىن عبىد القىادر الجكنىي  -انظر: مىنه  ودراسىات ميىات األسىماء والصىفات ((2

. وماذا يعني إنتمائي ألهل 10ص –م 1314 -هى 1404ط: الرابعة  -الكويت  –الدار السلفية  -الشنقيطي 
 -هىىى 1419ط: األولىىى  –مؤسسىىة قرطبىىة  –عىىادل بىىن يوسىىف العىىزازي أبىىو عبىىد الىىرحمن  –السىىنة والجماعىىة 

 .11ص –م 1001
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والسنة, وعد التعرض لنفيهىا, ويىدل علىى اإليمان باألسماء والصفات الثابتة في الكتاب  - ب 
ٺ ٿ   ,بعىىد قولىىه:[11الشىىور :]ٿ ٹ ٹ  هىىذا األصىىل قولىىه تعىىال:

 .ٿ 
قطىىب الطمىىب عىىن إدراك كيفيىىة هىىذه الصىىفات, ألن إدراك حقيقىىة الكيفيىىة مسىىتحيل, وهىىذا  - ج 

 .[110طه:]ې ې ى ى  األصل يدل عليه قوله تعالى:
سىىىأقوم بشىىىرحها  التىىىي ,بعىىىض األسىىىماء والصىىىفات كتىىىاب الزهىىىد لإلمىىىام أحمىىىدوقىىىد ورد فىىىي 

 :والتعليق عليها
 أوَل : األسماء
سىم : اوهو ينقسم إلىى ,األزمنة الثالثةما دل على معنى في نفسه  ير مقترن بأحد  "االسم:

لىى اسىم معنىى, و كزيىد و عمىرو ,وهو الدال على معنى يقوم بذاته ,عين  ,وهىو مىا ال يقىوم بذاتىه ,ا 
  .(1)"كالجهل كالعلم أو عدمياً  سواء كان معناه وجودياً 

 .(1)ويقول ابن القيم:" االسم هو اللفظ الدال على المسمى"
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  فىاهلل وصىف أسىماءه بالحسىنى فقىال: ,كلها حسنى وأسماء هللا 

 وقوله: ,[110]اإلسراء:ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

 .[14]الحشر:ېئ
أسىماؤه كلهىا أسىماء مىدح وحمىد  وبين اإلمام ابن القيم سبب حسن أسماء هللا تعىالى فيقىول:"

 ,ونعوتىىىه كلهىىىا نعىىىوت جىىىالل ,وصىىىفاته كلهىىىا صىىىفات كمىىىال ,ولىىىذلك كانىىىت حسىىىنى ,وثنىىىاء وتمجيىىىد
ومرشىىد لمىىن رآه  كىىل شىىيء مىىن مخلوقاتىىه دال عليىىه ,وأفعالىىه كلهىىا حكمىىة ورحمىىة ومصىىلحة وعىىدل

 .(9)بعين البصيرة إليه"
 :هللا  .1

:" َمــْن َهــَدا ِإَلــى اْلَمْســِجِد َأْو رَاَ  َأَعــدَّ اّللَُّ قىىال عىىن الن بىي   عىن أبىىي هريىىرة ( 19/19)
 " َ(4)َلُه ِفي اْلَجنَِّة ُنُزَل  ُكلََّما َهَدا َأْو رَا. 

                                                 

بيىروت  –دار الكتىاب العربىي  -تحقيىق: إبىراهيم األبيىاري   -علي بن محمد بن علي الجرجىاني  -التعريفات ((1
 .40ص -هى 1401ط: األولى  –
 .1/11  ابن قيم الجوزية –بدائب الفوائد ((5
 .1/111ابن قيم الجوزية   -مدار  السالكين ((3
 1/199ب: فضىىىىىل مىىىىىن  ىىىىىدا إلىىىىىى المسىىىىىجد  –ك: األذان  –رواه البخىىىىىاري (.1رقىىىىىم) 91ص – زهىىىىىد أحمىىىىىد((4

 (.1111رقم) 1/191ب: المشي إلى الصالة  –ك: المساجد  –(. وصحي  مسلم 111رقم)
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وَل ا َّ  ( 11/11) َلَيْحِمي  ِإنَّ اّللََّ  ":قَىالَ  َعْن َمْحم ود  ْبن  َلب يٍد رضي هللا عنه , َأنَّ َرس 
رَاَب َتَخاُفوَن َعَلْيهِ ُه اْلُمْيِمَن ِمَن الدنْنَيا، َوُهَو ُيِحبنهُ َعْبدَ   .(3)"، َكَما َتْحُموَن َمِريَضُكُم الطََّعاَم َوالشَّ

اَعُة َوَواِحَد  ":قالعن ابن عب اس ( 13/13)   .(1)"هللا : هللاَيق ول  ََل َتُقوُم السَّ
ُه َوُهَو َنـاِتَم َقـاَل: قالـت أم اْلُمْسِلَم ليغفر هللا لَ  ...إن اْلَعْبد عن أبي الدَّرداء قال:( 10/10)
ـُد َفَيـْدُعو اّللََّ َفَيْسـَتِجيُب َلـُه : َيقُـوُم َأُخـوُه ِمـَن اللَّْيـِل َف َذاَّلَل َيا َأَبا الدَّْرَداِء؟ َقالَ : َوَكيْ الدرداء َفَيَتَهجَّ

 .(1)"َوَيْدُعو أَلِبيِه َفَيْسَتِجيُب َلهُ 
ٍ  َقاَل ِلَرُسوِل اّللَِّ عن سعيد بن يزيد قال( 11/11) : ُأوِصـيَّلَل َأْن : َأْوِصِني َقالَ :" ِإنَّ َرُج

ا ِمْن َتْسَتِحَي اّللََّ  ٍ  َصاِلح   .(4)"َقْوِمَّللَ ، َكَما َتْسَتِحي َرُج
 .(1)مرة1101اسم هللا االسم األكثر ذكرًا في القرآن الكريم أكثر من أي اسم آخر فقد ذكر

: هىو المىألوه المعبىود, ذو األلوهيىة والعبوديىة علىى قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمىه هللا:" هللا
 .(1)ات األلوهية التي هي صفات الكمال"خلقه أجمعين, لما اتصف به من صف

: علم على الىذات العليىة المقدسىة, ومعنىاه: المعبىود بحىق, وقيىل: إنىه اسىم ا    األعظىم, وا َّ
ولىىم يتسىىم  بىىه  يىىره
: إنىىه أشىىهر أسىىماء الىىرب هللا:" عىىن هىىذا االسىىم العظىىيم هللا (1)وقىىال الخطىىابي ,(9)

                                                 

 صحي (.حديث) وقال شعيب 1/419أحمد في مسنده  (. وأخرجه اإلمام11رقم) 40ص –زهد أحمد ((1

ورد فىي صىىحي  مسىلم حىىديثًا بنحىوه مىىن حىىديث (.1011رقىىم) 140ص – انظىر: المصىىدر السىابق: زهىىد أحمىد((5
ىىاَعة  َحتَّىىى اَل ي قَىىاَل ف ىىى اأَلْرض  ا َّ  ا َّ  :)) قىىال: قىىال رسىىول هللا  أنىىس  ب:  –((, ك: اإليمىىان اَل َتق ىىوم  السَّ

 .1/31 ذهاب اإليمان آخر الزمان
وأخرجه البخاري فىي األدب المفىرد وقىال األلبىاني  (.919رقم) 114ص –انظر: المصدر السابق: زهد أحمد ((3

11/65وأخرجررهالبيهقرريفرريشررعباإليمرران (.531رقررم)110ص -ب: حسىىن الخلىىق  – االسىىناد ضىىعيف

 (.8186رقم)

سليمان بىن أحمىد بىن  -ير وأخرجه الطبري في المعجم الكب (.141رقم) 11ص –انظر: زهد أحمد بن حنبل ((4
ط:  –الموصىىىل  –مكتبىىىة العلىىوم والحكىىىم  -ت: حمىىدي بىىىن عبدالمجيىىىد السىىلفي  -أيىىوب أبىىىو القاسىىم الطبرانىىىي 

 1/431 قىىىىىىىال الشىىىىىىىيخ األلبىىىىىىىاني صىىىىىىىحي  فىىىىىىىي صىىىىىىىحي  الجىىىىىىىامب  .1/13 – م 1319 -هىىىىىىىى 1404الثانيىىىىىىىة 
 (.1141رقم)

 –عمىان  –دار النفىائس  –عمر سىليمان األشىقر  –أهل السنة والجماعة  انظر: أسماء هللا وصفاته في معتقد((2
 .13ص –م 1334 -هى 1414ط: الثانية  -األردن 

 .341ص – تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان((6
 –دار الفكىىىر المعاصىىىر  -د. وهبىىىة بىىىن مصىىىطفى الزحيلىىىي  –التفسىىىير المنيىىىر فىىىي العقيىىىدة والشىىىريعة والمىىىنه  ((7

 .1/11 -هى  1411ط: الثانية  –شق دم
الخطابي هو: أبو سىليمان حمىد بىن محمىد بىن إبىراهيم بىن خطىاب البسىتي الخطىابي, اإلمىام العالمىة المحىدث, ((8

هىى. انظىر: 911هى, كان ثقة متثبتًا من أوعية العلم, صنف وألف في فنون العلم, تىوفي سىنة 913ولد في سنة 
 .9/143دها. وتذكرة الحفاظ وما بع19/19 –سير أعالم النبالء 
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عىىل أمىىام سىىائر األسىىماء, وخصىىت بىىه كلمىىة  ,تعىىالى, وأعالهىىا محىىاًل فىىي الىىذكر والىىدعاء وكىىذلك ج 
وهو اسم ممنوا, لم يتسم به أحد, قد قبض  ,فصار شعار اإليمان ,اإلخالص, ووقعت به الشهادة

فلم يدا به شيء سىواه, وقىد كىاد يتعاطىاه المشىركون اسىمًا لىبعض أصىنامهم التىي  ,هللا عنه األلسن
 .(1)ت صيانة لهذا االسم, وذبًا عنه"كانوا يعبدونها, فصرفه هللا تعالى إلى الال

والصىىىفات العليىىىا بالىىىدالالت الىىىثالث فصنىىىه دال  ,واسىىىم هللا دال علىىىى جميىىىب األسىىىماء الحسىىىنى
وصىىفات اإللهيىىة هىىي  ,علىىى إلهيتىىه المتضىىمنة لثبىىوت صىىفات اإللهيىىة لىىه مىىب نفىىي أضىىدادها عنىىه

 ولهىىذا يضىىيف هللا تعىىالى ,وعىىن العيىىوب والنقىىائص ,صىىفات الكمىىال المنزهىىة عىىن التشىىبيه والمثىىال
ڄ ڄ ڄ ڃ  :كقولىىىىىىىه تعىىىىىىىالى ,سىىىىىىىم العظىىىىىىىيمسىىىىىىىائر األسىىىىىىىماء الحسىىىىىىىنى إلىىىىىىىى هىىىىىىىذا اال

 ,مىن أسىماء هللا ,والحكىيم ,والعزيىز ,والسىالم ,والقىدوس ,يقال الرحمن والىرحيم, ف[110]األعراف:ڃ
األلوهيىىىة , لىىىذلك تعتبىىىر (1)"ونحىىىو ذلىىىك ,وال مىىىن أسىىىماء العزيىىىز ,وال يقىىىال هللا مىىىن أسىىىماء الىىىرحمن

 .(9)متضمنة لجميب األسماء الحسنى والصفات العلى
 الرحمن الرحيم .2

ِْ اّللَِّ  ":عن يونس بن ميسرة قال( 11/11) : أنِ ـي َأَنـا اّللَُّ ََل َمْكُتوَب ِفي اللَّْوِ  َبـْيَن َيـَد
مُ  الـرَّْحَمنُ ِإَلَه ِإَلَّ َأَنا  ، َوَأِذْنـُت ِلَمـْن ي َهَضـِبي َوَعْفـِوِ ُعقُـوَبِتيَرْحَمِتـ، َسـَبَقْت الـرَِّحيُم، َأْرَحـُم َوَأتَـَرحَّ

ِثِمَتَة شريعة َأْن ُأْدِخَلُه اْلَجنَّةَ  ٍَ ِثيَن َوَث ٍَ  .(4)"َجاَء ِبَواِحَدَة ِمْن َث
َرِحـيَم ََل َيَضـُع َرْحَمتَـُه ِإَلَّ  : ِإنَّ اّللََّ :" َقـاَل َرُسـوُل اّللَِّ قىال أبي صال ( عن 19/19)

يَنـا: َقـاَل: َلـْيَس َعَلى َرِحيَم، َوََل ُيْدِخُل اْلَجنََّة ِإَلَّ َرِحيم ا، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اّللَِّ ِإنَّا َلَنْرَحُم َأْمَواَلَنـا َوَأْهلِ 
 .(5)" [111]التوبة:ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ :ِبَذِلَّلَل َوَلِكْن َما َقاَل اّللَُّ 

َأْقَبْلَنا َمَع َهِرِم ْبِن َحيَّاَن ِمْن ُخرَاَساَن َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِفـي  ":عن محم د بن نافب قال( 14/14)
ْعِر َقالَ  َبْعِض الطَِّريِق َتَمثَّْلُت َلْيَلَة َسَحرَ  ْوَط َفَجَلـَدِني بـه َجْلـَدة  ِبَبْيتي ِمَن الشِ  : َفَرَفَع َهِرَم َعَليَّ السَّ

ـاَعِة الَِّتـي َيْنـِزُل ِفيَهـا الـرَّْحَمُن َوُيْسـَتَجاُب ِفيَهـا ِر اْلَتَوْيُت ِمْنَها، َقـاَل ِلـيى الظَّهْ َعلَ  : َأِفـي َهـِذِه السَّ
                                                 

تحقيىىق:   -أبىىو سىليمان حمىىد بىن محمىد بىىن إبىراهيم بىىن الخطىاب البسىتي المعىىروف بالخطىابي  -شىأن الىدعاء ((1
 . 91-90ص  –م  1331 -هى  1411ط:الثالثة  -دار الثقافة العربية  -أحمد يوسف الد قاق 

 .1/91ابن قيم الجوزية  -مدار  السالكين ((5
زاق بن عبد المحسن البدر  –فقه األسماء هللا الحسنى انظر: ((3 ط:  –الريىاض  –دار التوحيد للنشىر  –عبد الر 

 .99ص –م 1001 -هى 1413األولى 
 .2/521أخرجهأبونعيمفيالحلي (.349رقم) 119ص – زهد أحمد((4

ضىعيفة والموضىوعة وأثرهىا (. ضعفه اإلمام األلباني في سلسلة األحاديث ال1994رقم) 414ص – زهد أحمد((2
الممكلىة العربيىة  -الريىاض  -دار المعارف   -محمد ناصر الدين بن الحا  نوح األلباني  -السيم في األمة 

 .191/ 1 –م  1331هى /  1411ط:األولى –السعودية 
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ــَمدِ الــدن  ــُد الصَّ ــاَل َعْب ــْعِر؟ َوَق ــا َعاُء َتَتَمثَّــُل ِبالشِ  ــِزُل ِفيَه ــدنَعاُء َوَتْن ــا ال ــَتَجاُب ِفيَه ــي ُيْس ــاَعُة الَِّت : السَّ
 .(3)"الرَّْحَمةُ 
لسىىىائه( 11/11)  ـــا ُيِريـــُدوَن َأْن  ":عىىىن مالىىىك بىىىن دينىىىار قىىىال لج  َيـــا َهـــُيََلِء ِإنَّ َهاُهَنـــا ُأَناس 
، َفُكوُنــوا َأْنــُتْم ُقــرَّاَء الــرَّْحَمِن َبــاَرَّلَل اّللَُّ ُبوا َمــَع اأُلَمــرَاِء ِبَســْهمَ ، َوَأْن َيْضــرِ ُبوا َمــَع اْلُقــرَّاِء ِبَســْهمَ َيْضــرِ 
 .(1)"ِفيُكمْ 

 : ِبْسمِ َزِش َوَنَسْخُتُه َأَنا ِمْنهُ َهَذا ِكتَاَب َكَتَبُه ِإَليَّ َأِبي ِبَخطِ ِه ِلْلفَ  ":عبد هللا قال( عن 66/66)
ِزُل : َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اّللَِّ التَّامَّاِت الَِّتي ََل ُيَجـاِوُزُهنَّ َبـرٌّ َوََل َفـاِجَر ِمـْن َشـرِ  َمـا َيْنـاّللَِّ الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َماءِ مِ  ، ِمـْن َشـرِ  َمـا َيْخـُرُ  ِمْنَهـا، وَ َشـرِ  َمـا َذرََأ ِفـي اأَلْرضِ  ، َوِمـنْ ِمْن َشرِ  َما َيْعـُرُ  ِفيَهـا، وَ َن السَّ
َوِمْن َشرِ  ِفَتِن اللَّْيِل َوالنََّهاِر ، َوِمْن َشرِ  ُكلِ  َطاِرَق ِإَلَّ َطاِرق ا َيْطُرُق ِبَخْيَر َيا َرْحَمُن..."
(1). 

  قولىه تعىالى: ,فقد جاء ذكرهما في كثير مىن اميىات منهىا ,نثبت هلل تعالى هذين االسمين

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  وقىىىىىىىىىىىىال تعىىىىىىىىىىىىالى:,[9-1]الفاتحىىىىىىىىىىىة:پ پ پ پ ڀڀ ڀ

و يرها الكثير.[14]يوسف:ٿ

اسىىمان مشىىتقان مىىن الرحمىىة, وهمىىا مىىن أبنيىىة المبالغىىة, ورحمىىن أبلىىا مىىن "الىىرحمن الىىرحيم: 
خاص هلل, وال يسمى به  يره, وال يوصف. والىرحيم: يوصىف بىه  يىر هللا فيقىال: رحيم, والرحمن: 

 .(4)"وال يقال رحمان ,رجل رحيم
َفْعىالن فىي اللغىة  ؛ ألنالشيخ ابن عثيمين رحمىه هللا:" الىرحمن: هىو ذو الرحمىة الواسىعة قال

والىرحيم: اسىم يىدل  ,, إذا امىتد  ضىبارجىل  ضىبان :, كما يقالالعربية تدل على السعة واالمتالء
فيجتمب مىن الىرحمن الىرحيم: أن رحمىة  ,على الفعل؛ ألنه فعيل بمعنى فاعل, فهو دال على الفعل
  .(1)"بالمؤمنين , رحمة خاصةهللا واسعة, وأنها واصلة إلى الخلق, وتؤخذ من الرحيم

 ,بالرحمىىة, يىىدالن علىىى اتصىىاف هللا تعىىالى هللا تعىىالىالرحمن والىىرحيم اسىىمان مىىن أسىىماء فىى
والىىىرحمن يىىىدل علىىىى سىىىعة رحمىىىة هللا, والىىىرحيم يىىىدل علىىىى إيصىىىالها لخلقىىىه, فىىىالرحمن: ذو الرحمىىىة 

 . : ذو الرحمة الواصلةالواسعة, والرحيم

                                                 

 .19ص –سبق تخريجه ((1
 .5/363وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.1344رقم) 911ص – زهد أحمد((5

وأخرجىىىه أبىىىو يعلىىىى فىىىي مسىىىنده بنحىىىوه وقىىىال المحقىىىق:" إسىىىناده صىىىحي "   (.1039رقىىىم) 149ص – زهىىىد أحمىىىد((3
11/199. 

  .1/110انظر: النهاية في  ريب الحديث واألثر ((4
دار ابىن الجىوزي  -ت: سىعد فىواز الصىميل  -محمد بن صىال  بىن محمىد العثيمىين  -شرح العقيدة الواسطية ((2

 .1/91 -هى 1411ط: السادسة  -ة العربية السعودية المملك -الرياض  -
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فقىىىال رحمىىىه هللا:"  ن الجمىىىب بينهمىىىا يعطىىىي معنىىىًى حسىىىناً ومىىىن جميىىىل مىىىا ذكىىىر ابىىىن القىىىيم أ
فكىىىان األول  ,علىىىى تعلقهىىىا بىىىالمرحوم والىىىرحيم دال ,الىىىرحمن داٌل علىىىى الصىىىفة القائمىىىة بىىىه سىىىبحانه

 ,والثاني دال علىى أنىه يىرحم خلقىه برحمتىه ,فاألول دال أن الرحمة صفته ,والثاني للفعل ,للوصف
ذا أردت فهىىىىىم هىىىىىذا فتأمىىىىىل قولىىىىىه: ۇئ ۆئ ۆئ   ,[49:األحىىىىىزاب]جث مث ىث وا 

ورحىيم  ,فعلىم أن الىرحمن هىو الموصىوف بالرحمىة ,ولم يجيء قط رحمىن بهىم ,[119:التوبة]ۈئ
ن تنفسىت عنىدها مىرآة قلبىك لىم تنجىل لىك  ,هو الراحم برحمته وهذه نكتٌة ال تكاد تجدها في كتاب وا 

 .(3)صورتها"
 السميع العليم .3

َيَدْيـِه  ِإَذا َقاَم ِمَن اللَّْيِل َرَفـعَ  َكاَن َرُسوُل اّللَِّ  ":قال عن أبي سعيد الخدري ( 19/19)
ٍَث ا َه َهْيُرَّللَ ، َوََل ِإلَ ِبَحْمِدَّلَل َوَتَباَرَّلَل اْسُمَّلَل، َوَتَعاَلى َجدنَّللَ ُسْبَحاَنَّلَل اللَُّهمَّ وَ : َوَكبََّر ُثمَّ َقالَ  ، اّللَُّ َأْكَبُر َث

ْيَطاِن الرَِّجيِم ِمْن َهْمزِِه َوَنْفثِ  ِميِع اْلَعِليِم ِمَن الشَّ ٍَث ا َأُعوُذ ِباّللَِّ السَّ ِِ ِه وَ ََل ِإَلَه ِإَلَّ اّللَُّ َث  .(1)"َنْف
ُقِتـَل  َخَرْجـُت َمـَع َعاِتَشـَة َرِحَمَهـا اّللَُّ َسـَنةَ  ":تقيس العدويَّىة قالى ت( عن عمرة بن11/11) 

ُل َقْطـَرَة  ِذِ ُقِتـَل َوُهـَو ِفـي ِحْجـرِِه،َفَمَرْرَنا ِباْلَمِديَنِة َفرََأْيَنـا اْلُمْصـَحَف الَّـ ُعْثَماُن ِإَلى َمكََّة، َفَكاَنـْت َأوَّ
: َقاَلـْت َعْمـَرةُ  [199]البقىرة:گ گ گ ڳ ڳ ڳ: ْن َدِمِه َعَلى َهِذِه اآلَيـةِ ُقِطَرْت مِ 

 .(1)"َفَما َماَت ِمْنُهْم َرُجَل َسِوي ا
ــ ":قىىال (4)مسىىلم بىىن يسىىارعىىن ( 13/13)  ــولُ َســِمَعِني َوَأَن ــَن ا َأُق ــيِم ِم ــِميِع اْلَعِل : َأُعــوُذ ِبالسَّ

ْيَطاِن الرَِّجيِم ِإنَّ اّللََّ  ِميُع اْلَعِليُم، َقاَل َعْبُد اّللَِّ الشَّ  .(5)ِني َأِبي َقاَل : َهَكَذا ُقْل": َوَعلَّمَ  ُهَو السَّ
 السميع: - أ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ومىىىىىىىىن أسىىىىىىىىىمائه سىىىىىىىىبحانه السىىىىىىىىىميب: قىىىىىىىىىال جىىىىىىىىل فىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىاله:

 .[1:المجادلة]ٺ ٺ ٿ ٿ  وقال عن نفسه: ,[119:البقرة]ٺ

                                                 

 .1/11ابن القيم الجوزية   -بدائب الفوائد ((1
 –ك: الصىىالة  –وأخرجىىه أبىىو داود فىىي سىىننه  (.1119رقىىم) 110ص – انظىىر: المصىىدر السىىابق: زهىىد أحمىىد((5

 .1/101 وقال األلباني:" صحي " –هم وبحمدك لب: من رأ  االستفتاح بسبحانك ال
تحقيق : د. وصي هللا محمد  -وأخرجه اإلمام أحمد في فضائل الصحابة  (.191رقم) 190ص – زهد أحمد((3

 .1/101 –م 1319 -هى 1409الطبعة األولى ,  -بيروت  –مؤسسة الرسالة  -عباس 
ي أمية, وقيل: مسلم بن يسار أبو عبد هللا البصري, القدوة, الفقيه, الزاهد, أبو عبد هللا البصري, مولى بنهو: ((4

 .4/111مولى بني تيم, من موالي طلحة رضي هللا عنه توفي سنة إحد  ومائة. انظر: سير أعالم النبالء 
 .1/512–وأخرجهابنأبيشيبهفيمصن ه(.1419رقم) 904ص – زهد أحمد((2
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والسىىميب هىىو: المىىدرك لجميىىب األصىىوات مهمىىا خفتىىت, فهىىو يسىىمب السىىر والنجىىو  بسىىمب هىىو 
 .(1)عنده سواء ,الجهر, والخفوت, والنطق, والسكوت, و (1)صفة ال يماثل أسماا خلقه

 ,وسىب سىمعه األصىوات ,قال ابن القىيم:" هىو: الىذي قىد اسىتو  فىي سىمعه سىر القىول وجهىره
وال تغلطىىىه  ,وال يشىىىغله منهىىا سىىىمب عىىن سىىىمب ,وال تشىىىتبه عليىىه ,فىىال تختلىىىف عليىىه أصىىىوات الخلىىق

علىى  ,بىاختالف اللغىات ,فهو الذي يسمب ضىجي  األصىوات ,(9)"وال يبرمه كثرة السائلين ,المسائل
 .(4)تفنن الحاجات

ن وصىىفوا بالسىىمب والبصىىر كمىىا  ,كمىىا إن سىىمب هللا لىىيس كسىىمب أحىىد مىىن خلقىىه فىىصن الخلىىق وا 
, لكىىىن سىىىمعهم [1اإلنسىىىان:]ەئ وئ وئ ۇئ ۇئى ى ائ ائ ەئ   قىىىال تعىىىالى:

ٺ ٿ   المشىىابه عىىن نفسىىه بقولىىه: وبصىىرهم لىىيس كخىىالقهم جىىل شىىأنه, وقىىد نفىىى الىىرب 

 ,فاشتراك المخلوق مب الخالق سبحانه ال يعني المشىابهة ,[11الشور :]ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
وصفات الخالق تليق بكماله وجالله  ,فصن صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه

(5). 
 العليم - ب 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  قىال تعىالى: ,لقد سمى هللا نفسه بالعليم في مواضىب كثيىرة مىن كتابىه

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ وقال:، [91البقرة:]ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .[4األنبياء:]ڇ
وما تحت  ,ينهمابوما  ,يعلم ما في السموات واألرضين السببيقول اإلمام أحمد رحمه هللا:" 

 ,ومسىىقط كىىل ورقىىة ,ومنبىىت كىىل شىىعرة وشىىجرة وكىىل زرا وكىىل نبىىات ,ومىىا فىىي قعىىر البحىىار ,الثىىر 
 ,وكالمهىم ,وأعمال العباد وآثارهم ,ومثاقيل الجبال ,وعدد الحصى والرمل والتراب ,وعدد كل كلمة

وهىىىو علىىىى العىىىر  فىىىوق السىىىىماء  ,ال يخفىىىى عليىىىه مىىىن ذلىىىك شىىىيء ,ويعلىىىم كىىىل شىىىيء ,وأنفاسىىىهم
 .(1)السابعة"

                                                 

 .39ص -محمد بن خليل حسن هر اس  -انظر: شرح العقيدة الواسطية ((1
 .13ص –الدعاء انظر: شأن ((5
ت: عمر بن محمود أبو  -محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا  -طريق الهجرتين وباب السعادتين ((3

 .119ص –م 1334 -هى 1414ط: الثانية  –الدمام  –دار ابن القيم  -عمر 
ت: محمىىد  -هللا محمىىد بىىن أبىىي بكىىر أيىىوب الزرعىىي أبىىو عبىىد  -انظىىر: إ اثىىة اللهفىىان مىىن مصىىائد الشىىيطان ((4

 .1/9 –م 1391 -هى 1931ط: الثانية  –بيروت  –دار المعرفة  -حامد الفقي 
طبعىة جديىدة منقحىة ومزيىدة  –محمىد الحمىود النجىدي  –بتصرف: النه  األسمى في شرح أسماء هللا الحسنى ((2

 .191-1/113  الكويت –مكتبة اإلمام الذهبي  -
 .1/11طبقات الحنابلة ((6
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وبمىا يكىون  ولمَّىا  ,رحمىه هللا:" فهىو هللا العىالم بمىا كىان ومىا يكىون قبىل كونىه منظور قال ابن
لم يزل عالمًا وال يزال عالمًا بما كان وما يكون وال يخفى عليىه خافيىة فىي  ,يكن بعد  قبَل أن يكون
علىى أتىىم  ,دقيقهىا وجليلهىا ,أحىاط علمىه بجميىب األشىىياء باطنهىا وظاهرهىا  ,األرض وال فىي السىماء

 .(1)اإلمكان وعليم"
ۈئ ېئ ېئ : عن يوسف  بعض عباده أنه ذو علم, كما قال  ولقد وصف هللا 

 ؟., فهل علم البشر كعلم هللا [11يوسف:]ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
ن كىىانوا يوصىىفون  ويىىرد علىىى هىىذا التسىىاؤل اإلمىىام الخطىىابي فيقىىول رحمىىه هللا:" وامدميىىون وا 

بىىالعلم فىىصن ذلىىك ينصىىرف مىىنهم إلىىى نىىوا مىىن المعلومىىات دون نىىوا, وقىىد يوجىىد ذلىىك مىىنهم فىىي حىىال 
دون حال, وقد تعترضىهم امفىات َفَيخل ىف  علمهىم الجهىل, ويعق ىب  ذكىرهم النسىيان, وقىد نجىد الواحىد 

بالحسىىىاب والطىىىب ونحوهمىىىا مىىىن وعالمىىىًا بهمىىىا  يىىىر عىىىالم  ,مىىىنهم عالمىىىًا بالفقىىىه  يىىىر عىىىالم بىىىالنحو
يث حج مج   , [11الطىىىىالق:]جح مح جخ حخ مخ     ,علىىىىم حقيقىىىىة وكمىىىىال األمىىىىور, وعلىىىىم هللا 

 .(1)"[11الجن:]جح
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  قال تعالى:

, ففىىىىي هىىىىذه اميىىىىة إثبىىىىات [13األنعىىىىام:]ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت
 كبيرها وصغيرها, ودقيقها وجليلها.علمه بكل شيء من األشياء, 

 الخالق والرازق (4
: َيــا :" َبَلَغَنــا َأنَّ اّللََّ َتَبــاَرَّلَل َوَتَعــاَلى َقــاَل ِلُموَســى عىىن وهىىب بىىن منب  ىىه قىىال( 90/90) 

ٍَِلي، َلْو َأنَّ النَّْفَس الَِّتي َقَتْلَت َأَقرَّْت ِلي َطْرَفَة َعْيَن َأنِ ي َلَهـ ا َخـاِلَق َأْو رَاِزَق، ُموَسى، َوِعزَِّتي َوَج
نََّما َعَفْوُت َعْنَّلَل َأْمَرَها َأنََّها َلْم ُتِقرَّ ِلي َطْرَفَة َعـْيَن َأنِ ـي لَ  َهـا َخـاِلَق َأْو أَلَذْقُتَّلَل ِفيَها َطْعَم اْلَعَذاِب، َواِ 

 .(1)رَاِزَق"
 الخالق - أ 

 .[14]الحشر:ۉ ې ې ې ې الخالق من األسماء الحسنى, قال هللا تعال: 
ېئ ىئ  الخطابي:" الخالق هو: المبدا للخلق المخترا له على  ير مثال سابق, قال سبحانه: قال

 .(4)"[9فاطر:]ىئ ىئ ی
                                                 

 .11/411العرب لسان ((1
 .19ص –شأن الدعاء ((5
 .4/61رواهأبونعيمفيالحلي (.930رقم) 111ص – زهد أحمد((3

 .10ص –شأن الدعاء ((4
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إنىىه الخىىالق الىىذي ال  , قىىال ابىىن كثيىىر:"[11الحجىىر:]ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ وقىىال تعىىالى: 
 .(1)"يعجزه خلق ما يشاء

مىؤمنهم وكىافرهم, وفىي ذلىك يقىول اإلمىام  ,ممىا أقىرت بىه جميىب األمىم واسمه سبحانه الخالق 
يثبىت لىه سىبحانه مجىازًا,  ابن القيم رحمه هللا تعالى في معرض رده على من قىال: أن اسىم الخىالق

مىؤمنهم  ,إنىه لىيس فىي المعلومىات أظهىر مىن كىون هللا: خالقىًا, ولهىذا أقىرت بىه جميىب األمىمقائاًل:" 
احىت  هللا بىه علىى مىن أشىرك بىه فىي عبادتىه  ,فطرياً وكون العلم به بديهيًا  ,ولظهور ذلك ,وكافرهم
 ,في  ير موضب من كتابه, [91]الزمر: ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ فقال:

 ,فعلىم أن كونىه سىبحانه خالقىىًا مىن أظهىر شىيء عنىىد العقىول, فكيىف يكىون الخبىىر عنىه بىذلك مجىىازاً 
يجىاده, فهىو الىذي خلىق وهىو الىذي علَّىم,  وهو أصل كل حقيقة, فجميب الحقىائق تنتهىي إلىى خلقىه وا 

ک   ژ ژ ڑ ڑ   ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   چ چ چ ڇ ڇ ڇكمىىا قىىال تعىىالى: 

فجميىىىب الموجىىىودات انتهىىىت إلىىىى خلقىىىه وتعليمىىىه, فكيىىىف يكىىىون كونىىىه , [1 - 1]العلىىىق:  ک ک ک گ
ذا كىىىان كونىىىه خالقىىًا عالمىىىًا مجىىازًا: لىىىم يبىىىق لىىه فعىىىل حقيقىىة وال اسىىىم حقيقىىىة,  خالقىىًا عالمىىىًا مجىىازًا؟ وا 

إلىىىى قولىىىه: فىىىصن جميىىىب أهىىىل  ...فصىىىارت أفعالىىىه كلهىىىا مجىىىازات, وأسىىىماؤه الحسىىىنى كلهىىىا مجىىىازات 
 .(1)"الق حقيقة ال مجازًا, بل وعباد األصنام وجميب المللاإلسالم متفقون على أن هللا خ

 الرازق، الرزاق - ب 
 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ قىىىىال تعىىىىالى: ,سىىىىمى هللا نفسىىىىه الىىىىرزاق فىىىىي الكتىىىىاب والسىىىىنة 
ِإنَّ اّللََّ ُهــَو الُمَســعِ ُر، الَقــاِبُض، الَباِســُط،  :)), وفىىي سىىنن الترمىىذي قىىال رسىىول هللا [11يات:]الىىذار 

زَّاقُ   .(1)...((الرَّ
الرزاق في اللغة من صيا المبالغة على وزن فعال من اسم الفاعل الرازق, فعله رزق يرزق  
 .(4), والمصدر الرزق وهو ما ينتفب به والجمب أرزاقرزقاً 

                                                 

 .4/411 ابن كثير –تفسير القرآن العظيم ((1
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الىدين ابىن  -مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ((5

 -اختصىىره: محمىىد بىىن محمىىد بىىن عبىىد الكىىريم بىىن رضىىوان البعلىىي شىىمس الىىدين, ابىىن الموصىىلي  -قىىيم الجوزيىىة 
 .941ص –م 1001 -هى 1411ط: األولى  -مصر  –دار الحديث, القاهرة  -تحقيق: سيد إبراهيم 

وقىىىال حىىىديث حسىىىن  (1914رقىىىم) 9/139 ب: مىىىا جىىىاء فىىىي التسىىىعير –ك: أبىىىواب البيىىىوا  –سىىىنن الترمىىىذي ((3
 (.1141رقم) 1/999 صحي . وصححه األلباني في صحي  الجامب

تحقيىىق: محمىىد حسىىن جبىىل,  –محمىىد بىىن أبىىي بكىىر القرطبىىي  –فىىي شىىرح أسىىماء هللا الحسىىنى  انظىىر: األسىىنى((4
 –م 1331 -هىى 1411ط: األولىى:  –دار الصحابة للتراث بطنطا  –طارق أحمد محمد, مجدي فتحي السيد 
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قىىال الخطىىابي:"الرزاق: هىىو المتكفىىل بىىالرزق, والقىىائم علىىى كىىل نفىىس بمىىا يقيمهىىا مىىن قوتهىىا,  
 .(1)دون عدو" دون كافر, وال ولياً  فلم يختص بذلك مؤمناً وسب الخلق كلهم رزقه ورحمته, 

ن رزق وأعطىى    فيجب على كل مسىلم أن يعلىم أنىه ال رازق وال رزاق إال هللا تعىالى, و يىره وا 
 .فصنما يرزق من رزق الرازق 

 
 ثانيا : الصفات

يءاألمارة الالَّز ة: والصف قال ابن فارس:" بعض أحوال هي االسم الدال على , و (1)"مة  للش 
  .(9)وهي األمارة الالزمة بذات الموصوف الذي يعرف بها...  الذات

قبىىىل الشىىىروا فىىىي ذكىىىر الصىىىفات الىىىواردة فىىىي كتىىىاب الزهىىىد, ال بىىىد أن اذكىىىر تقسىىىيم السىىىلف 
 :(4)للصفات, فقد سلكوا مسلكًا خاصًا بهم, فقسموا الصفات إلى قسمين, وهذان القسمان هما

ال تنفك عن الذات, بل هي الزمة لهىا أزاًل وأبىدًا وال تتعلىق بهىا مشىيئته وقدرتىه,  صفات ذاتية: .1
 وتنقسم الصفات الذاتية إلى قسمين:

صىىفات ذاتيىىة عقليىىة: أي أن االسىىتدالل عليهىىا يحصىىل بالعقىىل فيقتىىرن فىىي معرفتهىىا السىىمب  - أ 
 والعقل كصفة الحياة والعلم والقدرة واإلرادة والسمب ... .

ثباتهىىىا ال يمكىىىن إال عىىىن طريىىىق الىىىنص صىىىفات ذاتيىىىة خبر  - ب  يىىىة: أي أن االسىىىتدالل عليهىىىا وا 
 كصفة اليدين.

تتعلىىق بهىىا مشىىيئته وقدرتىىه كىىل وقىىت وآن, وتحىىدث بمشىىيئته وقدرتىىه, وتنقسىىىم  صــفات فعليــة: .5
 الصفات الفعلية إلى قسمين:

 صفات فعلية عقلية: كصفة الخلق والرزق ... فيشترك في معرفتها السمب والعقل. - أ 
 ية خبرية: كاالستواء والنزول واإلتيان والمجيء ... .صفات فعل - ب 
 
 

                                                 

 .11ص  - شأن الدعاء((1
 .1/111معجم مقاييس اللغة ((5
 .191ص  -الجرجاني  –التعريفات انظر: ((3
. والكواشىىىف الجليىىة عىىىن 1/110 اإلمىىىام أحمىىد بىىن حنبىىىل فىىي العقيىىدة انظىىر: المسىىائل والرسىىىائل المرويىىة عىىن((4

. 413ص –م 1311 -هىىىىى 1401ط: الحاديىىىىة عشىىىىر  -عبىىىىد العزيىىىىز المحمىىىىد السىىىىلمان -معىىىىاني الواسىىىىطية 
ط: األولىى  –دار ابن الجوزي  –د بن صال  العثيمين محم –والقواعد المثلى في صفات هللا وأسمائه الحسنى 

علىىوي بىىن عبىىد القىىادر  -. وصىىفات هللا عىىز وجىىل الىىواردة فىىي الكتىىاب والسىىنة 11ص –م 1001 -هىىى 1411
قَّاف   .91ص –م  1001 -هى  1411ط: الثالثة  –دار الهجرة  -الدرر السنية  -السَّ
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 العلو -3
َماِء َوَنْحُن ِفي : َيا َرب ِ َقاَل ُموَسى ْبُن ِعْمرَاَن  ":عن قتادة قال( 91/91) ، َأْنَت ِفي السَّ

ٍََمُة َهَضِبَّلَل ِمْن ِرَضاَّلَل؟ َقالَ اأَلْرِض َفَما  َذا : ِإَذا اْسَتْعَمْلُت َعَلْيُكْم َع ٍََمُة ِرَضاِتي َواِ  ِخَياَرُكْم َفُهَو َع
ٍََمُة َسَخِطي  .(3)"اْسَتْعَمْلُت َعَلْيُكْم ِشرَاَرُكْم َفُهَو َع

:" اْرَحْم َمْن ِفي اأَلْرِض َيْرَحْمَّلَل َمْن ِفي قال عن َعْبد  ا َّ  بن مسعود  (71/71)
َماءِ   .(1)"السَّ

النصىىوص مستفيضىىة متىىواترة مىىن الكتىىاب  هىىذه الصىىفة مىىن أظهىىر الصىىفات التىىي جىىاءت بهىىا
قىىد أجمىىب سىىلف األمىىة وأئمتهىىا علىىى أن هللا سىىبحانه فىىوق سىىمواته علىىى عرشىىه بىىائن مىىن , و والسىىنة
 ,وال إلى  يىره ,ال يحتا  إلى العر  ,وهو  ني عن كل شيء ,والعر  وما سواه فقير إليه ,خلقه

 فىىالعلو صىىفة ذاتيىىة ثابتىىة هلل ,(9)وال فىىي أفعالىىه ,وال فىىي صىىفاته ,ال فىىي ذاتىىه ,لىىيس كمثلىىه شىىيء
ں ڻ ڻ ڻ الكتاب قولىه تعىالى: , متكاثرة فمناألدلة على علو هللا , و (4)بالكتاب والسنة

 [.11]الملك: ڄ ڄ ڃ ڃ[,وقوله:1]األعلى:
مسلم في اإلمام وأما األحاديث الواردة عن رسول هللا في هذا الباب فكثيرة جدًا منها ما رواه 
فعظَّم ذلك علىَّ  صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي قال لطمت جارية لي فأتيت  رسوَل ا َّ 

ىماء :قالىت ،َأْيـَن اّللَُّ فأتيته بها فقال لها:  ,اْتِتِنى ِبَهاأفال أ عت ق ها قال:  ))قلت يا رسول ا َّ   ,فىي السَّ
 .(1)((َأْعِتْقَها َفِ نََّها ُمْيِمَنةَ قال:  ,أنت رسول ا َّ  :قالت ,َمْن َأَنا قال:

آثار كثيرة عن علو هللا وفوقيته, جمعها الذهبي  وللصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم
.(9)إثبات صفة العلو, وابن قدامه في (1)في العلو

 

                                                 

 .6/531فيالحلي .وأخرجهأبونعيم(1133رقم) 991ص – زهد أحمد((1

.وأخرجرهابرنأبريشريبهفريمصرن ه4/511.وأخرجهأبونعيمفيالحلي (110رقىم) 109ص – زهد أحمد((5

2/514. 

ت: عبىىد السىىالم بىىىن  -حمىىد بىىن ناصىىر بىىن عثمىىان آل معمىىر  -انظىىر: التحفىىة المدنيىىة فىىي العقيىىدة السىىلفية ((3
 .13ص  -م 1331ط:األولى  –الرياض  –دار العاصمة  -آل عبد الكريم   برجس بن ناصر

قَّاف  -انظر: صفات هللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ((4  .119ص –علوي بن عبد القادر السَّ
 (.1119رقم) 1/90 في الصالة ونسخ ما كان من إباحة ب: تحريم الكالم –ك: المساجد  –صحي  مسلم ((2

ت: أبىىو محمىىد  - محمىىد بىىن أحمىىد بىىن عثمىىان بىىن قايمىىاز الىىذهبي هللا أبىىو عبىىد -انظىىر: العلىىو للعلىىي الغفىىار ((6
 .الكتاب بجملته – م1331ط: األولى  –الرياض  -مكتبة أضواء السلف  -أشرف بن عبد المقصود 

ت: أحمىىد بىىن  –موفىىق الىىدين أبىىي محمىىد عبىىد هللا بىىن أحمىىد بىىن قدامىىه المقدسىىي  –انظىىر: إثبىىات صىىفة العلىىو ((7
ط:  –المدينىىة المنىىورة  –مكتبىىة العلىىوم والحكىىم  –بيىىروت  –مؤسسىىة علىىوم القىىران  – عطيىىة بىىن علىىي الغامىىدي

 .الكتاب بجملته – م1311 -هى 1403األولى 
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 النزول -1
َأْقَبْلَنا َمَع َهِرِم ْبِن َحيَّاَن ِمْن ُخرَاَساَن َحتَّى ِإَذا ُكنَّا  ":ال( عن محم د بن نافب ق99/99) 

ْوَط َفَجَلَدنِ  ْعِر َقاَل : َفَرَفَع َهِرَم َعَليَّ السَّ ي به ِفي َبْعِض الطَِّريِق َتَمثَّْلُت َلْيَلَة َسَحَر ِبَبْيتي ِمَن الشِ 
اَعِة الَِّتي َيْنِزُل ِفيَها الرَّْحَمُن َوُيْسَتَجاُب َجْلَدة  َعَلى الظَّْهِر اْلَتَوْيُت ِمْنَها ، َقا َل ِلي : َأِفي َهِذِه السَّ

َمدِ ِفيَها الدن  ْعِر؟ َوَقاَل َعْبُد الصَّ اَعُة الَِّتي ُيْسَتَجاُب ِفيَها الدنَعاُء َوَتْنِزُل ِفيَها َعاُء َتَتَمثَُّل ِبالشِ  : السَّ
 .(3):الرَّْحَمةُ 

حىىىديث  بالسىىىنة الصىىىحيحة فىىىي الحىىىديث المشىىىهور يىىىة ثابتىىىة هلل النىىىزول صىىىفة فعليىىىة خبر 
َيْنـِزُل َربنَنـا  :))قىال: قىال رسىول هللا  النزول, الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبىو هريىرة 

ــَماِء الــدنْنَيا ِحــيَن َيْبَقــى ُثُلــُث اللَّْيــِل اآلِخــُر  ــَة ِإَلــى السَّ َيُقــوُل: َمــْن َيــْدُعوِني، َتَبــاَرَّلَل َوَتَعــاَلى ُكــلَّ َلْيَل
 .(1)((َمْن َيْسأَُلِني َفُأْعِطَيُه، َمْن َيْسَتْغِفُرِني َفَأْهِفَر َله ،َفَأْسَتِجيَب َلهُ 

قىىال اإلمىىام الحىىافظ ابىىن عبىىد البىىر رحمىىه هللا:" هىىذا حىىديث ثابىىت مىىن جهىىة النقىىل, صىىحي  
تواترة ووجىوه كثيىرة مىن اإلسناد, ال يختلف أهل الحديث في صحته, وهو حديث منقول من طرق م

 ."(9)أخبار العدول عن النبي 
رواها أكثر  ,وأحاديث النزول متواترة عن النبي وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا:" 

والمسىتمب لهىا مىنهم يصىدق المحىدث  ,من الصحابة بمحضر بعضىهم مىن بعىض من عشرين نفساً 
أئمىة التىابعين وعامىة الىذين سىماهم مىن األئمىة, رووا ذلىك  ابها ويقره, ولم ينكرها منهم أحىد, ورواهى
.(4)"وأودعوه كتبهم وأنكروا على من أنكره

وتكلمىت  ,طرقهىا نىزول البىاري تعىالى متىواترة, قىد جمعىتوقال الذهبي رحمىه هللا:" وأحاديىث 
 .(1)"عليها بما أسأل عنه يوم القيامة

النىزول اإللهىي علىى الكيفيىة الالئقىة بىىاهلل فيجىب علىى كىل مىؤمن اإليمىان والتسىليم هلل بصىفة 
ال يشىبه نىزول نىزواًل يليىق بجاللىه وعظمتىه, ,وأنه نىزول حقيقىي إلىى السىماء الىدنيا كىل ليلىة ,تعالى

 .المخلوق
 

 

                                                 

 .19ص –سبق تخريجه ((1
(. وصىىحي  1141رقىىم) 1/19 –ب: الىىدعاء فىىي الصىىالة مىىن آخىىر الليىىل  –ك: التهجىىد  –صىىحي  البخىىاري ((5

 1/191 –التر يىىىب فىىىي الىىىدعاء والىىىذكر فىىىي آخىىىر الليىىىل واإلجابىىىة فيىىىه ب:  –ك: صىىىالة المسىىىافرين  –مسىىىلم 
 (.1101رقم)

 .111/ 9 ابن عبد البر -التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ((3
 .1/119الفتاو  الكبر  البن تيمية ((4
 .31ص –الذهبي  –العلو للعلي الغفار ((2
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 الرضى والسخط  -3
ِإنَّ الرَُّجـَل َلَيـَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمـِة  ": قال رسول هللا :عن بالل بن الحرث المزني قال (74/74)

َواَنُه ِإَلـى ، َما َيُظنن َأنََّها َتْبُلُغ َما َبَلَغْت ، َيْكُتُب اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َلُه ِبَهـا ِرْضـاّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ِرْضَواِن 
نَّ الرَُّجَل َلَيَتَكلَُّم بِ َيْوِم َيْلَقاهُ  ، َيْكتُـُب اّللَُّ ِبَهـا نن َأْن َتْبلُـَغ َمـا َبَلَغـتْ ، َمـا َيُظـَسـَخِط اّللَِّ  اْلَكِلَمِة ِمـنْ ، َواِ 

 .(3)"َعَلْيِه َسَخَطُه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ 
دٌَّة, َفَقال وا ل َنب يٍ  َله مْ 91/91) :" َوِدْدَنا ( عن وهب ي حد  ث  َأنَّ َبن ي إ ْسَرائ يَل َأَصاَبْته ْم ع ق وَبٌة َوش 

ِإَلْيِه: ِإنَّ َقْوَمَّلَل َيُقوُلوَن: َودنوا َلْو َيْعَلُموَن  َفَنتَِّبُعُه َفَأْوَحى اّللَُّ  َأنَّا َنْعَلُم َما الَِّذِ ُيْرِضي َربََّنا 
َِ َفْلُيْرُضوا اْلَمَساكِ  يَنأ َفِ نَُّهْم ِإَذا َأْرَضْوُهْم َما الَِّذِ ُيْرِضيِني َفَيتَِّبُعوَنُه، َأْخِبْرُهْم ِإْن َأرَاُدوا ِرَضا

َذا َأْسَخُطوُهْم َسِخْطُت"  .(1)َرِضيُت، َواِ 
: ا َيُقوُل ِلَبِني ِإْسرَاِتيلَ ِإنَّ الرَّبَّ َتَباَرَّلَل َوَتَعاَلى َقاَل ِفي َبْعِض مَ  ":قالوهب عن ( 91/91)
َذا َرِضيُت َباَرْكتُ ِإنِ ي ِإَذا أُ  َذا ، َوَلْيَس ِلَبَرَكِتي ِنَهاَيةَ  ،ِطْعُت َرِضيُت، َواِ  نِ ي ِإَذا ُعِصيُت َهِضْبُت، َواِ  َواِ 

اِبَع ِمَن اْلَوَلدِ َهِضْبُت َلَعْنتُ   .(1)"، َوَلْعَنِتي َتْبُلُغ السَّ
يتبين من األثرين الواردين إثباته صفة الرضى والسخط هلل تعالى كما يليق بجالله 

ک ک ک گ گ گ   والسنة المطهرة قال تعالى:وعظمته, وهذا ما دل عليه القرآن 

 ې ې ې ى ى ائ ائ ەئوقوله:، [11]الفت :گ ڳ ڳ
 [.11]محمد:

ِإنَّ اّللََّ  )):ومىىن السىىنة حىىديث أبىىي سىىعيد الخىىدري رضىىي هللا عنىىه قىىال: قىىال رسىىول هللا 
ــَّلَل َربََّنــا َوَســْعَدْيَّلَل، َفَيُقــو ــِة: َيــا َأْهــَل الَجنَّــِة؟ َفَيُقوُلــوَن: َلبَّْي ُل: َهــْل َتَبــاَرَّلَل َوَتَعــاَلى َيُقــوُل أِلَْهــِل الَجنَّ

َفَيُقوُل: َأَنا ُأْعِطـيُكْم  َرِضيُتْم؟ َفَيُقوُلوَن: َوَما َلَنا ََل َنْرَضى َوَقْد َأْعَطْيَتَنا َما َلْم ُتْعِط َأَحد ا ِمْن َخْلِقَّلَل،
 ٍَ ِن َشــْيَء َأْفَضــُل ِمــْن َذِلــَّلَل؟ َفَيُقــوُل: ُأِحــلن َعَلــْيُكْم ِرْضــَواِني، َفــ ، َوَأ  َأْفَضــَل ِمــْن َذِلــَّلَل، َقــاُلوا: َيــا َربِ 

 .(4)((َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبد ا

                                                 

وقالشعيبصحيحلغيره.وصرححه3/463مأحمدفيمسنده(.وأخرجهاإلما81رقم)42ص – زهد أحمد((1

 (.1613العالم األلبانيفيصحيحالجامع)

 .4/21وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.130رقم) 31ص – زهد أحمد((5

 .4/41وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.113رقم) 30ص – انظر: المصدر السابق: زهد أحمد((3

ك: الجنىىىة  –(. وصىىىحي  مسىىىلم 1143رقىىىم) 1/114 ك: الرقىىىاق ب: صىىىفة الجنىىىة والنىىىار –صىىىحي  البخىىىاري ((4
 (.9911رقم) 1/144 ان على أهل الجنة فال يسخط عليهمب: إحالل الرضو  –وصفة نعيمها وأهلها 
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فىىي شىىرحه للواسىىطية تعليقىىًا علىىى بعىىض اميىىات التىىي  (1)وقىىال الشىىيخ محمىىد خليىىل الهىىراس
هىىذه اميىىات الفعليىىة قىىائاًل:" تضىىمنت  تيميىىة فيهىىا بعىىض صىىفات هللا  أوردهىىا شىىيخ اإلسىىالم ابىىن

, والغضب, والسىخط,... وهىي عنىد أهىل الحىق صىفات إثبات بعض صفات الفعل؛ من الرضى هلل
المخلوق من ذلىك, وال يلىزم منهىا مىا يلىزم  , على ما يليق به, وال تشبه ما يتصف بهحقيقية هلل 

 .(1)في المخلوق"
 فصفة الرضى والسخط من صفات هللا الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة.

 الغضب -4
، َفِ َذا  َتَباَرَّلَل َوَتَعاَلى َيُقوُل: ُأِريُد َعَذاَب ِعَباِدِِإنَّ اّللََّ  ":عن مالك بن دينار قال( 99/99)

ٍَِم، َسَكَن َهَضِبيأ َيُقولُ ْرُت َنظَ  : َصَرْفُت ِإَلى ُجَلَساِء اْلُقْرآِن، َوُعمَّاِر اْلَمَساِجِد، َوِوْلَداِن اإِلْس
 .(1)"َعَذاِبي
عن علي   بن الحسين( 91/91)

راب فيه الخبز, ويقول  :" أنَّ َصَدَقَة َأن ه كان َيحم ل الج 
 ."(4)اللَّْيِل ُتْطِفُئ َهَضَب الرَّبِ  

المك  ي  عن وهيب ( 93/93)
:" َبَلَغِني َأنَُّه َمْكُتوَب ِفي التَّْورَاِة، َأْو ِفي َبْعِض اْلُكُتِب: قال (1)

ٍَ ِإَذا َهِضْبتُ  َيا اْبَن آَدَم، اْذُكْرِني ِإَذا َهِضْبَت، َأْذُكْرَّللَ  ِلْمَت ، َفِ َذا ظُ َأْمَحُقَّلَل َمَع َمْن َأْمَحقُ  أ َف
 .(6)"َفِ نَّ ُنْصَرِتي َلَّلَل َخْيَر ِمْن ُنْصَرِتَّلَل َنْفَسَّللَ  أَفاْرَض ْبُنْصَرِتي َلَّلل

                                                 

م, 1311مصىىر العربيىىة, ولىىد بطنطىىا عىىام مىىن محافظىىة الغربيىىة بالمحقىىق, محمىىد خليىىل هىىراس, المىىة هىىو الع((1
ألزهر من كلية أصول الدين, وحاز علىى الشىهادة العالميىة العاليىة الىدكتوراه فىي التوحيىد والمنطىق, وتخر  من ا

فىىي الحىىق, قىىوي  كىىان رحمىىه هللا سىىلفي المعتقىىد, شىىديداً و عمىىل أسىىتاذا بكليىىة أصىىول الىىدين فىىي جامعىىة األزهىىر, 
م 1391ة والجماعىة, وتىوفى عىام الحجة والبيان, أفنى حياته في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السن

 .41-41ص -محمد بن خليل حسن هر اس  - ة الواسطيةشرح العقيدعم عمر يناهز الستين. انظر: 
 .103-101ص -محمد بن خليل حسن هر اس  - ة الواسطيةشرح العقيد((5
عبىىد هللا بىن محمىد بىن عبيىد بىىن  –(. ورواه ابىن أبىىي الىدنيا فىي كتىاب العيىال 101رقىم) 193ص –زهىد أحمىد ((3

 –الىىىىدمام  –دار ابىىىىن القىىىىيم  -تحقيىىىىق : د.نجىىىىم عبىىىىد الىىىىرحمن خلىىىىف  -سىىىىفيان بىىىىن قىىىىيس أبىىىىو بكىىىىر القرشىىىىي 
 .1/419 –م 1330ط:األولى

 .9/191– وأخرجه أبو نعيم في الحلية(.399رقم) 111ص – زهد أحمد((4
, أبو ع ْثمان, ويقال: أبو أمية المكي مولى بني مخزوم, يقىال اسىمه هو:((2 وهيب بن الَوْرد بن أبي الَوْرد القرشيُّ

عبد الوهاب, ووهيب لقب  لب عليه, قال ابن معين والنسائي: ثقة, العابد, الرباني, تابعي لقىي عائشىة, مىات 
 . 9/133 انظر سير أعالم النبالء سنة ثالث وخمسين ومائة.

عبد الرؤوف المنىاوي  -المناوي في فيض القدير شرح الجامب الصغير  (. رواه193رقم) 11ص –زهد أحمد ((6
وقال بعد ذكره:" عن أبي هريرة قال: الهيثمي :  -هى 1911ط: األولى  –مصر  –المكتبة التجارية الكبر   -

 .4/410": ال يص رده ابن الجوزي في الواهيات وقالوأو  تهى,أبو بكر الهمداني وهو ضعيف انفيه 
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ِْ اّللَِّ  :"الن ميسرة قب ( عن يونس10/10) : أنِ ي َأَنا اّللَُّ ََل َمْكُتوَب ِفي اللَّْوِ  َبْيَن َيَد
مُ  ِإَلَه ِإَلَّ  ، َوَأِذْنُت ِلَمْن َهَضِبي َوَعْفِوِ ُعُقوَبِتيي ، َسَبَقْت َرْحَمتِ َأَنا الرَّْحَمُن الرَِّحيُم، َأْرَحُم َوَأَتَرحَّ

ٍَِثِمَتَة شريعة َأْن ُأْدِخَلُه اْلَجنَّةَ  ٍَِثيَن َوَث  .(3)"َجاَء ِبَواِحَدَة ِمْن َث
چ چ چ  قال تعالى: ,بالكتاب والسنة فصفة الغضب صفة فعلية خبرية ثابتة هلل 

ڈ ڈ ژ ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ وقال:  ,[19]الممتحنة: چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 [.11]طه: گ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ
)) َلمَّـا َقَضـى اّللَُّ الَخْلـَق َكتَـَب ِفـي ِكتَاِبـِه َفُهـَو :مثبتىًا لهىا  فقد جاء عن النبيأما من السنة 

ــْت َهَضــِبي(( ــَدُه َفــْوَق الَعــْرَِّ ِإنَّ َرْحَمِتــي َهَلَب ــاَل اّللَُّ  ))وقىىال أيضىىًا:، (1)ِعْن  َســَبَقْت َرْحَمِتــى َق

 .(1)"َهَضِبى
قىىال , (4)"قىىال الطحىىاوي فىىي عقيدتىىه المشىىهورة:" وهللا يغضىىب ويرضىىى ال كأحىىد مىىن الىىور 
 ,والرضى ,الشارح ابن أبي العز الحنفي معلقًا:"ومذهب السلف وسائر األئمة إثبات صفة الغضب

 (5)ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة" ,والبغض ,والحب ,والوالية ,والعداوة
ال يكيفىون , وعظمتىه بوجىه يليىق بجاللىه ماعة يثبتون صفة الغضىب هلل وأهل السنة والج

ٺ   : , بىىل يقولىىون(1)وال يشىىبهون وال يؤولىىون؛ كمىىن يقىىول: الغضىىب إرادة العقىىاب, وال يعطلىىون

 .[11الشور :]ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 المحبة -5

ُيْعِطي الدنْنَيا َمْن ُيِحبن َوَمْن ََل ُيِحبن َوََل  ِإنَّ اّللََّ  ":الق (9)( عن عبيد بن عمير11/11)
ُه َوَهاَب ُيْعِطي الدِ يَن ِإَلَّ َمْن ُيِحبن َفِ َذا َأَحبَّ اّللَُّ َعْبد ا َأْعَطاُه اإِليَماَن َفَمْن َخاَف اْلُعْدو أَن ُيَجاِهدْ 

 .(3)"َفْلُيْكِثْر ِمَن التَّْسِبيِح َوالتَّْحِميِد َوالتَّْهِليلِ اللَّْيَل َأْن ُيَكاِبَدُه َوَبِخَل ِباْلَماِل َأْن ُيْنِفَقُه 

                                                 

 .2/521وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.349رقم) 119ص –زهد أحمد ((1

 4/101)وهىو الىذي يبىدأ الخلىق ثىم يعيىده...( ب: مىا جىاء فىي قىول هللا  –ك: بىدء الخلىق  –صحي  البخىاري ((5
 (.9141رقم) 1/31سعة رحمة هللا تعالى  ب: في –ك: التوبة  –(. وصحي  مسلم 9134رقم)

 .31/ 1 حمة هللاب: فى سعة ر  –ك: التوبة  –. وصحي  مسلم 111/ 3 ك: التوحيد –صحي  البخاري (3)
 .419ص –شرح العقيدة الطحاوية ((4
 .419ص –انظر: المصدر السابق ((2
قَّاف علوي بن  -انظر: صفات هللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ((6  .119ص -عبد القادر السَّ

, وكىىان مىىن ثقىىات ( هىو: عبيىىد بىىن عميىىر بىىن قتىىادة الليثىىي المكىىي, الىىواعظ, المفسىىر, ولىىد فىىي حيىىاة رسىىول هللا 7)
 .1/999وتقريب التهذيب  .9/191 التابعين, توفي في سنة أربب وسبعين. انظر: سير أعالم النبالء
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ِإَذا َأَحبَّ َقْوم ا  ِإنَّ اّللََّ  ": َقاَل َرُسوُل اّللَِّ  ":قال وهب بن منب  هعن ( 11/11)
ٍَُهمْ   .(1)"اْبَت
َّلَل َما َلَيْمَنُعِني ِمْن ِعباَدتِ : ِإنَُّه ِلِعْمرَاَن ْبِن اْلُحَصْيِن  :"ق ْلت   ( عن مطر  ف قال:19/19) 

 ."(1)، َفِ نَّ َأَحبَُّه ِإَليَّ َأَحبنُه ّلِلَِّ َأَرع ِمْن َحاِلَّلَل َقاَل: ََل َتْفَعلْ 
ِإنِ ي ُأِحبنَّلَل ِفي اّللَِّ َقاَل : ِإنََّّلَل َأْحَبْبَت اّللََّ َفَأْحَبْبَت َمْن ُيِحبن  "َقاَل َرُجَل ِلَمْسُروَق:( 14/14)

 .(4)"اّللََّ َعزَّ َوَجلَّ 
:" َهِضَب ُعَمُر ْبُن عن إ براهيم بن أب ي عبلة العقيليُّ من أهل بيت المقدس قال( 11/11) 

يد ا َفَبَعَث ِإَلْيِه َفَأَتى ِبِه َفَجرََّدُه َوَمدَُّه ِفي اْلِحَباِل ُثمَّ َدَعا َعْبِد اْلَعِزيِز َيْوم ا َعَلى َرُجَل َهَضب ا َشدِ 
َياِط َحتَّى ِإَذا ُقْلَنا ُهَو َضاِرُبُه َقاَل: َخلنوا َسِبيَلُه، َأَما إني َلْوََل َأنِ ي َهْضَباُن ِلَسوءته َقالَ  ٍَ ِبالسِ  : َوَت

 .(5)" [194آل عمران:]ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ: َهِذِه اآلَيةَ 
, وهىي صىفة فعليىة اختياريىة ثابتىة أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الحىب والمحبىة هلل ف

 ,, على مىا يليىق بىه, مىن  يىر تأويىل وال تحريىفهي صفة حقيقية هلل و  ,بالكتاب والسنة هلل 
جمىىىاا المسىىىلمين أثبتىىىت محبىىىة هللا رحمىىىه هللا قىىىال شىىىيخ اإلسىىىالم ابىىىن تيميىىىة :" إن الكتىىىاب والسىىىنة وا 

 ہ وقولىه: ,[111]البقىرة:ڈ ژ ژ ڑ ڑلعباده المؤمنين ومحبتهم له, كقوله تعالى: 
...وقىىىد أجمىىىب سىىىلف األمىىىة  ,[4]التوبىىىة: ہ ۀ ۀ ڻ وقولىىىه: ,[14]المائىىىدة: ہ

وأئمتهىىا علىىى إثبىىات محبىىة هللا تعىىالى لعبىىاده المىىؤمنين ومحبىىتهم لىىه وهىىذا أصىىل ديىىن الخليىىل إمىىام 
 ."(1)الحنفاء 

:"وجميب طرق األدلة:عقاًل, ونقاًل, وفطرًة, وقياسًا, واعتبارًا, وذوقىًا, رحمه هللا وقال ابن القيم
 .(9)"لرب ه والر ب لعبدهووجدًا؛ تدل على إثبات محب ة العبد 

إن محبة هللا مرتبة عالية عظيمة, وهي تشتر  بالدنيا كلها, وكون هللا يحب ك أعلى من أن 
إن منزلة  "قال:, وانظر وتأمل بل تدبر إلى ما قاله ابن القيم رحمه هللا عن محبة هللا تحب ه أنت

                                                                                                                                            

بخاري في األدب المفىرد بنحىوه عىن ابىن مسىعود وقىال األلبىاني وأخرجه ال (.1919رقم) 410ص – زهد أحمد((1
 .9/190 (. وأورده أبو نعيم في الحلية191رقم) 144ص –ب: حسن الخلق  –موقوف صحي  

جىىاء فىىي الصىىبر ب: مىىا  –ك: الزهىىد  –وأخرجىىه الترمىىذي بنحىىوه فىىي سىىننه  (.111رقىىم) 30ص – زهىىد أحمىىد((5
 (.1110رقم) 1/414األلباني في صحي  الجامب العالمة . وحسنه 4/193 على البالء

 (.101رقم) 134ص – زهد أحمد((3

 .1/191(. وذكره اإلمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال 1014رقم) 401ص – زهد أحمد((4
 (.1911رقم) 911ص – زهد أحمد((2

 .914/ 1 مجموا الفتاو ((6
 .13/ 9ابن قيم الجوزية  -مدار  السالكين ((7
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ليها شخص  لى عملها شمَّر محبة هللا للعبد هي التي فيها تنافس المتنافسون, وا  العاملون, وا 
السابقون, وعليها تفانى المحبون, وبروح نسيمها تروح العابدون, وهي قوت القلوب, و ذاء 

الذي من فقده  األرواح, وقرة العيون, وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة األموات, والنور
سقام, واللذة التي من لم فهو في بحار الظلمات, والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميب األ

تاهلل لقد ذهب أهلها بشرف  ,...وهي روح اإليمان واألعمال يظفر بها فعيشه كله هموم وآالم,
 .(1)"وامخرة, إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب الدنيا
 المكر  -6

َمْكَرَّلَل، َوَلِكْن قل : :" َل تقل: اللَُّهمَّ ََل ُتْنِسِني ِذْكَرَّلَل َوََل ُتَيمِ نِ ي مطرف قالعن ( 11/11)
 .(1)"آَمَن َمْكَرَّلَل َحتَّى َتُكوَن َأْنَت ُتَيمِ نِ ي اللَُّهمَّ ََل ُتْنِسِني ِذْكَرَّلَل َوَأُعوُذ ِبَّلَل َأنْ 

, وهىىىي ثابتىىىة (9)ريىىىة التىىىي ال يوصىىىف بهىىىا وصىىىفًا مطلقىىىاً مىىىن صىىىفات هللا الفعليىىىة الخبوهىىىذه 
  , وقولىىه:[14عمىىران: ]آل ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺبالكتىىاب والسىىنة, قىىال تعىىالى: 

 [.91]األنفال: ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

َربِ  يدعو يقول:)) أما من السنة حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كان النبي 
...، ، َواْمُكْر ِلي َوََل َتْمُكْر َعَليَّ ، َواْنُصْرِني َوََل َتْنُصْر َعَليَّ  (4)((َأِعنِ ي َوََل ُتِعْن َعَليَّ

ال هللا بالمكر؟ وهل يسمى به؟ فأجاب:" وسئل الشيخ العثيمين رحمه هللا هل يوصف 
 :هللا تعالى به وصفًا مطلقًا؛ قال هللا تعالى , فال يوصفوصف هللا تعالى بالمكر إال مقيداً ي
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ :هذه امية دليل على  ففي, [33]األعراف

: كيف إلى إيقاا الخصم من حيث ال يشعر,... فصن قيل , والمكر هو التوصلأن هلل مكراً 
 بالمكر مب أن ظاهره مذموم؟ قيل: إن المكر في محله محمود, يدل على قوة الماكر, يوصف هللا

: إن هللا ذلك ال يوصف هللا به على اإلطالق, فال يجوز أن تقول, ولوأنه  الب على خصمه
نما ت  ڱ ڱ ڱ :دحًا؛ مثل قوله تعالىذكر هذه الصفة في مقام يكون مماكر! وا 

 له تعالى:ومثل قو  ,[10]النمل: ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ :وقوله ,[91]األنفال:

ڃ ڃ چ :ل إنها في , بعنه هذه الصفة على سبيل اإلطالق وال تنفى, [33]األعراف
, وكذلك ال المقام التي تكون مدحًا؛ يوصف بها, وفي المقام التي ال تكون مدحًا؛ ال يوصف بها

                                                 

 .9-9/1 دار  السالكين م ((1
 (.1911رقم) 131ص – زهد أحمد((5

 .914ص –انظر: صفات هللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ((3
ب:  –ك: الىدعوات  –. وسىنن الترمىذي 1/19 ب: ما يقىول الرجىل إذا سىلم –جود ك: الس - سنن أبي داود ((4

 (.9411رقم) 1/111(. قال صحي . انظر: صحي  الجامب 9111رقم)   1/114في دعاء النبي 
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ألنها تتعلق  والمكر من الصفات الفعلية؛به؛ فال يقال: إن من أسماء هللا الماكر,  يسمى هللا
 .(1)بمشيئة هللا سبحانه"

 اليدان -7
َلَيْدُعو اْلَعْبَد َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفَيْسُتُرُه ِبَيَدْيِهأ  :" ِإنَّ اّللََّ قال عن ابن مسعود ( 19/19)

، َفَيُقوُل: ِإنِ ي َقْد َهَفْرُتَها َلَّلَل"  .(1)َيُقوُل َلُه : َأَتْعِرُف؟ َفَيُقوُل: َنَعْم َيا َربِ 
:" اتَِّق َناَر اْلُمْيِمِن ََل َتْحِرْقَّلَل، َفِ نَُّه َلْو َعَثَر ِفي اْلَيْوِم عن يزيد بن ميسرة قال( 11/11)

 .(1)ُيْنِعُشُه ِإَذا َشاَء" َسْبَع َمرَّاَت َكاَنْت َيُدُه ِبَيِد اّللَِّ 
ٍَُة عن مطر  ف قال( 13/13) ْوُم َوالصَّ :" َتَذكَّْرُت َما ِجَماُش اْلَخْيِر َفِ َذا اْلَخْيُر َكِثيَر: الصَّ

َذا ُهَو ِفي َيِد اّللَِّ  َذا َواِ  ، َفِ َذا َأْن َتْسأََلُه َفُيْعِطَيَّللَ  ِإَلَّ  َأْنَت ََل َتْقِدُر َعَلى َما ِفي َيِد اّللَِّ  َواِ 
 .(4)"ِجَماُش اْلَخْيِر الدنَعاءُ 

جماا السلف وقد ثبت  ,صفة اليدين هلل جل وعال صفة خبرية ثابتة بالكتاب والسنة وا 
بالكتاب والسنة أن هلل يدين, نمرها كما جاءت من  ير تكييف وال تمثيل لها, ومن  ير تعطيل 

وئ  وقال جل في عاله: ,[10]الفت : پ پ پ ڀ  وال تأويل, أما بالكتاب فقد قال هللا تعالى:

وأما من السنة ما رواه اإلمام مسلم في صحيحه من  ,[14]المائدة: ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
َيْأُخُذ  :))على المنبر وهو يقول حديث عبد ا َّ بن عمر رضي هللا عنهما قال رأيت رسول هللا 

 .(5)((اْلَجبَّاُر َعزَّ َوَجلَّ َسَمَواِتِه َوَأَرِضيِه ِبَيَدْيهِ 
ذا َسأل مبتدا عن  يدًا حقيقية ال تشبه يد المخلوق,وهذه كلها أدلة تثبت هلل جل في عاله  وا 

ئل عن قوله: ,كيفية يد هللا  ,[1]طه:ڈ ژ ژ ڑ نقول له كما قال اإلمام مالك عندما س 
 فاليد في اللغة معلومة, والكيف مجهول, واإليمان بها واجب, والسؤال عنها بدعة.

وكالم الصحابة والتابعين فىي أكثىر مىن مائىة قال ابن القيم:" ورد لفظ اليد في القرآن والسنة 
 ,والطىىي ,مىىن اإلمسىىاك ,بمىىا يىىدل علىىى أنهىىا يىىد حقيقىىة مقرونىىاً  ,فيىىه متصىىرفاً  متنوعىىاً  موضىىب وروداً 

 .(1)..." ,والقبض
                                                 

 .1/190مجموا فتاو  ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال  العثيمين ((1
(, قال المحقق:"روات هذا السند ثقات لكني لم أعلم رواية ألبي سنان ضىرار 131رقم) 110ص – زهد أحمد((5

 بن مرة عن شقيق بن سلمة األسدي".

(, وقال المحقق:"هذا اإلسناد لم أر  فيه بأس. وأخرجىه أبىو نعىيم فىي الحليىة 1114رقم) 111ص –زهد أحمد((3
1/191. 
 .14ص –سبق تخريجه ((4
 (.9190رقم) 1/119 ب: حديث أبو بكر بن إسحاق –صفة القيامة والجنة والنار  –صحي  مسلم ((2

 .401ص –ق المرسلة على الجهمية والمعطلة مختصر الصواع((6
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 الحياء واَلستحياء -8
َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَعْبِد َيْبُسُط ِإَلْيِه  ...ِإنَّ اّللََّ  ":الق ( عن سلمان الفارسي 30/30)

ِه َيْسأَُلُه ِفيِهَما َخْير اأ َفَيُردنُهَما َخاِتَبْيِن..."َيَديْ 
(3). 

ۆ   وقوله: ،[11]البقرة: چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ قال تعالى:

 [.19]األحزاب: ۆ ۈ ۈ ٴۇ
َأََل ُأْخِبُرُكْم َعِن النََّفِر  :))قال: قال رسول هللا  وفي الصحيحين من حديث واقد الليثي 

َثِة؟ َأمَّا َأَحُدُهْم َفَأَوع ِإَلى اّللَِّ َفآَواُه اّللَُّ، َوَأمَّا اآلَخُر َفاْسَتْحَيا ٍَ ، َوَأمَّا اآلَخُر َفاْسَتْحَيا اّللَُّ ِمْنهُ  ،الثَّ
 .(1)((َفَأْعَرَض اّللَُّ َعْنه ،َفَأْعَرَض 

فذاك نوا آخر ال تدركه األفهام وال تكيفه  ن عبده,حياء الرب تعالى م القيم:"وأماقال ابن 
فصنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا , فصنه حياء كرم وبر وجود وجالل ,العقول

 .(9)"رفب إليه يديه أن يردهما صفرا
 , الذي هو تغيرقال الهراس:" وحياؤه تعالى وصف يليق به, ليس كحياء المخلوقين

هو ترك ما ليس يتناسب مب سعة  يذم, بل وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو
ب أنه أفقر شيء إليه فالعبد يجاهره بالمعصية م مال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه,رحمته وك

 , ولكن الرب سبحانه مب كمال  ناه وتمام قدرتهوأضعفه لديه, ويستعين بنعمه على معصيته
م بعد ذلك يعفو , ثتره بما يهيؤه له من أسباب الستر, فيسهتك ستره وفضيحتهعليه يستحي من 

 .(4)عنه ويغفر"
 .(1)والسنة, والحيي من أسمائه تعالىبالكتاب  فصفة الحياء صفة خبرية ثابتة هلل 

 اليمين -9
َدَقاِت َوَيْقَبُلَها ِبَيِميِنِه َوََل َيْقَبُل  :" ِإنَّ اّللََّ قال ( عن أبي هريرة 31/31) َيْقَبُل الصَّ

نَُّه َلُيَربِ ي اللنْقَمَة َكَما ُيَربِ ي َأَحُدُكْم َفِصيَلُه َأْو ُمْهَرُه َحتَّى َتِصيَر ا للنْقَمُة ِلَصاِحِبَها ِمْنَها ِإَلَّ الطَّيِ َب َواِ 
 .(6)ِمْثَل ُأُحَد ..."

                                                 

 (.111رقم) 139ص – زهد أحمد((1

ك:  –(.وصىحي  مسىلم 11رقىم) 1/14ب: من قعد حيث ينتهي به المجلىس   –ك: العلم  –صحي  البخاري ((5
ال وراءهم   –السالم   (.1110رقم) 9/3ب:من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وا 

 .1/111قيم الجوزية ابن  -مدار  السالكين ((3
 1/11 – ه1411ط: الثانية  –دار الكتب العلمية -شرح: محمد هراس-القيم الجوزية -القصيدة النونية ((4

 .149ص  -انظر: صفات هللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ((2
 - ماعىىىةوأخرجىىىه الاللكىىىائي فىىىي شىىىرح أصىىىول اعتقىىىاد أهىىىل السىىىنة والج (.1119رقىىىم) 919ص – زهىىىد أحمىىىد((6

 (.1913رقم) 9/11ب: قبول الصدقة  –ك: الزكاة  –وفي صحي  مسلم بنحوه  .9/413
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ې  قال تعالى: , عز وجل بأنها يمين, وهذا ثابت بالكتاب والسنةوصف يد هللاهذا األثر ي

 [.19]الزمر: ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
َمْن َتَصدََّق ِبَعْدِل َتْمرََة :)) قال: قال رسول هللا  وفي الصحيحين من حديث أبو هريرة 
نَّ اّللََّ َيَتَقبَُّلَها ِبَيِميِنِه، ُثمَّ ُيَربِ يَها ِلَصاِحِبِه، َكَما ُيَربِ ي ِمْن َكْسَب َطيِ َب، َوََل َيْقَبُل اّللَُّ ِإَلَّ الطَّيِ َب،  َواِ 

 .(3)((َأَحُدُكْم َفُلوَُّه، َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل الَجَبلِ 
قال اإلمام الشافعي رحمه هللا:" هلل تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها 

  , وأن له يمينًا بقوله:[14]المائدة: وئ ۇئ ۇئ  أمته ..., وأن له يدين بقوله: نبيه 

 .(1)"[19]الزمر: ۇئ ۇئ ۆئ
ما قاله ابن القيم رحمه في مفتاح دار السعادة:"  األسماء والصفاتومن أجمل ما قيل في 

مثارها من العبودية واألمر اقتضاءها مثارها من  واألسماء الحسنى والصفات العال مقتضية
الخلق والتكوين, فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها أعني من موجبات 
العلم بها والتحقق بمعرفتها, وهذا مطرد في جميب أنواا العبودية التي على العلم والجوارح, فعلم 

المنب والخلق والرزق واإلحياء واإلماتة يثمر له عبودية العبد بتفرد الرب بالضر والنفب والعطاء و 
التوكل عليه باطنًا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا, وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه ال يخفى 
عليه مثقال ذرة في السماوات وال في األرض, وأنه يعلم السر وأخفى, ويعلم خائنة األعين وما 

سانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما ال يرضي هللا, وأن يجعل تخفي الصدور يثمر له حفظ ل
تعلق هذه األعضاء بما يحبه هللا ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطنًا, ويثمر له الحياء اجتناب 
حسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء  المحرمات والقبائ , ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وا 

الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه, وكذلك معرفته بجالل هللا  وتثمر له من أنواا العبودية
وعظمته وعزه تثمر له الخضوا واالستكانة والمحبة وتثمر له تلك األحوال الباطنة أنواعًا من 
العبودية هي موجباتها, وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العال يوجب له محبة خاصة بمنزلة 

عبودية كلها إلى مقتضى األسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق أنواا العبودية, فرجعت ال
 .(9)ا "به

                                                 

 –(. وصحي  مسلم 1410رقم) 1/101 ب: الصدقة من كسب طيب... –ك: الزكاة  –صحي  البخاري ((1
 (.1913رقم) 9/11 الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ك: الزكاة ب: قبول

  .1/119طبقات الحنابلة ((5

دار الكتىب  -محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا  -مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ((3
 .1/30بيروت  –العلمية 
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 اإليمان نواقضاآلثار الواردة في  الثاني:المبحث 

جىىاء اإلسىىىالم بالعقيىىىدة الصىىىحيحة الصىىىافية, البعيىىىدة كىىىل البعىىىد عىىىن الشىىىوائب, وأ لىىىق كىىىل  
طريىق يىىؤدي إلىىى الشىرك بىىاهلل, لىىذا مىىن أراد أن يحقىق التوحيىىد علىىى أكملىه عليىىه أن يىىدرس نىىواقض 

لىى هىىذا أشىار الشىىيخ التوحيىد, ولهىذا عىىد  بعىض العلمىىاء العلىم بهىىذا البىاب مىىن المط الىب السىىامية, وا 
 للمىىؤمن االعتنىاء بىىه, فقىىال:" اعلىم أن هىىذه المسىائل مىىن أهىم مىىا ينبغىي (1)عبىد هللا بىن عبىىد الوهىاب

لىىئال يقىىىب فىىىي شىىيء منهىىىا وهىىىو ال يشىىعر, وليتبىىىين لىىىه اإلسىىالم والكفىىىر حتىىىى يتبىىين لىىىه الخطىىىأ مىىىن 
ن كانوا هم األكثرين  الصواب, ويكون على بصيرة في دين هللا وال يغتر بأهل الجهل واالرتياب, وا 

 .(1)...", فهم األقلون عند هللا وعند رسوله والمؤمنين قدراً عدداً 
اعتقىىاد وقىىول وفعىىل مكفىىر, الىىذي ينتفىىي بىىه إيمىىان العبىىد ويىىزول, فنىىواقض اإليمىىان هىىي كىىل 

وي خرجه مىن دائىرة اإلسىالم واإليمىان إلىى حظيىرة الكفىر, والعيىاذ بىاهلل, وفىي المصىطل  الفقهىي عنىد 
 .(9)الفقهاء؛ يطلق اسم المرتد على الذي ينقض إيمانه بهذه المكفرات الثالث

فكل اعتقاد أو قول أو فعىل أو شىك أو تىرك تضىمن طعنىًا فىي توحيىد الربوبيىة كصنكىار وجىود  
هللا, أو في توحيد األلوهية كمن جعل هلل شريكًا في عبادته مثل السىجود والركىوا لغيىر هللا, أو فىي 

 كصثبىات توحيد األسماء والصىفات كصثبىات صىفة هلل تعىالى نفاهىا عىن نفسىه, أو نفاهىا رسىول هللا 
كنفىي علمىه أو سىمعه ,  الولد أو الجهل, أو نفي صفة أثبتها هللا لنفسه, أو أثبتها له رسىول هللا 

وكىىذلك سىىب هللا تعىىالى أو سىىب النبىىي أو أحىىد األنبيىىاء, أو االسىىتهزاء بعقائىىد الىىدين وأحكامىىه, فهىىذه 
 .(4)بعض نواقض اإليمان االعتقادية, والقولية, والفعلية

  
 
 

 
                                                 

هو: عبد هللا بن محمد بن عبد الوهىاب, ابىن الشىيخ محمىد بىن عبىد الوهىاب, مىن علمىاء الجزيىرة العربيىة, أخىذ ((1
ده خلفىه فىي أعمالىه الكبيىرة ومهامىه الجليلىة وحىل محلىه فىي اإلفتىاء والقضىاء, ولىد العلم عن أبيه, ولما توفي وال

 –هى. انظر: علماء نجد خالل ثمانية قرون 1144فاا عن العقيدة, وتوفي سنة دهى, له كتب في ال1111سنة 
السىعودية  –الريىاض  –دار العاصىمة  -هىى 1413ط: الثانيىة  –عبد هللا بن عبىد الىرحمن بىن صىال  آل بسىام 

1/113-193. 
أبىو سىليمان عبىد هللا بىن محمىد بىن عبىد الوهىاب بىن سىليمان التميمىي  -الكلمات النافعة فىي المكفىرات الواقعىة ((5

 .990-913ص  -م 1000هى/1410: الرابعة ط -النجدي الناشر: عبد العزيز ومحمد العبد هللا الجمي  
مىدار  –عبد هللا بن عبد الحميد األثري  –أهل السنة والجماعة  اإليمان, حقيقته, خوارمه, نواقضه عندانظر:((3

 .191ص –م 1009 -هى 1414ط: األولى  –الرياض  –الوطن للنشر 
 .119-111ص  –. واإليمان أركانه, حقيقته, ونواقضه 139-111ص –بتصرف: المصدر السابق ((4
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 المطلب األول: اآلثار الواردة في الشرَّلل األكبر 
ريب أن الشرك أعظم الذنوب على اإلطالق, حيث إنه الذنب الوحيد الذي نفى هللا ال 

قال هللا عمال الصالحة جميعا, ويوجب لصاحبه الخلود في النار, مغفرته, كما أنه يحبط األ
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ تعالى: 

[:41النساء] , وقال :لرسوله   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ومعنى الكالم: ولقد أوحي إليك لئن أشركت ابن جرير رحمه هللا:"  قال ,[11:الزمر]ٴۇ
لى الذين من قبلك من ڭ ڭ ڭ ڭولتكونن من الخاسرين,  ,ليحبطن عملك , بمعنى وا 

ۈ ۈ  تشرك باهلل شيئًا فتهلك,الرسل من ذلك, مثل الذي أوحي إليك منه, فاحذر أن 

 .(1)اإلشراك باهلل إن أشركت به شيئًا"ولتكونن من الهالكين ب ٴۇ
 أن رسول هللا  ,رضي هللا عنهما عن جابر بن عبد هللاوفي الصحيحين واللفظ لمسلم 

, فهذه (1)((َوَمْن َلِقَيُه ُيْشِرَّلُل ِبِه َدَخَل النَّارِ  ،َمْن َلِقَى اّللََّ ََل ُيْشِرَّلُل ِبِه َشْيت ا َدَخَل اْلَجنَّة قال:))
ھ ھ ھ األحاديث واميات لتؤكد على خطر الشرك, وأن المشرك باهلل يحبط عمله كله 

 فما هو الشرك؟., [101:الكهف]ے ے ۓ ۓ ڭ
أم  (9)فالشرك هو اتخاذ الند مب هللا تعالى, أي جعل شريك مب هللا في التوحيد, في الربوبية

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  , قال تعالى:(1)أو في األسماء والصفات (4)في األلوهية

 أنه قال: عن النبي  في الحديث الصحي  الذي رواه ابن مسعود و , (1)[11:البقرة]ۅ
 .(9)((َمْن َماَت َوْهَو َيْدُعو ِمْن ُدوِن اّللَِّ ِند ا َدَخَل النَّارَ  ))

                                                 

 .11/911جامب البيان في تأويل القرآن ((1
ك:  –(. وصىحي  مسىلم 113رقىم) 1/91 ب: من خص بالعلم قومًا دون قوم –ك: العلم  –صحي  البخاري ((5

 (.110رقم) 1/11 ت ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنةب: من ما –اإليمان 

ت:  -أحمىد بىىن عبىد الحلىىيم بىن تيميىىة الحرانىىي  -. ودرء تعىىارض العقىل والنقىىل 1/31انظىر: مجمىىوا الفتىاو  ((3
ط:  -المملكىىة العربيىىة السىىىعودية  -جامعىىىة اإلمىىام محمىىد بىىن سىىىعود اإلسىىالمية  -م الىىدكتور محمىىد رشىىاد سىىال

 .9/930 –م  1331 -هى  1411الثانية 
 .1/154,134مجمو ال تاو –انظر:المصدرالساب ((4

ت:  -سىليمان بىن عبىد هللا بىن محمىد بىن عبىد الوهىاب  -الحميد في شرح كتىاب التوحيىد  تيسير العزيزانظر:((2
 .19ص –م 1001 -هى 1419ط: األولى  -المكتب اإلسالمي, بيروت, دمشق  -زهير الشاوي  

ط:  –جامعىىة اإلمىىام محمىىىد بىىن سىىىعود -تحقيىىق: د. محمىىىد رشىىاد سىىىالم  -بىىىن تيميىىة ا -بتصىىرف: االسىىتقامة ((6
 - د. والقىىول السىىديد شىىرح كتىىاب التوحيىى191ص –اإليمىىان, حقيقتىىه, خوارمىىه . و 944/ 1 -هىىى 1409األولىىى 

 .91ص –ط: الثالثة  - مجموعة التحف النفائس -ت: المرتضى الزين أحمد -آل سعديعبد الرحمن 
 (.4439رقم) 1/19(  ..ب: قوله:]ومن الناس من يتخذ من دون هللا –ك: تفسير القرآن  –صحي  البخاري ((7
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تعالى, كدعاء  ير هللا, والخوف من  يره,  بمعنى صرف شيء من العبادة لغير هللا
والتقرب بالذبائ  والنذر لغير هللا تعالى, و ير ذلك من العبادات التي يجب أن تصرف هلل تعالى 

 .(1)وحده ال شريك له
وصىاحبه حىالل الىدم والمىال, وفىي امخىرة خالىد مخلىد  ,الملىة مىنفهذا الشىرك األكبىر مخىر  

ھ ھ ے ے ۓ   , قىىىال تعىىىالى:ب منىىىهإذا مىىىات عليىىىه ولىىىم يتىىى فىىىي النىىىار

 .[1]التوبة: ۇ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
ولو سأل سىائل لمىاذا يعتبىر الشىرك مىن أكبىر الكبىائر ومىن أعظىم الىذنوب؟ فأجىاب عىن هىذا 

أخبىر سىبحانه أنىه أرسىل  فىي بيىان شىناعة الشىرك وقبحىه قىال:"التساؤل اإلمىام ابىن القىيم رحمىه هللا 
هىو رأس العىدل بىل رسله وأنزل كتبه, ليقوم الناس بالقسط وهو العدل, ومن أعظم القسىط التوحيىد, 

ن الشىىرك ظلىىم كمىىا قىىال تعىىالى: فالشىىرك أظلىىم , [19:لقمىىان]ڦ ڄ ڄ ڄ  وقوامىىه, وا 
فمىا كىان أشىد منافىاة لهىذا المقصىود فهىو أكبىر الكبىائر, وتفاوتهىا فىي  د أعىدل العىدل,الظلم, والتوحيى

درجاتهىىا بحسىىب منافاتهىىا لىىه, ومىىا كىىان أشىىد موافقىىة لهىىذا المقصىىود فهىىو أوجىىب الواجبىىات وأفىىرض 
الطاعىىات, فتأمىىل هىىذا األصىىل حىىق التأمىىل, واعتبىىر بتفاصىىيله, تعىىرف بىىه أحكىىم الحىىاكمين, وأعلىىم 

فلمىا كىان وتفىاوت مراتىب الطاعىات والمعاصىي,  وحرمىه علىيهم, العالمين فيمىا فرضىه علىى عبىاده,
الشرك باهلل منافيًا بالىذات لهىذا المقصىود, كىان أكبىر الكبىائر علىى اإلطىالق, وحىرم هللا الجنىة علىى 
كىىىل مشىىىرك, وأبىىىاح دمىىىه ومالىىىه وأهلىىىه ألهىىىل التوحيىىىد, وأن يتخىىىذوهم عبيىىىدًا لهىىىم, لمىىىا تركىىىوا القيىىىام 

ه وتعالى أن يقبل من مشرك عماًل أو يقبىل فيىه شىفاعة, أو يسىتجيب لىه بعبوديته, وأبى هللا سبحان
فصن المشرك أجهىل الجىاهلين بىاهلل, حيىث جعىل لىه مىن خلقىه نىدًا, وذلىك  ايىة  مخرة دعوة,...في ا

ڱ ں   قال هللا تعالى عن المشركين يوم القيامة عند خصومتهم مب معبوديهم: ,(1)".الجهل به..

رك فظهىىر ممىىا تقىىدم أن قىىب  الشىى, [31 - 39]الشىىعراء:  ۀ ۀ ہ ہ   ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 .يتمثل في أنه تنقص للرب تعالى

 ما يوضح معنى الشرَّلل األكبر ما ورد في كتاب الزهد من آثار:وم
:" َأَنــــا َخْيــــُر قىىىىال يرويىىىىه عىىىىن رب  ىىىه  عىىىىن رسىىىول ا َّ  عىىىن أبىىىىي هريىىىرة  (31/31) 

  ٍ َرَكاِء، َفَمْن َعِمَل َعَم َء ِمْنُه، َوُهَو ِللَِّذِ َأْشَرَّلَل"الشن ، َفِ نِ ي َبرِِ  .(1)َفَأْشَرَّلَل ِفيِه َهْيرِِ

                                                 

 .191ص  –انظر: واإليمان, حقيقته, خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ((1
 .113ص –اء الشافي )الداء والدواء( الجواب الكافي لمن سأل عن الدو ((5
ب: مىىن أشىىرك فىىي عملىىه  – ك: الزهىىد والرقىىائق –(. رواه اإلمىىام مسىىلم بنحىىوه 149رقىىم) 10ص –زهىىد أحمىىد ((3

 (.9111رقم) 1/119  ير هللا 
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َيقُـوُل: َيـا اْبـَن آَدَم ِإْن َلِقيَتِنـي ِبِمــْلِء اأَلْرِض  :" ِإنَّ اّللََّ قىال ( عىن أبىي ذر 39/39)
 .(3)ُذُنوب ا ََل ُتْشِرَّلْل بي َشْيت ا َلِقيُتَّلَل ِبِمْثِلَها ُهد ع"

 ،َقاَل: َواِحَدَة ِلي، َوَواِحـَدَة َلـَّلل آَدَم  َلمَّا َخَلَق اّللَُّ  ":قىال عن سلمان ( 34/34) 
 .(1) ُتْشِرَّلُل ِبي َشْيت ا..."أ َفَأمَّا الَِّتي ِلي َتْعُبُدِني َوََل َوَواِحَدَة َبْيِني َوَبْيَنَّللَ 

 ، َوَدَخـَل النَّـاَر َرُجـَل ِفـي ُذَبـابَ ُذَبـابَ َرُجـَل اْلَجنَّـَة ِفـي  : َدَخـلَ قىال عن سىلمان ( 31/31)
ٍَِن َعَلى َقْوَم َلُهْم َصَنَم ََل َيُجوُزُه َأَحدَ َقاُلوا: َوَكْيَف َذِلَّلَل؟ َقالَ  َحتَّى ُيَقرِ َب َلُه َشـْيت ا، َفَقـاُلوا  : َمرَّ َرُج

، َفَخلَّْوا َسِبيَلُه، َقـاَل: ْب َوَلْو ُذَباب ا َفَقرََّب ُذَباب ا: َقر ِ ِعْنِدِ َشْيَء َفَقاُلوا َلهُ  : َلْيَس أَلَحِدِهَما: َقرِ ْب َقالَ 
، َقـاَل: : َمـا ُكْنـُت أُلَقـرِ َب أَلَحـَد َشـْيت ا ُدوَن اّللَِّ َفَدَخَل النَّاَر، َوَقاُلوا ِلآلَخِر: َقرِ ْب َوَلْو ُذَباب ـا، َقـالَ 

 .(1)": َفَدَخَل اْلَجنَّةَ َفَضَرُبوا ُعُنَقُه، َقالَ 

، ِبَم تَْأُمُرِني؟ َقاَل: ِبَأْن :الفق ربَّه  لأنَّ موسى سأ ( عن وهب بن منب  ه31/31) " َيا َربِ 
 .(4)ََل ُتْشِرَّلَل بي َشْيت ا..."

 

 المطلب الثاني: اآلثار الواردة في الشرَّلل األصغر
وأمىىا الشىىرك األصىىغر فهىىو: كىىل مىىا كىىان ذريعىىة إلىىى األكبىىر ووسىىيلة للوقىىوا فيىىه, ونهىىى عنىىه 

 .(1)الشرا وسماه شركاً 
 ,وجىىاءت نصىىوص الشىىرا بتسىىميت الشىىرك األصىىغر بهىىذا االسىىم, وأحيانىىًا يطلىىق علىىى الريىىاء

 قىىال: أن رسىىول هللا   وممىىا يىىدل عليىىه الحىىديث الىىذي رواه اإلمىىام أحمىىد عىىن محمىىود بىىن لبيىىد
ْرَّلُل اأْلَْصَغرُ )) ىوَل ا َّ  قَىالَ  ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكْم الشِ  ىْرك  اأْلَْصىَغر  َيىا َرس  َيـاُء  :قَىال وا َوَمىا الش   الرِ 

                                                 

(. وأخرجه ابن شىاهين فىي التر يىب فىي فضىائل األعمىال وثىواب ذلىك 109رقم) 131ص – انظر: زهد أحمد((1
أبىىو حفىىص عمىىر بىىن أحمىىد بىىن عثمىىان بىىن أحمىىد بىىن محمىىد بىىن أيىىوب بىىن أزداذ البغىىدادي المعىىروف بىىى ابىىن  -

 1414ط:األولى,  –لبنان  –دار الكتب العلمية, بيروت  -ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل  –شاهين 
 .1/14 –م 1004 -هى 
وقىىىال حىىىىديث  (1091رقىىىىم) 1/911 بيهقىىىي فىىىىي شىىىعب اإليمىىىانأخرجىىىه ال (.111رقىىىىم) 19ص – زهىىىد أحمىىىد((5

مكتبىىة  –ت: عبىىد هللا بىىن محمىىد الحاشىىدي  –فىىي كتابىىه األسىىماء والصىىفات  البيهقىىي موقىىوف. وكىىذلك أخرجىىه
 (.4011رقم) 1/131وضعفه األلباني في ضعيف الجامب  .1/111 ط: األولى   -جدة  –السوادي 

 –(, وقىىىال المحقىىق:"ولم أر  فيىىىه بىىأس". وأخرجىىىه ابىىن أبىىىي شىىيبه فىىىي مصىىىنفه 14رقىىم) 41ص – زهىىد أحمىىىد((3
 .1/109وأخرجه أبو نعيم في الحلية  .1/499
 (.944رقم) 101ص – زهد أحمد((4

 .911ص –انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ((2
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َِ النَّاُس ِبَأْعَماِلِهْم اْذَهُبوا ِإَلى الَِّذيَن ُكنْ  ُتْم ُترَاُءوَن ِفـي َيُقوُل اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإَذا ُجِز
 فثبتت هذه التسمية بنص الحديث., (1)((ِعْنَدُهْم َجزَاء   الدنْنَيا َفاْنُظُروا َهْل َتِجُدونَ 

يئ جب حب خب مب ىب  :, فمىن الكتىاب قولىه تعىالىولذا ورد التحذير منه فىي الكتىاب والسىنة

, وعن أبي [110]الكهف:يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس
ــْرَّلِل َمــْن  :))قىىال: قىىال رسىىول هللا   هريىىرة ــَرَكاِء َعــِن الشِ  َقــاَل اّللَُّ َتَبــاَرَّلَل َوَتَعــاَلى َأَنــا َأْهَنــى الشن

ٍ  َأْشَرَّلَل ِفيِه َمِعى َهْيِرع َتَرْكُتُه َوِشْرَكهُ   .(1)((َعِمَل َعَم
 فىىي األقىىوال: ومنىىه الحلىىف بغيىىر هللا كمىىا ثبىىت عىىن النبىىي  (9)وقىىد يكىىون الشىىرك األصىىغر

 .(4)((ِبَغْيِر اّللَِّ َفَقْد َأْشَرَّللَ َمْن َحَلَف )) قوله:
ہ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہتعىىالى:  وأخيىىرًا قىىال الشىىيخ ابىىن عثيمىىين رحمىىه هللا تعليقىىًا علىىى قولىىه

؛ ألن العمىىىىوم يحتمىىىىل أن يكىىىىون داخىىىىال فيىىىىه يجىىىىب الحىىىىذر مىىىىن الشىىىىرك مطلقىىىىاً  "[41النسىىىاء:] ...ہ
به؛ فهىو نكىرة  أن وما بعدها في تأويل مصدر, تقديره: إشراكاً  ہ ہ ہ  األصغر؛ ألن قوله:

 .(1)"في سياق النفي, فتفيد العموم
 

 ما ورد في كتاب الزهد من الشرَّلل األصغر الرياء والتطير:وم
 الرياء -3
ندب ( 39/39) ِع اَقاَل َرُسـوُل اّللَِّ  ":قال عن ج  ْع ُيَسـمِ  ، َوَمـْن ُيـرَاِء ّللَُّ ِبـهِ : َمـْن ُيَسـمِ 

 .(6)"ُيرَاِء اّللَُّ ِبهِ 
، ِإَذا رَاَيــا ِبَشــْيَء ِمــْن َعَمِلــِه " َبَلَغِنــي َأنَّ الرَُّجــلَ :عىىن عبىىد ا َّ بىىن أبىىي زكريَّىىا قىىال( 31/31)

 .(7)"َأْحَبَط َما َكاَن َقْبَل َذِلَّللَ 

                                                 

 (.1111رقم) 1/919 . وصححه األلباني في صحي  الجامب 93/93مسند اإلمام أحمد بن حنبل ((1

 (.9111رقم) 1/119 ب: من أشرك في عمله  ير هللا –ك: الزهد والرقائق  –صحي  مسلم ((5

 –ناجيىة المنصىورة أعىالم السىنة المنشىورة العتقىاد الطائفىة ال -انظر: للمزيد من المعرفة عن الشىرك األصىغر ((3
 .413/ 1 معار  القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول. و 11ص

األلبىاني: صىحي   . قال الشيخ1/119 ب: في كراهية الحلف بامباء –ر ك: األيمان والنذو  –سنن أبي داود ((4
 (.1104رقم) 1/1019 في صحي  الجامب

 .1/114 ابن عثيمين -القول المفيد على كتاب التوحيد((2
 –ك: الزهىد والرقىائق  –(. وأخرجه اإلمىام مسىلم فىي صىحيحة 199رقم) 93ص –انظر: زهد أحمد بن حنبل ((6

 (.1319رقم) 4/1113ب: من أشرك في عمله  ير هللا  

 .7/137وأخرجهابنأبيشيبهفيمصن ه(.191رقم) 93ص – زهد أحمد((7
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َبَلَغِني َأنَّ اْلُبَكاَء َعْشَرُة َأْجزَاَء ِتْسـَعَة ِرَيـاَء  ":عن إبراهيم بن عبد ا َّ الكتَّاني   قال( 33/33)
َنِة َمرَّة  َفُهَو َكِثيرَ   .(3)"َوَواِحَد ّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ َفِ َذا َجاَء اْلَواِحُد الَِّذِ ّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِفي السَّ

ٍ  عىىن العىىالء بىىن زيىىاد قىىال( 100/100) ُر ِثَياَبــُه  :" َأنَّ َرُجــ َكــاَن ُيرَاِتــي ِبَعَمِلــِه َفَجَعــَل ُيَشــمِ 
، ثُــمَّ َرَزَقــُه اّللَُّ َشــْيت ا َبْعــَد َذِلــَّلَل َحــَد ِإَلَّ َســبَُّه َوَلَعَنــهُ َوَيْرَفــُع َصــْوَتُه ِإَذا َمــا َقــرََأ َفَجَعــَل ََل َيــْأِتي َعَلــى أَ 

َتُه ِفيَما َبْيَنهُ  ٍَ َفَجَعـَل ََل َيـْأِتي َبْعـَد َذِلـَّلَل َعَلـى َأَحـَد ِإَلَّ  َوَبـْيَن َربِ ـِه  َفَخفََّض ِمْن َصْوِتِه َوَجَعَل َص
 .(1)"َدَعا َلُه ِبَخْيَر َوَسمََّت َعَلْيهِ 

 [1]المىىىاعون:ڇ ڇ ڇ  ":البصىىىري قىىىال فىىىي قولىىىه الحسىىىن  عىىىن( 101/101)
ْن َلْم ُيَصلِ َها  ََّها ِرَياء  َواِ  ََّها َص  .(1)ُيَباِلَها"َلْم َقاَل: ِإْن َص

إن هللا حذرنا من الرياء في األقوال واألفعال وذلىك فىي كثيىر مىن آيىات القىرآن الكىريم, وبىين 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې   , قىىىال تعىىىالى:لنىىا سىىىبحانه أن الريىىىاء يحىىىبط األعمىىىال الصىىالحة

 .[114]البقرة: ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
ال تبطلىىوا صىىدقاتكم بىىالمن واألذ  كمىىا  "اميىىة: قىىال ابىىن كثيىىر رحمىىه هللا عنىىد تفسىىيره لهىىذه

نمىا قصىده مىدح النىاس لىه أو  تبطىل صىدقة مىن راء  بهىا النىاس فىأظهر لهىم أنىه يريىد وجىه هللا, وا 
 الجميلىة, لي شىىكر بىين النىىاس أو ي قىال إنىه كىىريم جىواد ونحىىو ذلىك مىىن المقاصىد شىهرته بالصىفات

 .(4)"اته وجزيل ثوابهالدنيوية مب قطب نظره عن معاملة هللا تعالى وابتغاء مرض
 تطيرال -1

مَّ ََل : اللَُّهــِإَذا َنَعــَب اْلُغــرَاُب َقــالَ  : َكــانَ عىىن ابىىن عبَّىىاس رضىىي هللا عنهمىىا قىىال( 101/101)
 .(5)"، َوََل ِإَلَه ِإَلَّ َأْنتَ َطْيَر ِإَلَّ َطْيُرَّلَل، َوََل َخْيَر ِإَلَّ َخْيُرَّللَ 

والتحىذير التطيىر  بت في السنة هو النهي عىنوالثا ,(1)التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموا
 ي   عىن النَّبى ك الىعىن أنىس بىن م ومسىلم بأنه شرك, ومن ذلك ما رواه البخاري , واإلخبارمنه

                                                 

 (.1199رقم) 110ص –زهد أحمد ((1

 .1/149أخرجه أبو نعيم في الحلية  و (. 1444رقم) 910ص –زهد أحمد ((5
 (.1191رقم) 913ص –زهد أحمد ((3

 .1/134تفسير القران العظيم ((4
 11/119(. ورواه  اإلمىىام أحمىىىد بىىن حنبىىل فىىي مسىىىنده 1991رقىىم) 131ص –انظىىر: زهىىد أحمىىد بىىىن حنبىىل ((2

 .2/315(. وأخرجه ابن أبي شيبه في المصنف 9041رقم)

 .914ص –وفت  المجيد شرح كتاب التوحيد  .1/141  مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة((6
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ورو  , (1)((اْلَكِلَمــُة الطَّيِ َبــةُ  :َوَمىىا اْلفَىْأل  قَىىالَ  :قَىىاَل ق يىىلَ  ,اْلَفــْألُ  َوُيْعِجُبِنــي ََل َعــْدَوع َوََل ِطَيــَرةَ قَىال:)) 
:))  أحمد والترمذي عن ابن مسعود   .(1)((الطِ َيَرُة ِشْرَّللَ قال رسول ا َّ

الشرك بل ولجه  ما عزم عليه فقد قرا بابومن امتنب بها م" قال ابن القيم رحمه هللا تعالى:
 .(9)هللا" وفت  على نفسه باب الخوف والتعلق بغير ,وبرئ من التوكل على هللا

َمـن  فعليه أن يتعلم من الصىادق الىذي ال ينطىق عىن الهىو  قىال:))فمن وقب في هذا الباب 
وَل ا َّ  ما َكفَّاَرة  ذلكيا رَ   قالوا ,َردَّْتُه الطِ َيَرُة من َحاَجَة َفَقْد َأْشَرَّللَ  أن َيقُـوَل َأَحـُدُهْم اللهـم : ؟ قىالس 

 .(4)((َهْيُرَّللَ َخْيَر إَل َخْيُرَّلَل َوََل َطْيَر إَل َطْيُرَّلَل َوََل ِإَلَه  َلَ 
ال  :وقىىال ,أنىىه نهىىى عىىن التطيىىر قىىال ابىىن عبىىد البىىر رحمىىه هللا تعىىالى:" ثبىىت عىىن النبىىي 

ألنىه ال  ؛وأمرهم بالتوكل علىى هللا ,فنهاهم عن ذلك ,وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتطيرون ,طيرة
 .(1)"يعلم الغيب  يره وال ,شيء في حكمه إال ما شاء

ولكن البد من اإلشارة أن هذا المتطير المتشائم لو كان يعتقد أن هذا المتطير به والمتشائم 
ن كىان خىالف ذلىك  يفعل ويحدثبه  الشر بنفسه وهو قىادر علىى ذلىك, وقىب فىي الشىرك األكبىر, وا 

 أي أنه سببًا فقط وقب في الشرك األصغر.
 بشيء رآه أو سمعه؛ فصنه ال يعد مشركاً عثيمين رحمه هللا:" إذا تطير إنسان قال الشيخ ابن 

, يخرجه من الملة, لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعلىه هللا سىبباً  شركاً 
من هذه الناحية, والقاعدة تقول:  وهذا يضعف التوكل على هللا ويوهن العزيمة, وبذلك يعتبر شركاً 

لكىن لىو اعتقىد  سببًا؛ فصنه مشرك شركا أصغر,... لشراإن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله ا
 أكبىر؛ ألنىه جعىل هلل شىريكاً  هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون هللا؛ فهىو مشىرك شىركاً 

 .(1)في الخلق واإليجاد"
 

                                                 

ب:  –ك: السىىالم  –(. وصىىحي  مسىىلم 1991رقىىم) 9/193ب: ال عىىدو    –ك: الطىىب  –صىىحي  البخىىاري ((1
 (.1394رقم) 9/99الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم  

 1/999 . وصىىىىححه األلبىىىىاني فىىىىي صىىىىحي  الجىىىىامب(9119رقىىىىم) 1/119 –بىىىىن حنبىىىىل مسىىىىند اإلمىىىىام أحمىىىىد ((5
 (.9310رقم)

 .1/141 دة ومنشور والية العلم واإلرادة مفتاح دار السعا((3
 1/1091 وصىىىىححه األلبىىىىاني فىىىىي صىىىىحي  الجىىىىامب (.9041رقىىىىم) 11/119 مسىىىىند اإلمىىىىام أحمىىىىد بىىىىن حنبىىىىل((4

 (.1114رقم)

 .14/131ابن عبد البر  -التمهيد ((2
دار ابىىن الجىىوزي, المملكىىة العربيىىة  -العالمىىة محمىىد بىىن صىىال  العثيمىىين  -القىىول المفيىىد علىىى كتىىاب التوحيىىد ((6

 .191-191ص  -هى 1414ط: الثانية  -السعودية 
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 الفصل الثاني: اآلثار الواردة في المٍتكة
 

 ويشتمل على مبحثين 
 
 

 الواردة في وظاتف المٍتكةاآلثار  المبحث األول:
 
 

 المبحث الثاني: اآلثار الواردة في صفات المٍتكة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 111 

 
 
 
 

 اآلثار الواردة في وظاتف المٍتكة المبحث األول:
 

 :وفيه مطلبان

 
 في جبريل وميكاتيل وملَّلل الموت المطلب األول:              

 
 

 المٍتكةفي عموم المطلب الثاني:              
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التمهيد :

 

اإليمىان بالمالئكىة أصىل مىىن أصىول االعتقىاد, وركىىن ومىن أركىان الغيىىب, واإليمىان بهىم هىىو  
االعتقاد الجازم بوجىودهم, فهىم عىالم  يبىي ال يعلىم حقيقتىه إال هللا سىبحانه وتعىالى, وال يىأكلون وال 

الجان من مىار  مىن نىار, عىن عائشىة يشربون, وال ينامون, خلقهم هللا سبحانه من نور, كما خلق 
ِتَكـُة ِمـْن ُنـوَر َوُخِلـَق اْلَجـانن ِمـْن َمـاِرَ  ِمـْن :" رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا  ٍَ ُخِلَقِت اْلَم

 .(1)َناَر َوُخِلَق آَدُم ِممَّا ُوِصَف َلُكْم"
 

النبويىىة الصىىحيحة, وقىىد جىىاء ذكىىر المالئكىىة فىىي كثيىىر مىىن آيىىات القىىرآن الكىىريم, واألحاديىىث  
التىىي تؤكىىد أن وجىىودهم ثابىىت بالىىدليل الىىذي ال يلحقىىه شىىك, ولىىذا فىىصن مىىن أنكىىر وجىىودهم كىىان كىىافرًا 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  بنص القىرآن الكىريم, يقىول هللا سىبحانه وتعىالى:

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 [ .191 –سورة النساء ]گ ڳ ڳ
 

 على وجود المالئكة كثيرة جدًا منها : فاميات واألحاديث التي تدل 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے    قولىه تعىالى: 

 [ .1 –فاطر]ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
 ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہقولىىىىىىىه تعىىىىىىىال: 

 [.31 –البقرة]
 

 وأما األحاديث النبوية فمتعددة منها :
َأْن ُتْيِمَن  :"حين سئل عن اإليمان قال أخر  الشيخان و يرهما عن عمر عن النبي  

ٍَِتَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوُتْيِمَن ِباْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشر ِِه"  .(1)ِباّللَِّ َوَم
 وتوجد عشرات بل مئات األحاديث األخر  التي تدل داللة قاطعة على وجود المالئكة .

 
 
 

                                                 

 ( .9119رقم)1/111كتاب الزهد والرقائق   –صحي  مسلم  (1)

( 10رقىم) 1/14عن اإليمان واإلسالم واإلحسىان ...  باب سؤال النبي –كتاب اإليمان  –صحي  البخاري  (5)
 ( .101حديث رقم)- 1/11كتاب اإليمان   –. وصحي  مسلم 
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 ل وميكاتيل وملَّلل الموت المطلب األول: في جبري
   أوَل : جبريل 

 نزول جبريل على األنبياء -3 
  :محمد  -أ

(1)( عن أنس بن مالك109/1)
 :ول  ا َّ   قال ْبر يَل  قال َرس  :" َما ِلي َلْم َأنَّه  َقاَل ل ج 

 .(1)َضاِحك ا َقطن؟ َقاَل: َما َضِحَّلَل ِميَكاِتيُل ُمْنُذ ُخِلَقِت النَّاُر" َأَر ِميَكاِتيَل 
ــي  قىىال:  (9)( عىىن ربىىاح104/1)       ــدِ ْثُت َأنَّ النَِّب ــَل  ُح ــاَل ِلِجْبِري ــتَ َق ــْأِتِني ِإَلَّ َوَأْن ــْم َت  :" َل

 .(4)"َصارٌّ َبْيَن َعْيَنْيَّلَل؟ َقاَل: ِإنِ ي َلْم َأْضَحَّلْل ُمْنُذ ُخِلَقِت النَّارُ 
فجعلىىه أمينىىًا علىىى وحيىىه وسىىفيرًا إلىىى أنبيائىىه ورسىىله, ووصىىفه  جبريىىل  اصىىطفى هللا 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  بصفات لم يصف بها  يره من المالئكة, فسماه روح القدس قال تعالى:

ڳ     :وقال تعالى [.101 –النحل]ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 .[11_13 –التكوير] ۀ ہ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ڱ ڱ ڱ ڱ
ْبر يىل لَىه   قىال:" َرَأ  النبىي  وأخر  اإلمىام مسىلم فىي صىحيحة عىن عبىد هللا بىن مسىعود  ج 

اَئة  َجَناٍح" تُّم   .(1)س 

                                                 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم األنصاري ابن زيد بن حرام بن جندب بن عىامر بىن  ىنم بىن عىدي بىن (1)
علمىىًا جمىىًا, وعىىن: أبىىي  ,بىىي , رو  عىىن النالنجار,اإلمىىام, المفتىىي, المقىىرئ, المحىىدث, خىىادم رسىىول هللا 

بكر, وعمر, وعثمان, ولد قبل عام الهجرة بعشر سنين, ومات سنة إحد  وتسعين. انظر: سير أعىالم النىبالء  
 وما بعدها . 9/931

. وحسنه الشيخ األلباني في صحي  11/11(. وأخرجه اإلمام أحمد في المسند913رقم)110ص –زهد أحمد (5)
 (.9114رقم) 9/141التر يب والترهيب 

رباح بن زيد الصنعاني, مولى قري , وقال اإلمام أحمد :"إني ألحب رباحا, وأحب حديثه, وأحب ذكىره" مىات (3)
شىمس  -سنه سبب وثمانين ومائة وهو بن إحىد  وثمىانين . انظىر: تىاريخ اإلسىالم َوَوفيىات المشىاهير َواألعىالم 

دار الغىىرب  -ت: بشىىار عىىو اد معىىروف  –ْيمىىاز الىىذهبي الىىدين أبىىو عبىىد هللا محمىىد بىىن أحمىىد بىىن عثمىىان بىىن َقا
 .  3/49. وتهذيب الكمال  141/ 4 –م  1009ط: األولى,  –اإلسالمي 

قىال محقىق الكتاب:"سىند الحىديث فيىه انقطىاا". وأخرجىه أبىو الىدنيا فىي الرقىة  -(141رقم) 13ص–زهد أحمد  (4)
بن قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي  أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان -والبكاء 
م 1331 -هىى 1413ط: الثالثىة  –لبنىان  –دار ابىن حىزم, بيىروت  -ت: محمد خير رمضان يوسىف  –الدنيا 

 .190ص –
 ( .410رقم)103/ 1ب: في ذكر سدرة المنتهى  –ك: اإليمان  –صحي  مسلم (2)
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فهىىذه امثىىار تؤكىىد أن جبريىىل هىىو الموكىىل بىىالنزول بخبىىر السىىماء إلىىى األنبيىىاء والرسىىل, فقىىد 
بخلق النار, وكان شديد الخوف منها مب أنىه ملىك معصىوم مىن الىذنوب, كمىا ذ كىر  أخبر النبي 

 في حديث رباح و يره, فصذا كان ذلك الخوف ممن هو معصوم, فكيف بنا نحن البشر! .
 : داود  -ب 

َرْير يُّ ( 101/9) عن اْلج 
ِن اللَّْيـِل  َبَلَغَنا َأنَّ َداُوَد قىال:  (1) َسَأَل ِجْبِريَل َفَقـاَل:" َيـا ِجْبِريـُل، َأ

َحرِ  ، ِإَلَّ َأنَّ اْلَعْرََّ َيْهَتزن ِمَن السَّ  .(1)"َأْفَضُل؟ َقاَل: َيا َداُوُد َما َأْدرِِ
 

َيْنـِزُل قىال:"   وقد ثبت في الصحيحين و يرهما عن جماعىة مىن الصىحابة أن رسىول هللا 
ـَماِء الـدنْنَيا ِحـيَن َيْبَقـى ُثلُـُث اللَّْيـِل اآلِخـُر َفَيقُـوُل َمـنْ   َيـْدُعوِنى َربنَنا َتَباَرَّلَل َوَتَعاَلى ُكلَّ َلْيَلَة ِإَلى السَّ

 .(1)"ُأْعِطَيُه َوَمْن َيْسَتْغِفُرِنى َفَأْهِفَر َلهُ َفَأْسَتِجيَب َلُه َوَمْن َيْسأَُلِنى فَ 
 

أم ته علي قيام الليىل ور ىب فيىه, وأخبىر أنىه ال صىالة بعىد صىالة الفريضىة  وقد حث النبي 
أفضـــل الصـــٍة بعـــد قىىىال:"  عىىىن رسىىىول هللا  أفضىىىل مىىىن قيىىىام الليىىىل, كمىىىا أخبىىىر أبىىىو هريىىىرة 

 .(4)الفريضة صٍة الليل"
مــن قــام بعشــر آيــات لــم :" قىىال: قىىال رسىىول هللا  وعىىن عبىىد هللا بىىن عمىىرو بىىن العىىاص 

يكتــب مــن الغــافلين ومــن قــام بماتــة آيــة كتــب مــن القــانتين ومــن قــام بــألف آيــة كتــب مــن 
 .(1)"المقنطرين

 : يوسف  -ج 
ىىَف  ( عىىن أبىىي سىىعيد 101/4) ْبر يىىل  إ لَىىى ي وس  ن  الطَّىىائ ف  قَىىاَل: َجىىاَء ج  ىىَؤذ   ــا َفقَىىالَ  م  : "َي

ِنــي،  ُيوُســُف، اْشــَتدَّ َعَلْيــَّلَل اْلَحــْبُس؟ َقــاَل: َنَعــْم َقــاَل: ُقــِل: اللَُّهــمَّ اْجَعــْل ِلــي ِمــْن ُكــلِ  َمــا َأَهمَّ

                                                 

مام, المحدث, البصري, الثقىة, مىن كبىار العلمىاء, قىال أحمىد بىن هو: أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري, اإل(1)
. انظىر: سىير أعىالم النىبالء  اختلط قبل موتىه بىثالث سىنين مىات سىنة أربىب وأربعىين حنبل:"هو محدث البصرة",

 .199ص –. وتقريب التهذيب 1/114
.  1/901األوليىىىاء . وحليىىىة  9/11(. وأخرجىىىه ابىىىن أبىىىي شىىىيبه فىىىي مصىىىنفه 911رقىىىم)111ص –زهىىىد أحمىىىد (5)

 . 9/111وتاريخ بغداد 
بىاب  -(. وصىحي  مسىلم 1141رقىم)9/9باب طول القيام في صالة الليل  -صحي  البخاري: كتاب التهجد  (3)

 ( .1101رقم) 1/191التر يب في الدعاء والذكر في آخر الليل واإلجابة فيه 

 ( .1111رقم)9/113ب: صوم المحرم   –ك: الصوم  –صحي  مسلم  (4)

 . وقال األلباني صحي  .1/19سنن أبي داود  (2)
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ا، َواْرُزْقِني ِمْن َحْيُث ََل َأْحَتِسُب، َواْهِفرْ  ا َوَمْخَرج  ، َوَأْمِر آِخِرِتي، َفَرج  َِ  َوَكَرَبِني ِمْن َأْمِر ُدْنَيا
 .(3)ِلي َذْنِبي، َوَثبِ ْت َرَجاِتي، َواْقَطْعُه َعمَّْن ِسَواَّلَلأ َحتَّى ََل َأْرُجَو َأَحد ا َهْيَرَّلَل"

ى ائ ائ ەئ ەئ  ,قال تعىىالى:منها,الىىدعاءتىىتكلم هىىذا األثىىر علىىن عىىدة مسىىائل عقديىىة 

 .[111 –البقرة] وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
ال يخلىىف الميعىىاد, والىىدعاء أفضىىل  بصجابىىة الىىدعاء, وهللا  وهىىذا وعىىد صىىري  مىىن ربنىىا  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  وقىىىرأ: (1)"الـــدعاء هـــو العبـــادة:"العبىىادة كمىىىا قىىىال رسىىىول هللا 

 .[10 – افر] ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
للحصر من جهة تعريف المسىند إليىه, ومىن  قوله الدعاء هو العبادة:" هذه الصفة المقتضية 

جهىىىة تعريىىىف المسىىىند, ومىىىن جهىىىة ضىىىمير الفصىىىل تقتضىىىي أن الىىىدعاء هىىىو أعلىىىى أنىىىواا العبىىىادة, 
 ".(9)وأرفعها, وأشرفها

, التىي هىي مىن القضىايا العقائديىة المهمىة التىي يجىب علىى المىؤمن وكذلك عن قضية الرزق 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تكفل بها, مهمىا كىانوا وأينمىا كىانوا, قىال جىل شىأنه: اإليمان بها؛ ألن هللا 

, وقىىىىال ابىىىن عبىىىىاس رضىىىىي هللا [1هىىىود:] پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
عنهمىىا:" اختلىىف النىىاس فىىي كىىل شىىيء إال فىىي الىىرزق واألجىىل, فىىصنهم أجمعىىوا علىىى أن ال رازق وال 

 .(4)مميت إال هللا تعالى"
ثىىم لىىم يكتىىف بالضىىمان   ہ ہ ھ ھ ھ لنىىا الىىرزق حىىين قىىال: وقىىد ضىىمن هللا   

 ,[19_11 –الىذاريات ] ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ: حتى أقسم على ذلىك فقىال 
قاتــل هللا أقوامــا أقســم لهــم ربهــم قىىال:)) قىىال الحسىىن البصىىري رحمىىه هللا: بلغنىىي أن رسىىول هللا 

 .(1)((بنفسه فلم يصد قوه
 

                                                 

أبىو بكىر عبىد هللا بىن محمىد  -(, وأخرجه ابن أبي الىدنيا فىي الفىر  بعىد الشىدة 411رقم)110ص –زهد أحمد  (1)
ت:أبو حذيفىة عبيىد هللا بىن  -بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا  

 .11ص –م 1311 -هى 1401ط:الثانية  –دار الريان للتراث, مصر  -الية ع
. مسىىند أحمىىد قىىال أبىىو عيسىىى هىىذا حىىديث حسىىن صىىحي ( 1313رقىىم) 1/111 –.والترمىىذي  1/91أبىىو داود (5)

 (.11911رقم )90/991ابن حنبل 

 .13ص  –تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني (3)
 .4/119الدين انظر: إحياء علوم ((4
 .11/411انظر: جامب البيان للطبري ((1



 112 

مىن هللا تعىالى علىى مخلوقاتىه سىواء كىان ماديىًا أو معنويىًا,  فالرزق هو مىا صى  االنتفىاا بىه 
 .(1)وجميب ذلك رزق

ولدسف الشديد نجد كثيرًا من المسلمين في هذا العصر قىد علىق قلبىه بأشىخاص ظنىًا مىنهم  
أن بيدهم الرزق, فكانوا طائعين لهم أكثر من طاعتهم لخالقهم, زاعمين أنهم يخشون على رزقهىم, 

َلــْو َأنَّ اْبــَن آَدَم َهــَرَب ِمــْن ِرْزِقــِه َكَمــا َيْهــُرُب ِمــَن اْلَمــْوِت، حيىىث قىىال:))  بىىيهم ومىىا علمىىوا قىىول ن
 .(1)((أَلَْدَرَكُه ِرْزُقُه َكَما ُيْدِرُكُه اْلَمْوتُ 

, واالستبشىىىار بجىىىوده وفضىىىله, واالرتيىىىاح وهىىىو تعلىىىق القلىىىب بىىىاهلل  ؛األثىىىر بىىىذكر الرجىىىاء وختىىىتم
, فقطىب رجائىىه مىىن الخلىىق, ولجىىأ , وهىىذا مىا حىىدث مىىب نبىىي هللا يوسىىف (9)لمطالعىة كرمىىه ومن تىىه

 . للخالق وستعان به وحده 
 نزول جبريل بالقرآن الكريم  -1

قالت أ م   َحب يَبةَ ( 109/1)                      
ٍَِم اْبـِن َقالَ  َعن  النَّب ي    رضي هللا عنها َزْو   النَّب ي    (4) :" ُكـلن َكـ

: (5)َيانَ َعَلْيِه ََل َلُه، ِإَلَّ َأْمر ا ِبَمْعُروَف، َأْو َنْهي ا َعْن ُمْنَكَر، َأْو ِذْكر اّللَِّ َتَعاَلى، َفَقاَل َرُجـَل ِلُسـفْ آَدَم 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  :َما َأَشدَّ َهَذا اْلَحِديِث، َقاَل ُسـْفَياُن: َوَمـا ِشـدَُّتُه؟ َقـاَل: َقـاَل اّللَُّ 

ڀ ٺ ٺ ، َوَقاَل اّللَُّ َتَباَرَّلَل َوَتَعاَلى: پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

َوَقــاَل  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ :، َوَقــاَل  ڃ چ چ چ چ :، َوَقــاَل ٺ
ٍَُم َربِ ي   ."(6)، الَِّذِ َجاَء ِبِه َجْبرَاِتيُل ُسْفَياُن: َهَذا َك

گ گ گ ڳ  :كمىىا أخبىىر هللا  علىىى محمىىد  فىىالقران الكىىريم نىىزل بىىه جبريىىل  

 .[139_131 –الشعراء ]ڳ ڳ ڱ ڱ   ڳ
                                                 

 .1/199تفسير القرطبي  -بتصرف: الجامب ألحكام القرآن ((1
 (.1140رقم) 1/313. وحسنه العالمة األلباني في صحي  الجامب  9/30رواه أبو نعيم في الحلية ((1

 . 3ص –م 1003 -هى 1490 - 1ط: -مجموعة زاد للنشر –محمد صال  المنجد  –انظر: الرجاء  (3)
أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي, (4)

لىىيس فىىي أزواجىىه مىىن هىىي أقىىرب نسىىبا إليىىه منهىىا, وال فىىي نسىىائه مىىن هىىي أكثىىر  وهىىي مىىن بنىىات عىىم الرسىىول 
 .5/513.انظر:سيرأعالمالنبالء:نة اثنتين وأربعينصداقا منها, ماتت أم حبيبة سنة أربب وأربعين. وقيل س

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, من بني ثور بن عبد مناة, من مضر, أبو عبىد هللا: أميىر المىؤمنين ((2
في الحديث, كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقو , ولد ونشأ في الكوفة, وراوده المنصور العباسي على 

الحكىىم, فىىأبى, وخىىر  مىىن الكوفىىة وسىىكن مكىىة والمدينىىة, ثىىم طلبىىه المهىىدي, فتىىوار , وانتقىىل إلىىى البصىىرة  أن يلىىي
 .104/ 9. واألعالم للزركلي 9/190 -فمات فيها مستخفيًا. انظر: سير أعالم النبالء 

 . ضىىعيف: ضىىعفه العالمىىة149/ 19(. وأخرجىىه الطبرانىىي فىىي المعجىىم الكبيىىر 119رقىىم)41ص –زهىىد أحمىىد (6)
 ( .4119رقم)111ص –ضعيف الجامب  األلباني في



 116 

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه هللا تعالى في معرض حديثه عىن المالئكىة:" فمىنهم الموكىل  
 .(1)السالم" هللا تعالى إلى رسله عليهم الصالة والسالم وهو الروح األمين جبريل عليه بالوحي من

بتبليىىىا رسىىىله  , هىىىو الملىىىك المكلىىىف مىىىن هللا هىىىو الملىىىك المقىىىرب مىىىن هللا  فجبريىىىل  
 بالقرآن الكريم. عليهم الصالة والسالم, ومن أعظم ما كلف به تبليا محمد 

 ثانيا : ميكاتيل 
 خوف ميكاتيل من النار -3

ول  ا َّ  101/1)        ْبر يىَل  ( عن أنس بن مالك قال: قال َرس  :" َمـا ِلـي َلـْم َأَر َأنَّه  َقاَل ل ج 
 .(1)َضاِحك ا َقطن؟ َقاَل: َما َضِحَّلَل ِميَكاِتيُل ُمْنُذ ُخِلَقِت النَّاُر" ِميَكاِتيَل 

لما كانت معرفة المالئكىة بىربهم كبيىرة, كانىت خشىيتهم وتعظىيمهم لىه عظيمىة, قىال هللا فىيهم   
: ڇ ڇ ڇ ڇ:وقال أيضا: [11] األنبياء.  ۈئ ېئ ېئ:[19]الرعد. 

مـــررت ليلـــة قىىىال:"  قىىىال: أن رسىىىول هللا  وفىىىي معجىىىم الطبرانىىىي األوسىىىط عىىىن جىىىابر 
 ."(9)ُأسِر بي بالمأل األعلى، وجبريل كالحلس البالي من خشية هللا 

فالمالئكة ومنهم ميكائيل تخشى هللا وتهاب عذابه, وهم يحبونه سبحانه وتعىالى, واجتمىاا 
 العبادة.كمال الذل مب كمال المحبة هو حقيقة 

 مهمة ميكاتيل -1
ـُة اْلَخِليَقـِة ِإَلـى  : َلمَّا أُْلِقَي ِإْبرَاِهيُم المزني قىال ( عن بكر103/9)       ِفـي النَّـاِر، َجـَأَرْت َعامَّ

، َخِليُلَّلَل ُيْلَقى ِفي النَّاِر، َفْأَذْن َلَنا ُنْطِفْئ َعْنُه، َقاَل: ُهَو َخِليِلي، َلْيَس  ِلـي ِفـي َربِ َهاأ َفَقاُلوا: َيا َربِ 
 ، َلَّ َفـَدُعوُه َقـاَل: اأَلْرِض َخِليَل َهْيُرُه، َوَأَنا َربنـُه، َلـْيَس َلـُه َربٌّ َهْيـرِِ َفـِ ِن اْسـَتَغاَث ِبُكـْم َفـَأِهيُثوُه، َواِ 

، َخِليُلَّلَل ُيْلَقـى ِفـي النَّـاِر، َفـْأَذْن ِلـي َأْن ُأْطِفـَئ َعْنـُه ِبـاْلَقْطِر فَ  َقـاَل: َفَجاَء َمَلَّلُل اْلَقْطِر، َفَقاَل: َيا َربِ 
، َفـِ ِن اْسـَتَغاَثَّلَل َفَأِهثْـُه، ُهَو َخِليِليأ َلْيَس ِفـي اأَلْرِض َخِليـَل َهْيـُرُه، َوَأَنـ ا َربنـُه، َلـْيَس َلـُه َربٌّ َهْيـرِِ

ََل َفَدْعُه، َفَلمَّا أُْلِقَي ِفي النَّاِر، َدَعا َربَُّه ِبُدَعاَء... "  .(4)َواِ 
كىىىل حركىىىة فىىىي السىىىموات واألرض مىىىن حركىىىات األفىىىالك, يقىىىول اإلمىىىام ابىىىن قىىىيم الجوزيىىىة:" 

ريىىىاح, والسىىىحاب, والنبىىىات, والحيىىىوان, فهىىىي ناشىىىئة عىىىن المالئكىىىة والنجىىىوم, والشىىىمس, والقمىىىر, وال

                                                 

 .1/111معار  القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول انظر:  (1)
 .114ص –سبق تخريجه (5)
 . (1114رقم) 1011/ 1. وصححه األلباني في صحي  الجامب  1/14المعجم األوسط  (3)
 .1/13وحلية األولياء  (.419رقم) 111ص –زهد أحمد  (4)
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] ەئ وئ  وقىىىىال: [1]النازعىىىىات:ے ے المىىىىوكلين بالسىىىىموات واألرض, كمىىىىا قىىىىال تعىىىىالى:
 .(1)" [4الذاريات:

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف المالئكة, وأنها موكلة بوظائف متنوعة, ومنها ميكائيل 
 بالقطر.ملك من المالئكة موكَّل 

يقول ابن كثير:" وميكائيل موكىل بىالقطر والنبىات اللىذين يخلىق منهمىا األرزاق فىي هىذه الىدار, 
ولىىىه أعىىىوان يفعلىىىون مىىىا يىىىأمرهم بىىىه بىىىأمر ربىىىه, يصىىىرفون الريىىىاح والسىىىحاب كمىىىا يشىىىاء الىىىرب جىىىل 

 .(1)جالله"
 فصذا سأل سائل هل هناك دليل على أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات؟

هىذا هذا التساؤل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا عندما سئل عن ذلك فقال:" أجابه عن  
هىىو المشىىهور بىىين أهىىل العلىىم, قىىالوا: إن ميكائيىىل موكىىل بىىالقطر والنبىىات, وأن إسىىرافيل موكىىل بىىنفخ 

إلى الرسل, وقالوا: إن هؤالء الثالثىة هىم  الصور, وأن جبرائيل موكل بالوحي ينزل به بصذن هللا 
اللَُّهـــمَّ َربَّ يسىىىتفت  فىىىي صىىىالة الليىىىل بربوبيىىىة هللا تعىىىالى لهىىىم حيىىىث يقىىىول: )) الىىىذين كىىىان النبىىىي 

َهاَدِة َأْنَت َتْحُكـُم َبـ َمَواِت َواأَلْرِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشَّ ْسرَاِفيَل َفاِطَر السَّ ْيَن ِعَبـاِدَّلَل ِجْبرَاِتيَل َوِميَكاِتيَل َواِ 
ِصـرَاَط  ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن اْهِدِنى ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحقِ  ِبِ ْذِنَّلَل ِإنََّّلَل َتْهِدع َمْن َتَشـاُء ِإَلـى

فقالوا: إنما كان يستفت  بهؤالء الثالثىة؛ ألن كىل واحىد موكىل بمىا فيىه الحيىاة, فجبريىل  (9)((ُمْسَتِقيمَ 
سرافيل موكل بما فيه حيىاة األبىدان الحيىاة النهائيىة وهىي موكل بما ف يه حياة القلوب وهو الوحي, وا 

 .(4)"النفخ في الصور, وميكائيل موكل بما فيه حياة األرض وهو القطر والنبات










 
 
 

                                                 

 .111/ 1إ اثة اللهفان من مصائد الشيطان   (1)
 .1/46(البداي والنهاي 5)

 (.1149رقم) 1/111ب: الدعاء في صالة الليل وقيامه   –ك: صالة المسافر  –صحي  مسلم ((3

(, تفسير 31درس رقم) –لقاء الباب المفتوح  –انظر:  محاضرات مقروءة للشيخ محمد بن صال  العثيمين ((4
 -عاديات سور ال

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=111683 
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 ثالثا : ملَّلل الموت 
 الُمَوكل بقبض األروا  -3

َأُعوُدُه َفَبَكى َقـاَل: َفُقْلـُت َلـُه: َمـا ُيْبِكيـَّلَل ( 3)ِإْبرَاِهيمَ :" َدَخْلُت َعَلى قال ( عن عمران110/1)       
ُرِني ِباْلَجنَِّة َأْو ِبالنَّار" َيا َأَبا ِعْمرَاَن؟ َقاَل: َأْنَتِظُر َمَلَّلَل اْلَمْوِت  ِِ  َشْيَء ُيَبشِ   ؟.(1)َما َأْدرِِ ِبَأ

ــَل َيْنُظــُر ِإَلــى َرُجــَل ِمــْن قىىال (1)عىىن َشىىْهر  ْبىىن  َحْوَشىىب ــَّلُل اْلَمــْوِت َعَلــى ُســَلْيَماَن، َفَجَع :" َدَخــَل َمَل
َقـاَل: َلَقـْد  ُجَلَساِتِهأ ُيِديُم النََّظَر ِإَلْيِه، َفَلمَّا َخَرَ  َقاَل الرَُّجُل: َمْن َهَذا؟ َقـاَل: َهـَذا َمَلـَّلُل اْلَمـْوِت 

يُح، َفُتْلِقَيِنـي ِباْلِهْنـِد َقـاَل: رََأْيُتُه َيْنُظُر ِإَليَّ َكَأنَُّه ُيرِ  يُدِني َقاَل: َفَما ُتِريُد؟ َقـاَل: ُأِريـُد َأْن َتْحِمَلِنـي الـرِ 
يِح، َفَحَمَلـُه َعَلْيَهـا، َفأَْلَقْتـُه ِباْلِهْنـِد، ثُـمَّ َأتَـى َمَلـَّلُل اْلَمـْوِت ُسـَلْيَماَن  َفَقـاَل: ِإنَّـَّلَل ُكْنـَت  َفَدَعا ِبالرِ 

ِإَلى َرُجَل ِمْن ُجَلَساِتي؟ َقاَل: ُكْنُت َأْعَجـَب ِمْنـُهأ ِإنِ ـي ُأِمـْرُت َأْن َأْقـِبَض ُروَحـُه ِباْلِهْنـِد،  ُتِديُم النََّظرَ 
 .(4)َوُهَو ِعْنَدَّلَل"

ىىْن َذَكىىَره  قَىىالَ  ( عىىن َيْحَيىىى ْبىىَن َسىىْلمٍ 111/3)       :" َكــاَن َيْعُقــوُب َأْكــَرَم َأْهــِل اأَلْرِض َعَلــى َمَلــَّلِل َعمَّ
نَّ َمَلــَّلَل اْلَمــْوِت اْلَمــوْ  اْســتَْأَذَن َربَّــَه َتَبــاَرَّلَل َوَتَعــاَلى ِفــي َأْن َيــْأِتَي َيْعُقــوَب، َفــَأِذَن َلــُه،  ِت َقــاَل: َواِ 

  َنْفـَس َفَجاَءُه، َفَقاَل َلُه َيْعُقوُب: َيا َمَلَّلَل اْلَمْوِت، َأْسأَُلَّلَل ِبالَِّذِ َخَلَقَّلَل، َأْو ِبالَِّذِ َسأََلُه: َهـْل َقَبْضـتَ 
 .(5)ُيوُسَف ِفيَمْن َقَبْضَت ِمَن الننُفوِس؟ ..."

نهاية آجالهم, وقد أشارت جميب  عند العباد أرواح بينت امثار أن هناك ملك موكل لقبض
ی   امثار أن اسم ذلك الملك هو ملك الموت وقد نص القرآن على ذلك حيث قال هللا تعالى:

  .[11]السجدة : ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
هذا ليس بصحي , وال يوجد اشتهر عن بعض العوام أن اسم ملك الموت ))عزرائيل(( و وقد 

فىىي الكتىىاب وال فىىي السىىنة وال ن ق ىىَل عىىن سىىلف األمىىة أن اسىىمه عزرائيىىل, بىىل سىىماه هللا ملىىك المىىوت, 
 .ولم يسمه عزرائيل

                                                 

أبىىو عمىىران إبىىراهيم بىىن يزيىىد بىىن قىىيس بىىن األسىىود بىىن عمىىرو بىىن ربيعىىة بىىن ذهىىل بىىن سىىعد بىىن مالىىك بىىن النخىىب (1)
النخعىىي, اليمىىاني, ثىىم الكىىوفي, أحىىد األعىىالم, اإلمىىام, الحىىافظ, فقيىىه العىىراق, قىىال أحمىىد بىىن حنبىىل عنىىه:" كىىان 

 . 4/110النبالء:  إبراهيم ذكيًا, حافظًا, صاحب سنة", مات: سنة ست وتسعين.انظر: سير أعالم
محمد  -. وصايا العلماء عند حضور الموت  114/ 4( . وحلية األولياء 1111رقم) 419ص –زهد أحمد (5)

دار -ت: عبىد القىادر األرنىاؤوط , صىالح محمىد الخيمىي  -بن عبد هللا بن أحمد بن زبىر الربعىي أبىو سىليمان 
 . 101ص  –ط: األولى  –بيروت  –ابن كثير 

وشىب أبىو سىعيد األشىعري, الشىامي, مىولى الصىحابية أسىماء بنىت يزيىد األنصىارية, كىان مىن كبىار شهر بن ح(3)
 . 4/991انظر: سير أعالم النبالء علماء التابعين, توفي, سنة إحد  عشرة ومائة . 

 . 4/111( . وحلية األولياء 111رقم) 19ص –زهد أحمد (4)
 ( .411رقم) 110ص –زهد أحمد انظر: المصدر السابق:  (2)
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 ونىؤمن بملىك المىوت الموكىل بقىبض :" قىال الشىيخ األلبىاني فىي تعليقىه علىى قىول الطحىاوي
 هىذا هىو اسىمه فىي القىرآن, وأمىا تسىميته بىى ))عزرائيىل(( كمىا هىو :" هللا أرواح العالمين" قال رحمه

نما هو من اإلسرائيليات "الشائب بين الناس فال أصل له, وا 
(1)

.

 

 اآلجال بيد هللا علم -1
َوَكـاَن َلـُه َصـِديق ا، َفَقـاَل َلـُه  :" َأَتى َمَلَّلُل اْلَمْوِت ُسَلْيَماَن قال (1)( عن َخْيَثَمةَ 111/10)

ُض ِمـْنُهْم ُسَلْيَماُن: َما َلَّلَل تَْأِتي َأْهَل اْلَبْيِت َفَتْقِبَضُهْم َجِميع ا، َوَتَدُش َأْهـَل اْلَبْيـِت ِإَلـى َجْنـِبِهْم ََل َتْقـبِ 
اْلَعــْرَِّ، َفُيْلَقــى ِإَلــيَّ ِصــَكاَّلَل ِفيَهــا  َأَحــد ا؟ َقــاَل: َمــا َأَنــا ِبــَأْعَلَم ِبَمــا َأْقــِبُض ِمْنــَّلَلأ ِإنََّمــا َأُكــوُن َتْحــتَ 

 .(1)َأْسَماَء"
إن هللا سىىبحانه وتعىىالى قىىد ر آجىىال الخالئىىق, بحيىىث إذا جىىاء أجلهىىم ال يسىىتأخرون سىىاعة وال 

 .[43] يونس: ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ يستقدمون, قال تعالى:
 .[141]آل عمران : گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ وقال تعالى:

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  تعالى:وقال 

قال قتادة:" خمسة أشياء استأثر هللا بهن,  ،[94]لقمان:ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب
 .(4)"فلم ي طلب عليهن َمَلكا مقرًبا, وال نبيًا مرسالً 

 

وتعىىالى, فقىىد أكىىد األثىىر سىىابقًا أن ملىىك المىىوت ال يعلىىم آجىىال العبىىاد إال بىىصذن هللا سىىبحانه 
 حتى يقبض أرواحهم.

 
 
 
 
 
 

                                                 

 –تحقيىىق : محمىىد ناصىىر الىىدين األلبىىاني  -اإلمىىام أبىىي جعفىىر الطحىىاوي الحنفىىي   -تخىىري  العقيىىدة الطحاويىىة (1)
 . 91ص

خيثمة هو: يزيد بن مالك بن عبد هللا بن ذؤيب بن سلمة بىن عمىرو بىن ذهىل بىن مىران بىن جعفىي المىذحجي,  (5)
 . 4/911بيه ولجده صحبة. انظر:سير أعالم النبالء  ثم الجعفي, الكوفي,الفقيه, كان من العلماء العباد وأل

 . 4/111. وحلية األولياء 9/90(. وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 119رقم) 91ص –زهد أحمد (3)
 . 911/ 1تفسير القرآن العظيم (4)
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 المطلب الثاني: في عموم المٍتكة
 أوَل : مٍتكة يدعون ويستغفرون ألهل اإليمان

ىىىىول  ا َّ   عىىىىن أبىىىىي الىىىىدَّْرَداء  ( 119/11)       :" َمــــا َطَلَعــــْت َشــــْمَس َقــــطن ِإَلَّ قىىىىال: قَىىىىاَل َرس 
 َلى َربِ ُكْمأ  َفِ نَّ ِبَجَنَبَتْيَها َمَلَكاِن ُيَناِدَياِن، ُيْسِمَعاِن َأْهَل اأَلْرِض ِإَلَّ الثََّقَلْيِن: َيا َأينَها النَّاُس، َهُلمنوا إِ 

طن ِإَلَّ ُبِعَث ِبَجَنَبَتْيَها َمَلَكاِن ُيَناِدَياِن، ُيْسِمَعاِن َما َقلَّ َوَكَفى َخْيَر ِممَّا َكُثَر َوأَْلَهى، َوََل آَبْت َشْمَس قَ 
 .(3)َأْهَل اأَلْرِض ِإَلَّ الثََّقَلْيِن: اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْنِفق ا َخَلف ا، َوَأْعِط ُمْمِسك ا َتَلف ا"

وَل ا َّ   ( عن أبي ه َرْيَرَة 114/11)       ِتَكَة ُتَصلِ ي َعَلى اْلَعْبـِد،  :"ِإنَّ َقالَ  قال: َأنَّ َرس  ٍَ اْلَم
َُّه، َما َلْم ُيْحِدْث َتُقوُل: اللَُّهمَّ اْهِفْر َلُه، اللَُّهمَّ اْرَحْمُه"  .(1)َما َداَم ِفي ُمَص

( عىن َسىْلَمانَ 111/19)      
ـرَّاِء ثُـمَّ َنَزَلـْت ِبـِه قىال (1)  َضـرَّاُء :" ِإَذا َكـاَن الرَُّجـُل َدعَّـاء  ِفـي السَّ

َذا َكـاَن الرَُّجـُل َلـْيَس ِبـَدعَّاَء ِفـي  ِتَكُة: َصْوَت َمْعُروَف اشفعوا لـه اْسـَتْغِفُروا َلـُه، َواِ  ٍَ َفَدَعا َقاَلِت اْلَم
ِتَكُة: َصْوَت َلْيَس ِبَمْعُروَف َوََل َيْشَفُعوَن َلُه" ٍَ رَّاِء َفَنَزَلْت ِبِه َضرَّاُء َفَدَعا َقاَلِت اْلَم  .(4)السَّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  :, قىىال تعىىالىأخبرنىىا هللا أن المالئكىىة تصىىلي علىىى الرسىىول 

وللمالئكىىىة مىىىب المىىىؤمنين صىىىلٌة حميمىىىة, ويىىىا لهىىىا مىىىن مكرمىىىة عظيمىىىة, فهىىىم  ،[11]األحىىىزاب:  ڃ
  حب خب مب ىب يب:قرالسربحانهيدعون للمؤمنين, ويصلون عليهم, ويستغفرون لهم, 

 .[49]األحزاب:
هللا:"والصالة من هللا على العباد رحمته لهم, وبركته علىيهم, ومىن المالئكىة قال الشوكاني رحمه 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  , ودليىىىىل هىىىىذا القىىىىول قولىىىىه تبىىىىارك وتعىىىىالى: (1)الىىىىدعاء لهىىىىم واالسىىىىتغفار"

                                                 

اده شىىعيب األرنىىؤوط : إسىىنوقىىال  91/19( . ومسىىند اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل 101رقىىم) 43ص –زهىىد أحمىىد (1)
 (.1939رقم) 1003/ 1. وصححه األلباني في صحي  الجامب حسن

 ( .113رقم)1/90ب: من جلس بالمسجد  –ك: األذان –(. صحي  البخاري 111رقم) 11ص –زهد أحمد  (5)

هو سىلمان بىن اإلسىالم, أبىو عبىد هللا الفارسىي, مىن أهىل مدينىة أصىبهان, سىابق الفىرس إلىى اإلسىالم, صىحب  (3)
وخدمىه, وهىو الىذي أشىار عليىه بحفىر الخنىدق, وحىدث عنىه, وكىان لبيبىًا, حازمىًا, مىن عقىالء الرجىىال,  النبىي 

. 1/101 –. انظر: سير أعالم النبالء وعبادهم, ونبالئهم, وتوفي  سنة ست  وثالثين للهجرة في والية علي 
ط: األولىى  -الىدين أحمىد ت: السىيد شىرف  -محمد بىن حبىان بىن أحمىد أبىو حىاتم التميمىي البسىتي  -والثقات 
 . 9/119دار الفكر  – 1391 – 1931

.وأخرجىه ابىن أبىي شىيبه فىي مصىنفه 1/31(. وأخرجىه أبىو نعىيم فىي الحليىه 1149رقىم) 990ص –زهد أحمد (4)
 –بيروت  –دار المعرفة  -أبو الفر  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  -وجامب العلوم والحكم . 1/11

 . 130ص  -ه 1401 ط: األولى
محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا  -انظر: فت  القدير الجامب بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (2)

 .4/990 –هى 1414 -ط: األولى  -دمشق, بيروت  -دار ابن كثير, دار الكلم الطيب  -الشوكاني اليمني 
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ەئې ې ى ى ائ ائ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .[3_9] افر:  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
فهىىىذه اميىىىة مىىىب األحاديىىىث التىىىي تىىىم ذكرهىىىا, تثبىىىت أن المالئكىىىة تىىىدعو وتسىىىتغفر للمىىىؤمنين  

التائبين, بل إنها تسأل هللا سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنات التىي وعىدهم بهىا علىى ألسىنة رسىله,  
معهىىىم الجنىىىان, ل تقىىىرَّ بهىىىم ومىىن الجميىىىل أن المالئكىىىة دعىىىت مبىىىائهم وأزواجهىىىم وذ ر يَّىىات ه م أن يىىىدخلوا 

أعيىىنهم, الن االجتمىىاا باألقىىارب واألهىىل والعشىىيرة فىىي مواضىىب الفىىرح والسىىرور يكىىون أكمىىل للبهجىىة 
 .(1)واألنس

 وقد يسأل سائل هل لصالة المالئكة علينا من أثر؟ 
حب خب مب ىب  ويكىىىون الىىىرد علىىىى هىىىذا التسىىىاؤل مىىىن كتىىىاب هللا العزيىىىز حيىىىث يقىىىول:

.[49]األحزاب:  يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث
فامية تفيد أن ذكر هللا للمؤمنين في المىد األعلىى, ودعىاء المالئكىة للمىؤمنين واسىتغفارهم 

في تخليصهم من الظلمات التي تشمل الشرك والكفر والذنوب والمعاصىي, إلىى نىور لهم, له تأثير 
م التىىي أنعىىم بهىىا اإليمىىان الىىذي بسىىببه يتضىى  الطريىىق الحىىق أال وهىىو اإلسىىالم, فهىىذه مىىن أعظىىم الىىنع

 . (1)على عباده الطائعين, تستدعي منهم شكرها في الليل والنهار


شهود المٍتكة لمجالس العلم وحلق الذكرثانيا :

:" َمـا ِمـْن َقـْوَم َيْجَتِمُعـوَن ِفـي َبْيـَت ِمـْن قىال عىن النَّب ىي     ( عىن َأب ىي ه َرْيىَرةَ 111/14)       
ـــُة، َوَهِشـــَيْتُهُم ُبُيـــوِت اّللَِّ  ِتَك ٍَ ـــُم اْلَم ـــَنُهْم، ِإَلَّ َحفَّـــْت ِبِه ـــاَب اّللَِّ، َوَيَتَداَرُســـوَنُه َبْي أ َيَتَعلَُّمـــوَن ِكَت

"الرَّْحَمُة، َوَذَكَرُهُم اّللَُّ ِفيَمْن ِعْنَدُه،...
(1)

.

                                                 

 -هىىىىى 1490-م 1003 -الطبعىىىىة األولىىىىى -ف الشىىىىحود علىىىىي بىىىىن نىىىىاي -اإليمىىىىان  بالمالئكىىىىة وبيىىىىان  صىىىىفاتهم (1)
 .34ص

مكتبة الفالح  -هى 1409 –م 1319 –ط: الثالثة  –عمر سليمان األشقر  –بتصرف: عالم المالئكة األبرار (5)
 .11ص   –الكويت  –

ب:  –ك: الىىىذكر والىىىدعاء والتوبىىىة  –(. وأخرجىىىه اإلمىىىام مسىىىلم فىىىي صىىىحيحه 111رقىىىم) 14ص –زهىىىد أحمىىىد  (3)
 (.9090رقم) 1/91فضل االجتماا على تالوة القرآن الكريم  
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  َيْذُكُروَن اّللََّ :" ِإَذا َجَلَس اْلَقْوُم قال أن رسول ا َّ  ( عن الحسن البصري119/11)       
ِتَكـُة: َيـا َربََّنـا  ٍَ ِتَكِتِه: ِإنِ ي َقـْد َهَفـْرُت َلُهـْم َفَجلِ لُـوُهْم ِبالرَّْحَمـِة َقاَلـِت اْلَم ٍَ ٍَن ـا َقاَل اّللَُّ ِلَم ِإنَّ ِفـيِهْم ُف

.(3)َقاَل: ُهُم اْلَقْوُم ََل َيْشَقى ِبِهْم َجِليُسُهْم"
ِن قىال (1)( عن ثَاب تٌ 111/11)        ُيَصـلِ ي اْلَغـَداَة ِفـي َنـاِدِ َقْوِمـِه، ثُـمَّ  (1):" َكـاَن ُخَلْيـَد اْلَعَصـِر

ــْمُس ثُــمَّ َيـْأُمُر ِبَبْيِتــِه َفــُيَقُم َوُتْلَقــى َلــُه ِوَسـاَدتَاِن ثُــمَّ َيْغِلــُق َباَبــ ُه، َفَيُقــوُل: َيـْذُكُر اّللََّ َحتَّــى َتْطُلــَع الشَّ
ِتَكِة َرب ِ  ٍَ ي َأَما َواّللَِّ أُلْشِهَدنَُّكُم اْلَيْوَم ِمْن َنْفِسي َخْير ا ُخُذوا ِبْسِم اّللَِّ، ُسـْبَحاَن اّللَِّ َواْلَحْمـُد َمْرَحب ا ِبَم
ٍَ اّلِلَِّ، َوََل ِإَلَه ِإَلَّ  .(4)ِة"ّللَُّ، َواّللَُّ َأْكَبُر، َوََل َيزَاُل َكَذِلَّلَل َحتَّى َتْغِلَبُه َعْيَناُه َأْو َيْخُرَ  ِإَلى الصَّ

فهذا صنف آخر من المالئكة, تبحث عىن األعمىال الصىالحة مىن ذكىر هللا ومجىالس العلىم, 
ِإنَّ ّلِلَِّ َتَبـاَرَّلَل :" لتحفهم وتذكرهم عند ربهم, بل إنهم يتبعىون مجىالس الىذكر كمىا جىاء عىن النبىي 

ٍ  َيَتبَُّعوَن َمَجاِلَس الذِ ْكرِ  ِتَكة  َسيَّاَرة  ُفْض ٍَ ا ِفيِه ِذْكَر َقَعُدوا َمَعُهْم َوَحفَّ  َوَتَعاَلى َم َفِ َذا َوَجُدوا َمْجِلس 

َماِء الدنْنَيا ا ِبَأْجِنَحِتِهْم َحتَّى َيْمَلُتوا َما َبْيَنُهْم َوَبْيَن السَّ  .(5)"َبْعُضُهْم َبْعض 
فعلى العبد المؤمن أن يكثر من ذكر ربه والجلوس في مجالس العلم, ألن المالئكة تقترب  

في هذه األوقات, ولو استمر العباد في حالة السمو الروحي من ذكٍر لربهم لوصلوا إلى درجة  منه
َوالَّـِذع َنْفِسـى ِبَيـِدِه  قىال:" مشاهدة المالئكة ومصافحتهم كما فىي صىحي  مسىلم عىن رسىول هللا 

                                                 

:"إسىىناد مرسىىل" وورد مىىرة أخىىر  فىىي الكتىىاب مىىن  يىىر أن وقىىال المحقق (1911رقىىم) 411ص –زهىىد أحمىىد  ((1
بنحىوه مىن  - ب: فضىل ذكىر هللا  –ك: الدعوات  –(. وأخرجه البخاري 1194رقم) يرفعه الحسن للنبي 
ْكِر، َفـِ َذا قال: قال رسول هللا  طريق أبو هريرة  ٍَِتَكة  َيُطوُفوَن ِفـي الطنـُرِق َيْلَتِمُسـوَن َأْهـَل الـذِ  :))ِإنَّ ّلِلَِّ َم

ا َيْذُكُروَن اّللََّ َتَناَدْوا ... َفَيُقوُل هللا  لمٍتكته: ُأْشِهُدُكْم َأنِ ي َقْد َهَفْرُت َلُهْم، َقاَل: َيُقوُل َمَلـَّلَل ِمـَن  َوَجُدوا َقْوم 
ِتَكــِة: ٍَ ٍََن َلــْيَس ِمــْنُهْم، ِإنََّمــا َجــاَء ِلَحاَجــة، َقــاَل: ُهــُم الُجَلَســاُء ََل َيْشــَقى ِبِهــْم َجِليُســُهْم(( الَم  1/11  ِفــيِهْم ُفــ

 بنحىو روايىة البخىاري  –الس الىذكر ب: فضل مجى –ك: الذكر والدعاء والتوبة  –(. وصحي  مسلم 1401رقم)
 (.9011رقم) 1/11

البناني, البصري, اإلمام, القىدوة, شىيخ اإلسىالم, كىان يقىرأ القىرآن فىي كىل يىوم وليلىة, ثابت بن أسلم أبو محمد (5)
مىىات  ويصىوم الىدهر, ولىىد فىي خالفىىة معاويىة, سىىؤل أحمىد بىىن حنبىل عىىن ثابىت فقال:"ثابىىت ثبىت فىىي الحىديث",

 -تقريىىب التهىىىذيب ومىىىا بعىىدها. و  1/110سىىير أالم النىىبالء  سىىنة بضىىب وعشىىرين ولىىىه سىىت وثمىىانون. انظىىىر: 
1/191. 

خليد بن عبد هللا أبو سليمان العصري, تابعي حضر مب علي بن أبي طالب يوم النهروان, وحدث عنىه وعىن (3)
 . 940/ 1أبي ذر الغفاري وأبي الدرداء. انظر: تاريخ بغداد  

 . 1/191(. وحلية األولياء 1991رقم) 130ص –زهد أحمد  (4)
 (.9011رقم) 1/11ب: فضل مجالس الذكر   –ك: العلم  –صحي  مسلم  (2)



 113 

ــاَفَحْتُكمُ  ــذِ ْكِر َلَص ــِدع َوِفــى ال ــوَن ِعْن ــى َمــا َتُكوُن ــُدوُموَن َعَل ــْو َت ــُكْم َوِفــى  ِإْن َل ــى ُفُرِش ِتَكــُة َعَل ٍَ اْلَم
 .(3)ُطُرِقُكْم"

فىصذا حضىرت المالئكىة مجىالس العلىم وقضىيت تلىك المجىالس, فصنهىا تصىعد إلىى ربهىا لكىىي   
تخبىىره وهىىو أعلىىم بهىىم, ثىىم يشىىهدهم ربهىىم أنىىه  فىىر لهىىم جميعىىًا ذنىىوبهم, فهىىؤالء هىىم القىىوم ال يشىىقى 

 جليسهم.
 : مٍتكة جهنمثالثا  

ــــــه ( عىىىىىىن عبىىىىىىد هللا بىىىىىىن مسىىىىىىعود قىىىىىىال113/19)        ــــــي قول ] وئ ۇئ ۇئ : :" ف
وَنَها" [,19الفجر:  .(1)قال:" ِجيَء ِبَها ُتَقاُد ِبَسْبِعيَن أَْلَف ِزَماَم َمَع ُكلِ  ِزَماَم َسْبُعوَن أَْلَف َمَلَّلَل َيُجرن

مليىىارات وتسىىب فهىىذه المالئكىىة المسىىئولة عىىن مجىىيء جهىىنم يىىوم المحشىىر, فبلىىا عىىددها أربعىىة 
(, فهىىذا الىىرقم يجعلنىىا نفكىىر فىىي عظمىىة وقىىوة هىىذه المالئكىىة, 4.900.000.000مئىىة مليىىون ملىىك)

 ومد  اتساا جهنم حتى تحتا  إلى كل هذا العدد من المالئكة لكي يأتوا بها يوم القيامة.
ولكىىن  النىىار يىوم القيامىىة تحتىىا  إلىىى كىل هىىذا العىىدد مىن المالئكىىة لىىيس فقىىط التسىاعها, إن

وكفىروا بىه يقىول  هللا  أيضًا ألنها تكون في أشد حاالت الغيظ والحنق على العبىاد الىذين عصىوا
 [ .11]الفرقان: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ هللا تعالى

 

فلنكثىىىر مىىىن الطاعىىىات, ولنطىىىب رب األرض والسىىىماوات, لعلنىىىا نكىىىون مىىىن الفىىىائزين برحمتىىىه 
 ورضوانه وجناته, يوم أن نلقاه, اللهم آمين.

 مٍتكة موكلون بالرحمة وآخرون بالعذاب:رابعا  
يَل اْلقَىاص   110/11)        يىَرة  النَّْضىر  ْبىن  إ ْسىَماع  ( َعىْن َأب ىي اْلم غ 

:" ُكنَّـا ِفـي َمْجِلـِس ُعَمـَر قَىالَ  (1)
ْبِن َذر َ 
َذاَت َلْيَلَة ِفي َشْهِر َرَمَضاَن َفـَتَكلََّم اْبـُن َذرَ  َفـَذَكَر اْلَميِ ـَت ِإَذا اْحُتِضـَر، َوَمـْن َيْحُضـُرُه ِمـْن  (4)

ِتَكِة الرَّْحَمِة َواْلَعَذاِب َفَوَثَب َشابٌّ َفَلْم َيَزْل َيْصُرْخ َوَيْضَطِرْب َحتَّى َماَت َرِحَمُه اّللَُّ" ٍَ .(5)َم

                                                 

 (.9141رقم) 1/34ب: فضل دوام الذكر  –ك: التوبة  –صحي  مسلم  -انظر: المصدر السابق (1)

ب: فىي  -ك: الجنىة وصىفة نعيمهىا وأهلهىا –(. وأخرجه اإلمىام مسىلم مرفوعىًا 111رقم) 101ص –زهد أحمد (5)
 (.9949رقم 1/143شدة حر نار جهنم  

النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي أبو المغيرة القاص الكوفي إمام مسجد الكوفة, قال عبد هللا بن أحمد بن (3)
 .991/ 13حنبل سألت أبي عنه فقال:" لم يكن يحفظ اإلسناد". انظر: تهذيب الكمال 

عمر بىن ذر بىن عبىد هللا بىن زرارة الهمىداني, اإلمىام, الزاهىد, العابىد, أبىو ذر الهمىداني, ثىم المرهبىي, الكىوفي, (4)
 .9/911قال أبو داود:)كان رأسا في اإلرجاء(, ومات سنة ست وخمسين ومائة. انظر: سير أعالم النبالء 

 (. 1111رقم) 411ص –زهد أحمد (2)
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ــَماِء َقاَلــِت قَىىالَ  (3)( َعىْن َعْبىد  اْلَعز يىىز  ْبىن  َرف يىبٍ 111/13)       :" ِإَذا ُعـِرَ  ِبــُروِ  اْلُمــْيِمِن ِإَلـى السَّ
ْيَطاِن ، َيا َوْيَحُه َكْيَف َنَجا؟ ٍَُم: ُسْبَحاَن الَِّذِ َنجَّى َهَذا اْلَعْبَد ِمَن الشَّ ِتَكُة َعَلْيِهُم السَّ ٍَ  .(1)"اْلَم

ئكىىىة رحمىىىة ومالئكىىىة عىىىذاب كمىىىا فىىىي الصىىىحيحين مىىىن حىىىديث أبىىىي سىىىعيد إن هلل تعىىىالى مال 
َكـاَن ِفـي َبِنـي ِإْسـرَاِتيَل َرُجـَل َقَتـَل ِتْسـَعة  َوِتْسـِعيَن ِإْنَسـان ا ثُـمَّ َخـَرَ  قىال:"  أن النبىي  الخدري 

َفَقَتَلُه َفَجَعَل َيْسَأُل َفَقـاَل َلـُه َرُجـَل اْتـِت َقْرَيـَة َيْسَأُل َفَأَتى رَاِهب ا َفَسأََلُه َفَقاَل َلُه َهْل ِمْن َتْوَبَة َقاَل ََل 
ِتَكــُة ا ِتَكــُة الرَّْحَمــِة َوَمٍَ ْلَعــَذاِب َكــَذا َوَكــَذا َفَأْدَرَكــُه اْلَمــْوُت َفَنــاَء ِبَصــْدرِِه َنْحَوَهــا َفاْخَتَصــَمْت ِفيــِه َمٍَ

اّللَُّ ِإَلى َهِذِه َأْن َتَباَعِدِ َوَقاَل ِقيُسوا َما َبْيَنُهَمـا َفُوِجـَد ِإَلـى َفَأْوَحى اّللَُّ ِإَلى َهِذِه َأْن َتَقرَِّبي َوَأْوَحى 
 .(9)"َهِذِه َأْقَرَب ِبِشْبَر َفُغِفَر َلهُ 

فالمتأمل يجد أن مالئكىة العىذاب همىت أن تقىبض روح هىذا العاصىي الىذي قتىل مائىة نفىس,  
الخوف علىى جميىب أصىحاب الكبىائر صدق توبته لكانت روحه من نصيب مالئكة العذاب, ف ولوال
 ذلك أن تتولى مالئكة العذاب قبض أرواحهم إن لم يتوبوا إلى هللا عز وجل . بعد

فمالئكة الرحمة تتولى قبض أرواح المؤمنين, وترفعها إلى السماء, وتبشرهم برضوان ربهم,  
  وتناديهم بأحب أسمائهم, فتر  من النعيم والسرور ما يسرها.

العىىىذاب تتىىىولى نىىىزا أرواح الكفىىىار والمنىىىافقين, وتتلقاهىىىا بالشىىىدة والغلظىىىة والوعيىىىد, ومالئكىىىة  
 ,وتغلق في وجهها أبواب السماء, فتلقى في األرض لتنال العذاب جزاء ما كسبت في الدنيا

أقسىم ربنىا جىل   ,[1-1]النازعىات:  ۀ ہ   ۀ ڻ ڻ  ودليىل ذلىك قولىه تعىالى:  
التأويل فيها, فقال بعضهم: هم المالئكة التي تنزا نفوس بني آدم, جالله بالنازعات, واختلف أهل 

والمنزوا نفوس امدميين, فمنهم من تأخىذ روحىه بع نىف َفت غىرق فىي نزعهىا, ومىنهم مىن تأخىذ روحىه 
 .(4)بسهولة وكأنما َحلَّته من نشاط

وأن هىىىذه المالئكىىىة تسىىىتهجن مىىىن العبىىىد المىىىؤمن كيىىىف نجىىىا مىىىن كيىىىد الشىىىيطان, فالشىىىيطان 
ريص علىىىى أال ينجىىىو أحىىىد مىىىن المسىىىلمين, فينبغىىىي علىىىى المىىىؤمن أن يستعصىىىم بىىىاهلل مىىىن هىىىذا حىىى

 الشيطان اللعين, لكي تحفوه  مالئكة الرحمة عند حضور امجل.
 

 
                                                 

هىىى وقيىىل بعىىدها. 190, أبىىو عبىىدهللا المكىىي, نزيىىل بغىىداد, تىىابعي ثقىىة, مىىات سىىنة عبىىد العزيىىز بىىن رفيىىب األسىىدي (1)
 (. 4031رقم) 919/ 1. تقريب التهذيب 11/194انظر: تهذيب الكمال 

 (. 349رقم) 111ص –زهد أحمد (5)

 –(. وصىىىىحي  مسىىىىلم 9490رقىىىىم) 4/194 –ب: حىىىىديث الغىىىىار  –ك:أحاديىىىىث األنبيىىىىاء  –صىىىىحي  البخىىىىاري (3)
 (.9114رقم) 1/109 –ب: قبول توبة القاتل  –ك:التوبة 

 .8/315–وت سيرالقرآنالعظيمالبنكثير.14/111 –انظر: جامب البيان للطبري ((4
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 : مٍتكة موكلون بحفظ ابن آدمخامسا  
َعىْن َنىىْوٍف اْلب َكىىال ي    (311/10)

ــَمَّلَل قىال (3) :" اْنَطَلــَق َرُجــَل ُمــْيِمَن َوَرُجــَل َكــاِفَر َيِصــيَداِن السَّ
ٍَ َيِجـيُء   َفَجَعَل اْلَكاِفُر ُيْلِقي َشَبَكَتُه َوَيْذُكُر آِلَهَتُه َفَيِجيُء ُمَدفَّق ا، َوُيْلَقى اْلُمْيِمُن َوُيْذَكُر اّللََّ  َف

ْمِس ُثمَّ ِإنَّ اْلُمـْيِمَن َصـاَد َسـَمَكة  َفَأَخـَذَها ِبَيـِدِه َفاْضـَطَرَبْت َشْيَء َقاَل: َفَتَعاَوَدا َذِلَّلَل ِإَلى َمِغيِب ا لشَّ
َف َفَوَقَعْت ِفي اْلَماِء َفَرَجَع اْلُمـْيِمُن َوَلـْيَس َمَعـُه َشـْيَء، َوَرَجـَع اْلَكـاِفُر َوَقـِد اْمـَتأَلْت َسـِفيَنُتُه، َفَأِسـ

َذا اْلُمْيِمُن الَِّذِ َيْدُعوَّلَل َرَجَع َوَلـْيَس َمَعـُه َشـْيَء، َوَعْبـُدَّلَل اْلَكـاِفُر َمَلَّلُل اْلُمْيِمِن َفَقاَل: َربِ  َعْبُدَّلَل هَ 
ِلَمَلَّلِل اْلُمْيِمِن: َتَعاَل َفَأرَاُه َمْسَكَن اْلُمْيِمِن ِفي اْلَجنَِّة َفَقـاَل:  َرَجَع َوَقِد اْمَتأَلْت َسِفيَنُتُه، َقاَل اّللَُّ 

َِ اْلُمْيمِ  َن َما َأَصاَبُه َبْعـَد َأْن َيِصـيَر ِإَلـى َهـَذا، َوَأرَاُه َمْسـَكَن اْلَكـاِفِر ِفـي النَّـاِر َفَقـاَل: َما َيُضرن َعْبِد
"  .(1)َهْل ُيْغِني َعْنُه َشْيَء َأَصاَبُه ِفي الدنْنَيا؟ َقاَل: ََل َواّللَِّ َيا َربِ 



ن اإلنسىىىىان مىىىىن العالقىىىىة التىىىىي بىىىىين المالئكىىىىة وبىىىىين اإلنسىىىىان, أن هنىىىىاك مالئكىىىىة يحرسىىىىو 
ک گ گ گ گ  فىي سىورة الرعىد: ويحفظونه, بل منهم من يدافب عنىه, كمىا يقىول الىرب 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ںڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
 : [11_10]الرعد . 

ببنىي آدم حفظىة مىن مالئكتىه األبىرار, يحيطونىه بىالحفظ والرعايىة فينجىو مىن  فوكََّل هللا 
, أن المعقبىىات مىىن هللا هىىم المالئكىىة وقىىد بىىين ابىىن عبىىاس ترجمىىان القىىرآن , وقىىوا الشىىر وامفىىات

جعلهم هللا ليحفظوا اإلنسان من أمامه ومن ورائه, فصذا جاء قدر هللا الذي قىدَّر أن يصىل إليىه خلىوا 
 .(9)عنه

:" إن نفىرًا  يريىدون قتلىك, فقىال: إن مىب كىل رجىل ملكىىين  وقىال رجىل لعلىي بىن أبىي طالىب 
 .(4)ا لم يقدر, فصذا جاء القدر خليا بينه وبينه, إن األجل جنَّة حصينة"يحفظانه مم

فهىىذه المالئكىىة تحفظىىه بىىأمر هللا, مىىا دام هللا كاتًبىىا لىىه السىىالمة, وأن هىىذه المالئكىىة تىىدافب عىىن 
العبد الصال , كما ذ كر في األثر السابق من ذلك الملك الذي دافب عن العبد المؤمن, عندما رأ  

الكىافر رضىيَّ حاله في الدنيا, ولكنه عندما رأ  مكانة المؤمن فىي امخىرة ومىا أعىد هللا لىه, ومكانىة 

                                                 

نىىوف بىىن فضىىالة الحميىىري البكىىالي, أبىىو يزيىىد, وي قىىال: أبىىو الرشىىيد, الشىىامي مىىن أهىىل دمشىىق, وي قىىال: مىىن أهىىل  (1)
.  11/ 90 –َرَو  َعن مجموعة من الصحابة. انظر: تهىذيب الكمىال فلسطين, وهو ابن امرأة كعب اأَلحبار, 

 . 119/ 1وتقريب التهذيب 
 ( .1111رقم) 111ص –زهد أحمد (5)

 .491/ 4انظر: تفسير القرآن العظيم   (3)
 .1/10البداية والنهاية   (4)
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الدنْنَيا ِسْجُن اْلُمْيِمِن َوَجنَُّة " الملك بحال العبد المؤمن في الدنيا, وهذا مصداقًا لقول المصطفى 

 .(3)"اْلَكاِفر
 

 : المٍتكة وشهود الصٍةسادسا  
، ِإنَُّه َلَيْحُزُنِني َأْن ََل َأَرع َأَحـد ا  :"ِإنَّ ِإْبرَاِهيَم  قال (1)عن كعب( 311/13) َقاَل: َيا َربِ 

ِتَكة  ُيَصلنوَن َمَعُه" ِفي اأَلْرِض َيْعُبُدَّلَل َهْيرِِ َفَأْنَزَل اّللَُّ  ٍَ  .(1)ِإَلْيِه َم
، ِإنَّـُه َلـْيَس ِفـي :" َقاَل ِإْبرَاِهيُم ( عن نوف البكالي   قىال114/11)        اأَلْرِض َأَحـَد : َيا َربِ 

َثَة َأيَّام" ٍَ َثَة آََلِف َمَلَّلَل، َفَأمَُّهْم َث ٍَ ، َفَأْنَزَل اّللَُّ ُسْبَحاَنُه َث .(4)َيْعُبُدَّلَل َهْيرِِ
, ومىا زالىت هىذه فهذا صنف من أصىناف المالئكىة شىهدت الصىالة مىب نبىي هللا إبىراهيم 

" قىال: أن رسىول هللا  هريىرة المالئكة تشهد الصالة مب المىؤمنين, ففىي الصىحيحين عىن أبىي 
ــُه َمــا َتَقــدََّم ِمــنْ  ِتَكــِة ُهِفــَر َل ٍَ ــُه َتــْأِميَن اْلَم ُنوا َفِ نَّــُه َمــْن َواَفــَق تَْأِميُن ــَن اإِلَمــاُم َفــَأمِ  ــِه"ِإَذا َأمَّ , (1) َذْنِب

ففيىىىه داللىىىة علىىىى أن , (1)فالمالئكىىىة الحفظىىىة المتعىىىاقبين يشىىىهدون الصىىىالة مىىىب المىىىؤمنين فيؤمنىىىون
المالئكىىة تشىىهد الصىىالة مىىب المىىؤمنين, وهنىىاك منهىىا مىىن يتعاقىىب فىىي الصىىباح والمسىىاء كمىىا اخبرنىىا 

ٍَِة  "النبىىي  ٍَِة اْلَفْجــِر َوَصــ ِتَكــَة ِبالنََّهــاِر َوَيْجَتِمُعــوَن ِفــى َصــ ٍَ ِتَكــَة ِباللَّْيــِل َوَم ٍَ َيَتَعــاَقُبوَن ِفــيُكْم َم
الَّــِذيَن َبــاُتوا ِفــيُكْم َفَيْســأَُلُهْم َربنُهــْم َوُهــَو َأْعَلــُم ِبِهــْم َكْيــَف تَــَرْكُتْم ِعَبــاِدع َفَيُقوُلــوَن  اْلَعْصــِر ثُــمَّ َيْعــُر ُ 

 .(9)"َتَرْكَناُهْم َوُهْم ُيَصلنوَن َوَأَتْيَناُهْم َوُهْم ُيَصلنونَ 
لكي تشهد  فينبغي على العبد المؤمن أن يكون حريصًا في المحافظة على هاتين الصالتين
ٱ ٻ  المالئكىىىة لىىىه بىىىالخير عنىىىد ربهىىىا, كمىىىا هىىىو الحىىىال فىىىي بىىىاقي الصىىىلوات, لقولىىىه تعىىىالى:

 .[191] البقرة:ٻ ٻ ٻ پ پ پ
 

                                                 

 ( .9101رقم) 1/110ك: الزهد والرقائق  –صحي  مسلم (1)

كعىىب عمىىرو األنصىىاري, ابىىن القىىين بىىن كعىىب بىىن سىىواد بىىن  ىىنم بىىن كعىىب بىىن سىىلمة  كعىىب بىىن مالىىك بىىن أبىىي (5)
وصىىاحبه, وأحىىد الثالثىىة الىىذين خلفىىوا, فتىىاب هللا  األنصىىاري, الخزرجىىي, العقبىىي, األحدي,شىىاعر رسىىول هللا 

 .1/119عليهم. انظر: سير أعالم النبالء 
 .1/11. وحلية األولياء 100/ 9(. ومصنف ابن أبي شيبة  401رقم) 110ص –زهد أحمد (3)
 .1/13(. وحلية األولياء 411رقم) 111ص –انظر: المصدر السابق: زهد أحمد (4)
ب:  –ك:الصالة  –. وصحي  مسلم  130/ 1ب: جهر اإلمام بالتأمين  –ك: امذان  –صحي  البخاري  (2)

 .1/19التسميب والتحميد والتأمين 
ليمان بىىن خلىىف بىىن سىىعد بىىن أيىىوب بىىن وارث التجيبىىي القرطبىىي البىىاجي أبىىو الوليىىد سىى -المنتقىىى شىىرح الموطىىص (6)

 . 1/111 -هى  1991ط: األولى,  -بجوار محافظة مصر  -مطبعة السعادة  -األندلسي 
 . 1/119ب: فضل صالتي الصب  والعصر  –ك: المساجد  –صحي  مسلم  (7)
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 المطلب األول: صفاتهم الُخلقية
نمىىا السىىبيل  إن العلىىَم بالمالئكىىة مىىن األمىىور الغيبيىىة التىىي ال يصىىل إليهىىا العقىىل  المجىىرد, وا 

, وقىد جىاءت األخبىار التىي تفيىد أو عىن رسىوله  لمعرفتهم هو النقل بالخبر الصادق عىن هللا 
لقية والَخلقية.  بوجود المالئكة وتذكر صفاتهم الخ 

 المٍتكة لربهم عبادة - أ 
ر   (315/11) يَل ْبن  َعْبد  ا َّ  ْبىن  َأب ىي اْلم هَىاج  َعْن إ ْسَماع 

َد النَّب ىيَّ  (1) , َكىاَن ي َعاتَىب  َأنَّ َداو 
, َفَيق ىول   اللِ َحـا، َقْبـَل  :" َذُروِني َأْبِكي َقْبَل َيْوِم اْلُبَكاِء أ َقْبَل َتْحِريِق اْلِعَظـاِم، َواْشـِتَعالِ ف ي َكْثَرة  اْلب َكاء 

ٍََظ ِشَداَد، ََل َيْعُصوَن اّللََّ َما َأَمَرُهْم، َوَيْفَعُلوَن َما ُيْيَمُروَن" ِتَكَة ِه ٍَ .(1)َأْن ُيْيَمَر ِبي َم
المالئكىىة فىىي عبىىادة دائمىىة وطاعىىة مطلقىىة, وهىىم معصىىومون مىىن ارتكىىاب المعصىىية متعبىىدون 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  , قىىىىال تعىىىىىالى:بالطاعىىىىة

 .[1] التحريم: ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

أي: طبىىىاعهم  ليظىىىة, قىىىد نزعىىىت مىىىن قلىىىوبهم  ې ې ې ى  قىىىال ابىىىن كثيىىىر:"
ى ائ ائ ەئ الرحمة بالكافرين باهلل, تركيبهم في  اية الشدة والكثافة والمنظىر المىزع , وقولىه: 

أي: مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه, ال يتأخرون عنه طرفة عين, وهم  ەئ وئ وئ ۇئ
 .(9)قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه"

فهم من ذلك الخلق المغيب الذي ال يعلم طبيعته وقوته إال هللا, فهم يطيعىون هللا مىا يىأمرهم 
بىىه, وهىىم مىىزودون بىىالقوة التىىي يقىىدرون بهىىا علىىى كىىل مىىا يكلفهىىم هللا إيىىاه, فىىصذا كىىان قىىد كلفهىىم القيىىام 

مجىىال  بىىالقوة المطلوبىىة لهىىذه المهمىىة, كمىىا يعلمهىىا هللا, فىىال علىىى سىىقر, فهىىم مىىزودون مىىن قبلىىه 
 .(4)لقهرهم أو مغالبتهم من هؤالء البشر المضعوفين!

 
 
 
 

                                                 

الكبيىىر, أبىىو عبىىد الحميىىد الدمشىىقي, مىىولى بنىىي اإلمىىام  -ابىىن أبىىي المهىىاجر إسىىماعيل بىىن عبيىىد هللا الدمشىىقي (1)
 .1/119مخزوم, من الثقات العلماء, مات في سنة اثنتين وثالثين ومائة. انظر: سير أعالم النبالء 

 .111ص –ابن المبارك  -. وكتاب الزهد11/ 1(. وانظر: حلية األولياء 910رقم) 110ص –زهد أحمد (5)
 .1/111تفسير القرآن العظيم  (3)
 -19ط: –القىاهرة  -بيىروت -دار الشىروق  -سىيد قطىب إبىراهيم حسىين الشىاربي  -انظر: في ظالل القرآن  (4)

 . 1/9911 -هى 1411
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 المٍتكة تفر  للميمن بالشتاء - ب 
تَاِء ِلْلُمْيِمِن َيْقُصُر النََّهاُر َفَيُصوُمُه َوَيُطوُل قتادة قال (316/14) ِتَكَة َتْفَرُ  ِبالشِ  ٍَ :" ِإنَّ اْلَم

 .(3)اللَّْيُل َفَيُقوُمه"
للمؤمن بالشتاء, لما فيىه مىن فضىل وأجىر عظىيم عنىد هللا, فالشىتاء ربيىب فهذه المالئكة تفرح 

المؤمن؛ ألنه يرتب فيه في بسىاتين الطاعىات, ويسىرح فىي ميىادين العبىادات, وي نىز  ه  قلبىه فىي ريىاض 
األعمىال الميسىىرة فيىه كمىىا ترتىىب  البهىائم  فىىي مرعىىى الربيىب  فتسىىمن, وَتصىىل   أجسىادها فكىىذلك يصىىل  

الشتاء بما يسىر هللا فيىه مىن الطاعىات, فىصن المىؤمن يقىدر فىي الشىتاء علىى صىيام  دين المؤمن في
نهاره مىن  يىر مشىقة وال كلفىة تحصىل لىه مىن جىوا وال عطى ؛ فىصن نهىاره قصىير بىارد, فىال يحىس 

 .(1)فيه بمشقة الصيام
 تأذيهم مما يتأذع منه بنو آدم - ج 

َمَلَّلَل، َوُأِمَر اْلَمَلَّلُل َأْن َيْصَنَع َكْيَفَما َصـَنَع :" َكاَن َساِتَح ُبِعَث َمَعُه عن وهب قىال(317/15)
اِتُح َعَلى َأْنِفِه ِبَثْوِبِه ِمْن ِريِح اْلِجيَفةِ  ٍَ ِفي َواَد، َفِ َذا ِبِجيَفَة، َفَقاَل: السَّ اِتُح َقاَل: َفَدَخ ، َوَصَنَع السَّ

اِتُح ..."  . (1)اْلَمَلَّلُل ِمْثَلَما َصَنَع السَّ
 

الىىذي يعبىىد هللا  , والمىىؤمنكىىة عبىىاد هللا اختىىارهم واصىىطفاهم, ولهىىم مكانىىة عنىىد ربهىىم المالئ
والتوقير, ويتجنب كل ما من شأنه  , ويتبب رضوانه ال مناص له من أن يتولى المالئكة بالحب

أن يسىىىيء إلىىىيهم ويىىىؤذيهم, فالمالئكىىىة تتىىىأذ  ممىىىا يتىىىأذ  منىىىه ابىىىن آدم, وقىىىد ثبىىىت فىىىي األحاديىىىث 
المالئكة تتأذ  مما يتأذ  منه بنو آدم, فهىم يتىأذون مىن الرائحىة الكريهىة, واألقىذار, الصحيحة أن 

 واألوساو.
َمْن َأَكَل ِمْن  "قال: عن النبي   رو  اإلمام مسلم في صحيحة عن جابر بن عبد هللا 

ِتَكـَة  -رَّاَث َوَقاَل َمرَّة  َمْن َأَكَل اْلَبَصَل َوالثنوَم َواْلكُ  -َهِذِه اْلَبْقَلِة الثنوِم  ٍَ ٍَ َيْقَرَبنَّ َمْسـِجَدَنا َفـِ نَّ اْلَم َف
 .(4)"َتتََأذَّع ِممَّا َيتََأذَّع ِمْنُه َبُنو آَدمَ 

                                                 

 (.1111رقم) 191ص –زهد أحمد  (1)

زيىىن الىىدين أبىىي الفىر  عبىىد الىىرحمن بىىن أحمىىد بىىن  –انظىر: لطىىائف المعىىارف فيمىىا لمواسىىم العىام مىىن الوظىىائف  (5)
 – 1009 -هىىى 1411ط:األولىىى  –دار ابىىن خزيمىىة  –ت:عىىامر بىىن علىىي ياسىىين  – رجىىب الحنبلىىي الدمشىىقي

 .409ص
 (.111رقم) 144ص –زهد أحمد  (3)

 –(. وصىحي  مسىلم 114رقىم) 1/111ب: ما جاء فىي الثىوم النىي والبصىل  –ك: امذان  –صحي  البخاري (4)
 (.1111رقم) 1/10ب: نهى من أكل ثوما أو بصال   –ك: المساجد 
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في فت  الباري:" فدل هذا الحديث على أن علة المنب من قربان المسىجد  (1)قال ابن رجب 
 .(1)تأذي من يشهده من المؤمنين والمالئكة بالرائحة الكريهة"

ويلحق بالثوم والبصل كل ما له رائحة مستكرهة أو خبيثة, كروائ  السجائر والتدخين, أو 
 روائ  الجوارب و يرها.

فالواجىىب عليىىك يىىا أخىىي المسىىلم أن تحىىرص علىىى أن ال تىىؤذي عبىىاد هللا بمىىا يكرهىىون, الن 
رب منىىىك أذيتىىك لهىىىم مىىىن أذيىىىة المالئكىىة, فينبغىىىي عليىىىك أن تتقىىىرب لعبىىىاد هلل بمىىا يحبىىىون, لكىىىي تتقىىى

 , فصنها شاهده عليك يوم القيامة بما كنت تفعل في دنياك.مالئكة الرحمن 
واإليمىىان بالمالئكىىة جىىزء مىىن ذلىىك اإليمىىان الىىذي يهىىذب النفىىوس ويربيهىىا علىىى الخلىىق القىىويم, 

, فىىصذا تعىىرف العبىىد علىىى المالئكىىة, استشىىعر العبىىد فىىأثر اإليمىىان بالمالئكىىة كىىأثر اإليمىىان بىىاهلل 
بعظمىىة هللا وقوتىىه, وحمىىده وشىىكره علىىى كمالىىه فىىي أسىىمائه وصىىفاته, فعظمىىة المخلىىوق مىىن عظمىىة 

, فىىىصن مىىىن يستشىىىعر بقلبىىىه وجىىىود المالئكىىىة, ويىىىؤمن الخىىىالق, وكىىىذلك االسىىىتقامة علىىىى أمىىىر هللا 
ن هللا ومىىىن جنىىىوده فىىىال يخالفىىىه وال برقىىىابتهم ألعمالىىىه, وشىىىهادتهم علىىىى كىىىل تصىىىرفاته ليسىىىتحي مىىى

يعصيه, فمن خالل المالئمة يستطيب العبد المؤمن أن يزكي نفسه لكي يصل بها إلى النفس التي 
 .(9)تعبد هللا حق عبادته

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ,حىافظ للحىديث ,زيىن الىدين ,أبىو الفىر  ,هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السىالمي البغىدادي ثىم الدمشىقي((1
 .9/131 , انظر: األعالم للزركليهى911ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق سنة  ,من العلماء

الىىدين البغىىدادي ثىىم زيىىن الىىدين أبىىي الفىىر  عبىىد الىىرحمن ابىىن شىىهاب  -فىىت  البىىاري فىىي شىىرح صىىحي  البخىىاري (5)
السىعودية   –دار ابىن الجىوزي  -ت: أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن محمىد  -الدمشقي الشهير بابن رجب 

 . 119/ 1 -هى 1411ط: الثانية  –الدمام   -
شرح فضيلة الشيخ: محمد بن  –انظر: شرح األصول الثالثة لشيخ اإلسالم محمد بن صال  بن عبد الوهاب ((3

. واإليمىان أركانىه, 31ص –مىن دون طبعىة  –دار اإليمىان  –ت: فهىد بىن ناصىر سىليمان  –يمىين صىال  العث
 .41ص –م 1331 -هى 1411ط: األولى  –مكتبة السنة  –محمد نعيم ياسين  –حقيقته, نواقضه 
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 المطلب الثاني: صفاتهم الَخلقية
 ِعظُم خلقهم -

ْمىىَراَن اْلَجىىْون يَّ  (318-16) َأنَّ اْلَمَلــَّلَل ِمــْن َخَزَنــِة َجَهــنََّم َمــا َبــْيَن :" َبَلَغَنــا قىىال (3)عىىن َأَبىىي ع 
ى َمْنِكَبْيــِه َمِســيَرُة َخِريــَف َفَيْضــِرُب الرَُّجــَل ِمــْن َأْهــِل النَّــاِر ضــربة َفَيْتُرُكــُه َطِحين ــا ِمــْن َلــُدْن َقْرِنــِه ِإَلــ

 .(1)َقَدِمه"
القيىام بىأمور فىي  خلق هللا تعالى خصىهم هللا تعىالى بخصىائص وأوكىل إلىيهم المالئكة خلق من

تعىالى عظىم  وهم عباد مكرمون ال يعصون هللا مىا أمىرهم ويفعلىون مىا يىؤمرون, ووهىبهم هللا الكون,
الخلقة, والقدرة على التشكل, ولقد ذكر هللا تعالى بعض صىفات المالئكىة فىي القىرآن العظىيم, وفىي 

ُأِذَن ِلى َأْن ُأَحدِ َث َعـْن َمَلـَّلَل قَىاَل:"  السنة النبوية ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد ا َّ عن النَّب ى   
ِتَكِة اّللَِّ ِمْن َحَمَلِة اْلَعْرَِّ ِإنَّ َما َبْيَن َشْحَمِة ُأُذِنِه ِإَلى َعاِتِقِه َمِسيَرُة َسْبِعِماَتِة عَ  ٍَ  .(1)"امَ ِمْن َم
صىحي   فهذا يىدلل علىى عظمىة المالئكىة, فالواجىب علينىا اإليمىان  بكىل مىا جىاء فىي ذلىك بسىند

, مىىب أننىىا ال نسىىتطيب تصىور كيفيىىاتهم, إذ كيىىف نتصىىور مخلوقىىات ذات أجنحىىة إلىى المصىىطفى 
الواحد يسد األفقَ  له ستمائة جناح كما ورد بذلك في  , كجبريل (4)مثنى وثالث ورباا والجناح  

ِجْبِريَل ِفي ُصوَرِتِه َوَلُه ِستن ِماَتِة َجَنـاَ  ُكـلن َجَنـاَ   " رََأع َرُسوُل اّللَِّ عن عبد ا َّ قال: الحديث
 .(1)"ِمْنَها َقْد َسدَّ اأْلُُفَق ...

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 

ابعىة, عبد الملك ابن حبيب األزدي أو الكندي البصري أبو عمىران الجىوني, مشىهور بكنيتىه, ثقىة مىن كبىار الر (1)
(. وسىير أعىالم 4191رقم) 911/ 1توفي في سنة ثالث وعشرين ومائة, وقيل بعدها. انظر: تقريب التهذيب 

 .1/111النبالء 
 (.1191رقم) 913ص –زهد أحمد  (5)

 , قال الشيخ األلباني : صحي .4/191 –سنن أبي داود  (3)

 .11ص  -انظر: اإليمان  بالمالئكة وبيان  صفاتهم (4)
 (.9941رقم) 1/134 –اإلمام أحمد بن حنبل  مسند (2)
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 المبحث األول: اآلثار الواردة في الكتب السابقة

 
 مطلبين ويشتمل على

 
 اآلثار الواردة التوراةالمطلب األول: 

 

 اآلثار الواردة الزبورالمطلب الثاني:    
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 تمهيد :
اإليمان بالكتب أصل من أصول العقيدة, وركن من أركان اإليمان, وال يص  إيمان أحد   

إال إذا آمن بالكتب, بل يجب التصديق الجازم بأن هللا تعالى أنزل كتبًا على أنبيائه ورسله هداية 
لعباده, وهي من كالمه حقيقة, وأن ما تضمنته حق ال ريب فيه, منها ما سمى هللا في كتابه, 

  .ها ما ال يعلم أسماءها وعددها إال هللا ومن
 وقد جاءت النصوص تدلل على وجوب اإليمان بالكتب منها: 

 من القرآن الكريم : -أ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  قال تعالى: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 [.191النساء:]ڳ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  قال تعالى: 

 [.191البقرة:]  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
 

 من السنة النبوية : -ب 

أن تيمن باهلل :" عن اإليمان فأجاب النبي  حديث جبريل حين سأل النبي  
 (1)"ومٍتكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتيمن بالقدر خيره وشره 

ىىنة النبويىىة المطهىىرة علىىى وجىىوب اإليمىىان   بمىىا أنىىزل هللا هىىذه بعىىض أدلىىة القىىرآن الكىىريم والسُّ
 تبارك وتعالى على األنبياء والمرسلين .

, منهىا مىا واإليمان المطلوب بالكتىب السىماوية السىابقة التىي أصىولها منزلىة مىن عنىد هللا  
هىو علىى سىبيل اإلجمىال, وهىي ممىا لىم يىىذكر لنىا القىرآن أسىماءها, أو أسىماء مىن نزلىت علىيهم مىىن 

 ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ قىىىىال تعىىىىالى: الرسىىىىل, وقىىىىد ورد ذكرهىىىىا فىىىىي القىىىىرآن مجمىىىىاًل؛

 [ .11الشور :]
ومنها على سبيل التفصيل, وهو ما أخبرنا القرآن الكريم, أو ذكر في السنة النبوية, بأسماء  

 بعض الكتب السماوية التي سبقت, وأمرنا باإليمان بها, وهي:

  ٺ ٺ ٿ   ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   قىىىىىال تعىىىىىالى:   صىىىىىحف إبىىىىىراهيم (1
 [ .13-11األعلى:]

                                                 

 ( .101رقم ) 1/11ب: معرفة اإليمان واإلسالم والقدر وعالمة الساعة   –ك: اإليمان  –صحي  مسلم (1)
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  , قىال تعىالى: التوراة: وهي الكتاب الذي أنزلىه هللا علىى موسىى (5

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 [ .44المائدة:]  ڳ ڳ ڳ

ۀ ۀ ہ ہ ہ  , قىىىال تعىىىالى:الزبىىىور: وهىىىو الكتىىىاب الىىىذي أنزلىىىه هللا علىىىى داود  (3

 [ .11اإلسراء:]   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    , قىال تعىالى:اإلنجيل: وهو الكتىاب الىذي أنزلىه هللا علىى عيسىى  (4

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 [ .41المائدة:]   ڤ ڤ
ڳ ڳ ڱ ڱ    :, قال تعالىالقرآن الكريم: وهو الكتاب الذي أنزله هللا على محمد  (2

 [ .111البقرة:] ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 

أمىىا موقىىف اإلسىىالم مىىن هىىذه الكتىىب, فمىىا ورد  فيهىىا مصىىدقًا للقىىرآن أو مصىىدقًا للسىىنة, فهىىذا  
نؤمن به ونصدقه, وما علمنا كذبه ومخالفته للنصوص الشرعية, فهو مردود عندنا يقيىًا, أمىا التىي 

ََل  قىىىال:)) أن النبىىىي  لىىىم يحكىىىم القىىىرآن بصىىىدقها أو كىىىذبها, فىىىال نىىىؤمن بىىىه, عىىىن أبىىىي هريىىىرة 
امَيىَة, ففىي ديننىا (1)(( [191]البقىرة:  ٿ ٿ ٹ ٹ  ُقوا َأْهَل الِكتَـاِب، َوَل ُتَكـذِ ُبوُهْم َوُقولُـوا:ُتَصد ِ 

 ما يغني عن الرجوا إلى ذلك.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( .9141رقم) 119/ 3ب: ما يجوز من تفسير التوراة و يرها  –ك: التوحيد  –صحي  البخاري (1)
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 األول: اآلثار الواردة في التوراة المطلب
, ركىىىىن مىىىىن أركىىىىان اإليمىىىىان بالكتىىىىب إن اإليمىىىىان بىىىىالتوراة التىىىىي نزلىىىىت علىىىىى موسىىىىى  

السىىماوية, وقىىد أخبىىر هللا تعىىالى أن فيهىىا هىىد  ونىىورًا يحكىىم بهىىا أنبيىىاء بنىىي إسىىرائيل وأحبىىارهم, قىىال 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى:

[ .44المائدة:]ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

وليسىت التىوراة المحرفىة  والتوراة التي يجب اإليمان بها هي التي أنزلها هللا على موسىى 
الموجىىىودة عنىىىد أهىىىل الكتىىىاب اليىىىوم, وقىىىد أثبىىىت القىىىرآن هىىىذا التحريىىىف, ونعىىىى علىىىى اليهىىىود التغييىىىر 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  والتبىىديل الىىذي أدخلىىوه علىىى التىىوراة, قىىال تعىىالى:

ڀ ڀ ٺ [, وقال تعالى:91البقرة :  ]ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 [ .41 -سورة النساء ]ٺ ٺ ٺ ٿ
 : حسن الظن باهللوَل  أ

: (3)( قال وهب بن منبه113/1) ْورَاِة َأْرَبَعـَة َأْسـُطَر ُمَتَواِلَيـاَتأ ِإْحـَداُهنَّ :"ِإنِ ي َوَجْدُت ِفي التَـّ
 .(1)..."َمْن َقرََأ ِكتَاَب اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوَظنَّ َأْن َلْن ُيْغَفَر َلُه، َفُهَو ِمَن اْلُمْسَتْهِزِتيَن ِبآَياِت اّللَِّ، 

:" ُيْيَمُر ِباْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإَلى النَّاِر َفَيُقوُل: َما َكاَن َهَذا َظنِ ـي، عن مجاهد قىال (190/1)
.(1)َفَيُقوُل َتَباَرَّلَل َوَتَعاَلى: َما َكاَن َظننَّلَل؟ َفَيُقوُل: َتْغِفُر ِلي، َفَيُقوُل: َخلنوا َسِبيَلُه"

قلبيىىىة جليلىىىة ال يىىىتم إيمىىىان العبىىىد إال بىىىه ألنىىىه مىىىن صىىىميم التوحيىىىد حسىىىن الظىىىن بىىىاهلل عبىىىادة 
 َيقُـوُل اّللَُّ قىال:"  أن النبىي   هريرة أبي عن في صحيحيهما الشيخان وواجباته, فقد أخر 

 .(4)"َأَنا ِعْنَد َظنِ  َعْبِدِ ِبي َوَأَنا َمَعُه ِحيَن َيْذُكُرِني ...
.(5)أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به"رحمه هللا في الفت :" قالابنحجر
 

                                                 

كبىىار, وهىىو األسىىوار, اإلمىىام, العالمىىة, األخبىىاري, القصصىىي, أبىىو  وهىىب بىىن منبىىه بىىن كامىىل بىىن سىىي  بىىن ذي(1)
عبد هللا األبناوي, اليماني, الذماري, الصنعاني, ولد زمن عثمان, سنة أربب وثالثين, ورحل, وح , ومات سنة 

 وما بعدها . 141/ 4أربب عشرة ومائة. انظر سير أعالم النبالء  

. والبيهقىىي فىىي شىىعب اإليمىىان  4/91(. وأخرجىىه أبىىو نعىىيم فىىي حليىىة األوليىىاء 491رقىىم)119ص –زهىىد أحمىىد  (5)
 (. 3190رقم) 11/999

 .9/131وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء (.5563رقم)438ص –زهد أحمد انظر: المصدر السابق: ((3
(. وصىحي  9401رقىم) 111/ 3ركم الىه نفسىه( ب: قىول هللا تعىالى) ويحىذ –ك: التوحيىد  –صحي  البخاري (4)

 (.1311رقم) 11/ 1ب: الحث على ذكر هللا تعالى  –ك: الذكر والدعاء والتوبة  –مسلم 

 .911/ 19ابن حجر  –فت  الباري (2)
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بجالله وما تقتضيه أسماؤه  فحسن الظن باهلل هو ظن  ما يليق باهلل تعالى واعتقاد ما يحق
 الوجه الذي يرضي هللا تعالى.  الحسنى وصفاته العليا مما يؤثر في حياة المؤمن على

ْوء, أولئك الذي  ن نعىى هللا  علىيهم, وشىدَّد علىيهم أشىد النكيىر, أما الذين يظنون باهلل ظنَّ السَّ
َبىر فقال  ىد ومىا كىان فيهىا مىن أحىداٍث وع  ٱ ٻ ٻ ٻ  : فيما قصَّ علينا من أنباء  ىزوة أ ح 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 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 ڳ ڳ ڳ 

 [ .114آل عمران:]ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
ىد؛ , لم يغَشها النُّعاس الذي إنه حديٌث عن ف ئة أهل شكٍ  وَريٍب في هللا   بعثه هللا يىوم أ ح 

بسبب ما كانت عليه من قلٍق وجَزٍا وخوف, تظنُّ باهلل  ير الظن   الحىق الىذي يجىب  أن ي ظىنَّ بىه, 
ر هذا الظن كما قال اإلمىام ابىن القىيم  رحمىه هللا:" بىأن مىا أصىاَبهم لىم يكىن بقضىائه وقىدره وال  وف س  

نكار القدر, ر بصنكار الحكمة, وا  نكار أن ي ت مَّ أمر رسىوله, وي ظه ىره علىى الىدين  حكمَة له فيه, فف س   وا 
نما كان هذا ظنَّ السوء وظنَّ  ير الحق؛ ألنه ظن  ال يليق  بأسمائه الح سنى وصفاته الع ليا  كله, وا 
ىر رسىوَله وال ي ىت مُّ أمىره وال ي ؤي  ىده, وال ي ؤي  ىد  وذاته الم برَّأة من كل سوء, ... فمن ظنَّ باهلل أنىه ال ينص 

ىىر ديَنىىه وكتاَبىىه, فمىىا عَرفَىىه وال ج   نىىَده, وال ي عل ىىيهم وي ظف ىىر هم بأعدائىىه وي ظه ىىرهم علىىيهم, وأنىىه ال ينص 
 .(1)عرَف أسماءه وال عَرَف صفات كماله"

يظنُّىون بىاهلل  يىَر  -وأكمل ابن القيم قائاًل:" أكثر  الخلق  بل كلُّهم  إال من شىاء هللا مىنهم  
الحق ظنَّ السوء؛ فصن  الَب بني آدم يعتق د  أنه مبخوس  الحق, ناق ص  الحظ, وأنه يستحقُّ فوق ما 

ىه تشىَهد  عليى ه بىذلك, وهىو بلسىانه أعطاه هللا, ولسان  حال ه يقول: ظلَمني ربىي, ومنعنىي حقىي, ونفس 
ي نك ىىر ه, وال يتجاَسىىر  علىىى التصىىري  بىىه, ومىىن فىىتََّ  نفَسىىه وتغلغىىَل فىىي معرفىىة دفائن هىىا وطواياهىىا رأ  

ًنا ك م وَن النار في الزناد, فم ستق ل  وم ستكث ر.  ذلك فيها كام 
ىى   نفَسىىه بهىىذا الموضىىب, وليت ىىب إلىىى هللا ويسىىتغف ره كىىل وقىىتٍ   مىىن ظن  ىىه  فليعىىتن  اللبيىىب  الناص 

بربه ظىنَّ السىوء, ولىيظنَّ السىوء بنفسىه التىي هىي مىادة  كىل سىوء, ومنَبىب كىل شىر؛ فهىي أولَىى بظىن   
نىىى التىىام,  السىىوء مىىن أحَكىىم الحىىاكمين وأعىىدل العىىادلين وأرحىىم الىىراحمين الغنىىي الحميىىد, الىىذي لىىه الغ 

 .(1)والحمد التام, والحكمة التامة في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه"

                                                 

 .9/101في هدي خير العباد  نظر: زاد المعاد(ا1)
 .1/111انظر: المصدر السابق  (5)
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الىدعاء والقبىول  ظىن مىا يليىق بىاهلل سىبحانه وتعىالى مىن إجابىة عمومًا فحسن الظن باهلل و  
نفىىاذ الوعىىد بنصىىرة المسىىلمين المستضىىعفين, وكىىل مىىا تقتضىىيه أسىىماؤه وصىىفاته  والمغفىىرة والمجىىازاة وا 

 .  جل وعال 
 

 : طاعة هللاثانيا  
ِفــــي التَّــــْورَاِة َمْكُتوب ــــا: َيــــا اْبــــَن آَدَم، تَــــْذُكُرِني ِبِلَســــاِنَّلَل،  :"ِإنَّ قىىىىال (3)( عىىىن قتىىىىادة191/9)

" ، َوَتِفرن ِمنِ ي، َوَأْرُزُقَّلَل، َوَتْعُبُد َهْيرِِ  .(1)َوَتْنَساِني، َوَتْدُعو ِإَليَّ
ْورَاِة : اْبـَن آَدَم ، قىال (1)( عن الوليىد بىن عمىرو191/4) َحـرِ َّلْل :"َبَلَغِنـي َأنَّـُه َمْكتُـوَب ِفـي التَـّ

ْزِق ، َوَأِطْعِني ِفيَما َأَمْرُتَّلَل أ َفَما َأْعَلَمِني ِبَما ُيْصِلُحَّلَل" َيَدْيَّلَل َأْفَتْح َلَّلَل َباب ا ِمَن الرِ 
(4). 

ـــي التَّـــْورَاةِ :عىىىن مالىىىك بىىىن دينىىىاٍر قىىىال( 311/5) ـــوَب ِف ـــُل " َمْكُت ـــاَر َيْعَم ـــُه َج ـــاَن َل ـــْن َك : َم
 .(5)َشِريُكُه"َلْم َيْنَهُه َفُهَو ِباْلَمَعاِصي فَ 
[, فعبىىادة هللا وطاعتىىه مىىأمور 11الىىذاريات: ] ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ تعىىالى: قىىال

ٱ  :بهىىا كىىل مكلىىىف علىىى وجىىه األرض, ألن عقيىىىدة األنبيىىاء والرسىىل عقيىىىدة واحىىدة كمىىا قىىىال 

فكىىل نبىىي بعثىىه هللا  ,[11األنبيىىاء: ] ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
 له.يدعو إلى عبادة هللا وحده ال شريك 

فالعبىادة هىي اسىم جىامب لكىىل مىا يحبىه هللا ويرضىاه مىىن األقىوال واألعمىال الباطنىة والظىىاهرة " 
فالصالة والزكاة والصيام والح  وصدق الحديث وأداء األمانة ؛ وبر الوالدين,... وأمثىال ذلىك هىي 

 .(1)من العبادة هلل", كما قال شيخ اإلسالم
 
 
 

                                                 

بىىىن عزيىىىز السدوسىىىي, وقيىىىل: قتىىىادة بىىىن دعامىىىة بىىىن عكابىىىة, حىىىافظ العصىىىر, قىىىدوة قتىىىادة بىىىن دعامىىىة بىىىن قتىىىادة (1)
المفسرين والمحدثين, كان من أوعية العلم, وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ, ولد سنة ستين, توفي قتىادة 

 . 113/ 1سنة ثماني عشرة ومائة. انظر:سير أعالم النبالء 
 (.143رقم)141ص -زهد أحمد (5)

 –. انظىر: تقريىب التهىذيب الوليد ابن عمرو ابن السكين البصري أبىو العبىاس صىدوق مىن الحاديىة عشىرة(هو:3)
 .119ص

 (. 499رقم)119ص –زهد أحمد  (4)

 (. 111رقم) 141ص –زهد أحمد  (2)

 .10/110 مجموا الفتاو (6)



 153 

 فضل الذكر: ثالثا  
ْورَاِة، َأْو ِفـي َبْعـِض اْلُكتُـِب: َيـا ( عن و هيب المكي قال194/1) :"َبَلَغِني َأنَُّه َمْكُتوَب ِفـي التَـّ

ٍَ َأْمَحُقَّلَل َمَع َمْن َأْمَحـُق، َفـِ َذا ُظِلْمـَت َفـارْ  َض اْبَن آَدَم، اْذُكْرِني ِإَذا َهِضْبَت، َأْذُكْرَّلَل ِإَذا َهِضْبُتأ َف
 .(3)نَّ ُنْصَرِتي َلَّلَل َخْيَر ِمْن ُنْصَرِتَّلَل َنْفَسَّلَل"ْبُنْصَرِتي َلَّلَلأ َف ِ 

، َأَقِريَب َأْنَت َفُأَناِجيَّلَل، َأْو َبِعيـَد َفُأَناِديـَّلَل؟ : َقاَل ُموَسى عن كعب قال (315/7) : َيا َربِ 
....َقاَل: َيا ُموَسى، اْذُكْرِني َعَلى ُكلِ  َحاَل" ، َأَنا َجِليُس َمْن َذَكَرِنيَقاَل: َيا ُموَسى

(1). 
ن مىىن أحىىب شىىيئًا أكثىىر ذكىىره, بىىل هىىو  إن ذكىىر هللا أعظىىم وسىىيلة مىىن وسىىائل قىىوة اإليمىىان, وا 
أرفب مستو  تسمو إليه عقيدة اإلنسان؛ ألنه يعني استحضار عظمة الذات اإللهية واإلحساس بها 

 حصينًا إليمانهم فال يزيا به شرك أو رياء.في كل موطن, وفي كل موقف, وحصنًا 
يقـول :" قىال: قىال رسىول هللا  ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسىلم عىن أبىي هريىرة   

ن هللا  : أنا عند ظن عبدِ، وأنا معه حين يذكرني، ف ن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وا 
 .(9)ذكرني في مإل ذكرته في مإل خير منه ... "

ذا فداوم أخي  ذا ذكرك هللا أحبىك, وا  الحبيب على ذكر هللا؛ ألنك إذا ذكرت هللا ذكرك هللا, وا 
 أحبك فزت في الدنيا وامخرة.

 الثاني: اآلثار الواردة في الزبور المطلب
 ڤ ڤ ڤ قال  إن الزبور هو كتاب هللا تعالى الذي أنزله على نبيه داود 

الزبىىور كتىىاب داود وكىىان مائىىة وخمسىىين سىىورة لىىيس فيهىىا حكىىم وال :" قىىال القرطبىىي ,[119النسىىاء: ]
نما هي حكىم ومىواعظ, ... وكىان داود  حسىن الصىوت, فىصذا أخىذ فىي قىراءة  حالل وال حرام, وا 

الزبىور اجتمىىب إليىىه اإلنىىس والجىن والطيىىر والىىوح  لحسىىن صىىوته, وكىان متواضىىعا يأكىىل مىىن عمىىل 
 .[10سبأ: ]   ژ ڑ ڑ ک ک ک کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  وقد قال تعالى: ،(4)"يده

بىور كتىاب أنىزل علىى داود  فاإليمان بما أوتي الن بي ون من رب هم واجب من  يىر تفريىٍق , والز 
كما تقد م فيجب اإليمان به, كما وجب اإليمىان علىى مىا أنىزل إلىى سىائر األنبيىاء علىيهم  عليه 

                                                 

 .14ص –سبق تخريجه  (1)
قىال هللا عىز و جىل عبىدي أنىا عنىد (. ورواه الحاكم وصىححه عىن أنىس بلفىظ 914رقم) 101ص –زهد أحمد  (5)

. وأخرجىه أبىو نعىيم فىي 1/101. وأخرجىه ابىن أبىي شىيبة فىي مصىنفه 1/194 ظنك بي و أنا معك إذا ذكرتني
 .1/99الحلية 

 –ك: العلىم  –. وصىحي  مسىلم 3/111ب:قولىه تعالى:"ويحىذركم هللا نفسىه" –ك: التوحيىد  –صحي  البخاري (3)
 .19/ 1ب: فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى هللا تعالى 

 .1/19تفسير القرطبي  –انظر: الجامب ألحكام القرآن (4)
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   الصالة والسالم , لقوله تعالى:

 ] ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
, أي ال نفر ق بينهم بأن نؤمن ببعض األنبياء ونكفر ببعٍض كما فعل اليهود والن صار , [191البقرة:

 بل نشهد لجميعهم أن هم كانوا رسل ا   وأنبياءه بعثوا بالحق  والهد  . 
الز بور وسائر الكتب المنز لة قبىل القىرآن العظىيم هىو اإليمىان فالواجب على المؤمن اإليمان ب

 بها على ما أنزلت عليه قبل أن يدخل عليها الت حريف .
 

 : خشية هللاأوَل  
ُبوِر، الَِّذِ ُيَقاُل َلـُه َزُبـوُر َداُوَد عن خالد بن باب الرَّبعي  قَىاَل:"  (191/1) َوَجْدُت َفاِتَحَة الزَّ
   ِِإنَّ رَْأَس اْلِحْكَمِة َخْشَيُة الرَّب"(1). 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  , ولمىىىا ال وهللا يقىىىول:رأس العلىىىم بىىىل رأس الحكمىىىة خشىىىية هللا 

, والمعنى أنه ال يخشاه إال عالم؛ فقد أخبر هللا أن كل من خشي هللا فهو عىالم[11]فاطر: ۉ

العجيىىب, ومىىن ثىىم يعرفىىون هللا معرفىىة حقيقيىىة مىىن ؛ ألن العلمىىاء هىىم الىىذين يتىىدبرون هىىذا الكتىىاب (1)
خىىالل أسىىىمائه وصىىفاته, ويستشىىىعرون حقيقىىة عظمتىىىه برؤيىىة حقيقىىىة إبداعىىه, مىىىن ثىىم يخشىىىونه حقىىىًا 
ويتقونىىىه حقىىىًا, ويعبدونىىىه حقىىىًا, ال بالشىىىعور الغىىىامض الىىىذي يجىىىده القلىىىب أمىىىام روعىىىة الكىىىون, ولكىىىن 

 .(1)بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر
عظيمىىة مىىن العبىادات التىىي ينبغىىي أن تصىىرف هلل وحىده, ومىىن صىىرفها لغيىىر  فىالخوف عبىىادة

هىال ضىعفاء اإليمىان مىن يصىرف هىذه العبىادة لغيىر هللا, تجىده  هللا فقد أشرك, لذلك نجىد بعىض الج 
 ،[44]المائىىىدة:ڱ ڱ ڱ ڱ وهللا يقىىىول: يخشىىىى النىىىاس أكثىىىر مىىىن خشىىىيته هلل 

تجىىده يخشىىى المشىىركين أو المقبىىورين , أو [191]آل عمىىران:  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ وقولىىه
أو يخشىىى الجىىن, فيىىذب  لهىىم, ويتقىىرب إلىىيهم, ويصىىرف العبىىادة لهىىم, فهىىذا ال يجىىوز بىىأي حىىاٍل مىىن 

 .[19]التوبة:ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ األحوال بل هو عين الشرك, قال تعالى
أما الخوف الطبيعي الغريزي في اإلنسان كالخوف من األماكن المظلمة, أو المرتفعة و ير 

 .ذلك, فهذا خوف طبيعي ال يضر اإلنسان في إيمانه باهلل 

                                                 

 .9/11(. وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 991رقم) 114ص -زهد أحمد (1)
 .9/11انظر: مجموا الفتاو    (5)
 .1349/ 1في ظالل القرآن  (3)
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ُهَما النَّاُر: َعْيَن َبَكْت ِمْن :)) وأجمل ما قيل في خشية هللا قول المصطفى  َعْيَناِن ََل َتَمسن
 .(3)َوَعْيَن َباَتْت َتْحُرُس ِفي َسِبيِل اّللَِّ ((َخْشَيِة اّللَِّ، 

 

 : طوبى للصالحينثانيا  
عن عبد الر حمن ْبن  ب وَذَوْيه   (199/3)

ٍَثَـُة َأْحـُرَف: ُطـوَبى ِلَمـْن قَىاَل:"   ِفي َزُبـوِر آِل َداُوَد َث
ــْأَتِمْر  ــْم َي ــْن َل ــاِطِتيَن، َوُطــوَبى ِلَم ــِبيَل اْلَخ ــُلَّلْل َس ــْم َيْس ــاِلِس َل ــْم ُيَج ــْن َل ــوَبى ِلَم ــاِلِميَن، َوُط ــَأْمِر الظَّ ِب

 .(1)"اْلَبطَّاِلينَ 
شجرة , فطوبى [13]الرعد:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ :قال تعالى

ىىوَل ا َّ  ط ىىوَبى ل َمىىْن َرآَك َوآَمىىَن ب ىىكَ  فىىي الجنىىة كمىىا ورد عىىن رسىىول هللا  ىىاًل قَىىاَل لَىىه  َيىىا َرس   َأنَّ َرج 
قَىاَل لَىه  َقاَل:)) ُطوَبى ِلَمْن َرآِني َوآَمَن ِبي ُثمَّ ُطوَبى ُثمَّ ُطوَبى ُثمَّ ُطوَبى ِلَمْن آَمَن ِبي َوَلْم َيَرِني(( 

ٌل َوَما ط وَبى  .(1)َقاَل:)) َشَجَرَة ِفي اْلَجنَِّة َمِسيَرُة ِماَتِة َعاَم ...(( َرج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 191/ 4 –ب: ما جاء في فضل الحرس في سبيل هللا  –أبواب فضائل الجهاد  -سنن الترمذي  (1)
 ( قال األلباني صحي  .1193رقم)

 .11/ 4 –(. وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء بنحوه عن وهب بن منبه 991رقم) 111ص -زهد أحمد (5)
 –عن مناقب الصىحابة  ك: إخبار  –ابن حبان (. وصحي  11199رقم) 111/ 11 –مسند اإلمام أحمد  (3)

 . 11/413 – وقال شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف -ب: وصف الجنة وأهلها 
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 : اآلثار الواردة في القرآن المبحث الثاني
المعجىىز بلفظىىه, المتعبىىد بتالوتىىه,  كىىالم هللا المنىىزل علىىى نبيىىه محمىىد  القىىرآن الكىىريم هىىو  

, وقىىد (1)المنقىىول بىىالتواتر, المكتىىوب فىىي المصىىاحف, مىىن أول سىىورة الفاتحىىة إلىىى آخىىر سىىورة النىىاس
 :(1)سماه هللا بأسماء كثيرة منها

 .[3]اإلسراء:ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  القرآن: - أ 
 .[10]األنبياء: ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   الكتاب: - ب 
 .[3]الحجر: ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  الذكر: - ج 

 ووصف هللا القرآن بأوصاف كثيرة كذلك منها:
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   هىىىد , وشىىىفاء, ورحمىىىة, وموعظىىىة: - أ 

 .[19]يونس: ڑ ک ک
 .[4-9]فصلت: ٺ ٺ    ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   بشيرًا ونذيرًا: - ب 

 

فىىالقرآن الكىىريم توكىىل هللا فىىي حفظىىه مىىن كىىل تحريىىف أو تبىىديل أو زيىىادة أو نقىىص, ومىىن أن 
يأتيىىه الباطىىل مىىن بىىين يديىىه أو مىىن خلفىىه, فقىىد نقىىل إلينىىا بىىالتواتر القطعىىي الىىذي ال شىىك فيىىه, لىىذلك 
 يجىب اإليمىان بىىالقرآن إيمانىًا مطلقًا,جملىًة وتفصىىياًل, علىى أنىه مىىن عنىد هللا تعىالى, ونىىؤمن بكىل مىىا

لة اإلسالم.  جاء فيه, ومن ينكر شيئًا منه فهو كافٌر خار  من م 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ىهبة  -انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم (1) ط:  –القىاهرة  –مكتبىه السىنة  -محمىد بىن محمىد بىن سىويلم أبىو ش 
مطبعىىة  -نىىور الىىدين محمىىد عتىىر الحلبىىي  -كىىريم . وعلىىوم القىىرآن ال11ص –م  1009 -هىىى  1419الثانيىىة, 
 –. وشىىرح الطحاويىىة فىىي العقيىىدة السىىلفية 10ص –م  1339 -هىىى  1414ط: األولىىى,  –دمشىىق  –الصىىباح 

 .919ص
 .11ص –. وعلوم القرآن الكريم 14ص –المدخل لدراسة القرآن الكريم  –انظر المصدر السابق ((5
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 فضل القرآن الكريمالمطلب األول: 
 خير الكٍم كٍم هللاأوَل : 

ٍَُم اّللَِّ قىال:"  عن عمر بن الخطىاب  (191/10)  ، َفَضـُعوُه َعَلـى ِإنَّ َهـَذا اْلقُـْرآَن َكـ
 .(1)"َأْهَواَءُكمْ  َمَواِضِعه، َوََل َتتَِّبُعوا ِفيهِ 

ٍَِم اّللَِّ  "قال: عن عثمان  (193/11)  ."(1)َلْو َطُهَرْت ُقُلوُبُكْم َما َشِبْعُتْم ِمْن َك
ي    (140/11) عن َفْرَوَة ْبن  َنْوَفٍل اأَلْشَجع 

" ُكْنُت َجار ا ِلَخبَّابَ قىال: (9)
ـا (4) ، َفَخَرْجـُت معـه َيْوم 

ِبَمـا اْسـَتَطْعَتأ َفِ نَّـَّلَل َلـْن َتَقـرََّب  ِمَن اْلَمْسِجِد، َوُهَو آِخَذ ِبَيِدِ، َفَقاَل: َيـا َهَنـاُة، َتَقـرَّْب ِإَلـى اّللَِّ 
ٍَِمِه"  .(5)ِإَلْيِه ِبَشْيَء َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َك

ب يب  بن خثيم (141/19) عن الرَّ
ٍََم ِإَلَّ ِفي تسع َتْهِليِل اّللَِّ، َوَتْحِميِد ََل  "قال: (1) َخْيَر ِفي َك

، َوَأْمـِرَّلَل ِبـاْلمَ  رِ  ِذَّلَل ِمَن الشَّ ْعُروِف َوَنْهِيـَّلَل اّللَِّ، َوَتْكِبيِر اّللَِّ، َوَتْسِبيِح اّللَِّ، َوُسَياِلَّلَل ِمَن اْلَخْيِر، َوُتَعون
 .(7)َعِن اْلُمْنَكِر، وِقرَاَءِتَّلَل اْلُقْرآَن"

والكىىالم صىىفة مىىن صىىفات هللا, فىىاهلل  ,والقىىرآن كىىالم هللا منىىزٌل  يىىر مخلىىوق, تكلىىم هللا بىىه 
ومىىن كالمىىه, القىىرآن فهىىذا الىىذي نحىىن نقىىرؤه  مىىتكلم بمىىا شىىاء وكيىىف شىىاء, ومتىىى شىىاء, ويىىتكلم 

 ونتلوه آناء الليل وأطراف النهار هو كالم هللا جل وعال.

                                                 

عبىد هللا بىن أحمىد  -أخرجه اإلمام أحمد في السنة (. و 131رقم) 11ص -زهد أحمدانظر: المصدر السابق: (1)
هىى 1401ط: األولىى   –الىدمام  –دار ابىن القىيم  -ت: د. محمىد سىعيد سىالم القحطىاني  -بن حنبل الشىيباني 

 .110/ 1. ومعار  القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول 191/ 1 -
. وفضىائل 9/900 وأخرجىه أبىو نعىيم فىي حليىة األوليىاء(. 111رقىم) 191ص -زهد أحمىدانظر: المصدر السابق:  (5)

ت: د. وصىىي هللا محمىىد  -بيىىروت  –مؤسسىىة الرسىىالة  -أحمىىد بىىن حنبىىل أبىىو عبىىد هللا الشىىيباني  -الصىىحابة 
 .493/ 1 -1319 – 1409ط: األولى ,  –عباس 

يىه, وهىو مىن الثالثىة, قتىل قبىل ( هو: فىروة ابىن نوفىل األشىجعي, مختلىف فىي صىحبته والصىواب أن الصىحبة ألب3)
 (.1931رقم) 441/ 1المائة في خالفة معاوية. انظر: تقريب التهذيب 

( هو: خباب بن األرت بن جندلة بن سعد التميمي: ابن خزيمة بن كعب بىن سىعد بىن زيىد منىاة, مىن تمىيم, أبىو 4)
ن سىنة, مىات بالكوفىة, سىنة سىبب يحيى التميمي, من نجباء السابقين, شىهد بىدرا, والمشىاهد, عىا  ثالثىًا وسىبعي

 وما بعدها. 1/911وثالثين, وصلى عليه علي. انظر: سير أعالم النبالء 

.  940/ 1(. وأخرجىه الاللكىائي فىي شىرح أصىول اعتقىاد أهىل السىنة والجماعىة 131رقىم) 13ص -( زهد أحمد2)
 وقال الحاكم حديث صحي  اإلسناد. 493/ 1 –والمستدرك على الصحيحين 

الربيىىب ابىىن خثىىيم ابىىن عائىىذ ابىىن عبىىد هللا الثىىوري أبىىو يزيىىد الكىىوفي اإلمىىام, القىىدوة, العابىىد, ثقىىة, مخضىىرم أدرك  (6)
ألحبك" مات سنة إحد  وقيل ثالث وستين. انظر:  , قال له ابن مسعود:" لو رآك رسول هللا زمان النبي 

 .4/111. وسير أعالم النبالء 1/101تقريب التهذيب 
 .111/ 9ك: الزهد  –(. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1391رقم) 930ص -( زهد أحمد7)
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يعتقده أهل السنة والجماعة, خالفًا لما عليه  هذا مافمن قال أن القرآن مخلوق, فقد كفر,   
 . أهل الزيا واالنحراف

ن القرآن كالم هللا, منه بدا بال كيفيىٍة قىواًل,  قال الطحاوي رحمه هللا في عقيدته المشهورة:" وا 
وأنزلىه علىىى رسىوله وحيىىًا, وصىدقه المؤمنىىون علىىى ذلىك حقىىًا, وأيقنىوا أنىىه كىالم هللا تعىىالى بالحقيقىىة, 

س بمخلوق ككالم البرية, فمن سمعه فزعم أنه كالم البشر فقىد كفىر, وقىد ذمىه هللا وعابىه وأوعىده لي
 . (1)بسقر..."

ې ې   وقالوا: القرآن مخلىوق ولىيس بصىفة, وكىذبوا وهللا يقىول (1)وقد أنكر ذلك الجهمية

, وقد أنكر ذلك المأمون وزعم أن القرآن [1]التوبة: ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
 وقامت فتنة القول بخلق القرآن؛ فتصد  لها اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا.مخلوق! 

وألهىىل البىىدا مقىىاالت أخىىر  كثيىىرة مخالفىىة لمىىا دل عليىىه صىىحي  المنقىىول وصىىري  المعقىىول, 
فىي  هذا الباب, ويمكن مراجعتهىا ومعرفىة ردود أهىل العلىم عليهىا فىي كتىب أهىل السىنة المصىنفة في

حكايىة المنىاظرة  خاصة بالرد علىى أهىل البىدا فىي صىفة الكىالم, مثىل: هذا الباب, ومنها مصنفات
قدامىىه, صىىاحب المغنىىي رحمىىه هللا, ولشىىيخ  فىىي القىىرآن مىىب بعىىض أهىىل البدعىىة لموفىىق الىىدين ابىىن

عديىىدة فيمىىا يتعلىىق بصىىفة الكىىالم مىىن مسىىائل, فىىيمكن  اإلسىىالم ابىىن تيميىىة رحمىىه هللا كتىىب ورسىىائل
فتىىاواه, ومىىن كتبىه المهمىىة فىىي ذلىك كتىىاب التسىىعينية, رد  وامراجعىة المجلىىد الثىاني عشىىر مىىن مجمى

 على األشاعرة بدعهم في صفة الكالم من نحو من تسعين وجها.
كتابىه:  وأما المصنفات المعاصرة, فقد أفرد هذه المسألة بالتأليف الشيخ عبىد هللا الجىديب فىي

 .(9)العقيدة السلفية في كالم رب البرية
ـــر كىىىان يقىىىول فىىىي خطبتىىىه:)) وبىىىال شىىىك أن خيىىىر الحىىىديث كىىىالم هللا؛ كيىىىف ال والنبىىىي  خْي

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  :, وهىىىذا منصىىىوص عليىىىه بىىىالقرآن قىىىال (4)((اْلَحـــِديث ِكتَـــاُب اّللَِّ...

, فهذا [19]الزمر:ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

                                                 

 .111ص  -( انظر: شرح العقيدة الطحاوية 1)
الجهميىىة: هىىم أتبىىاا جهىىم بىىن صىىفوان الىىذي قىىال باإلجبىىار, واالضىىطرار إلىىى األعمىىال, وزعىىم أن الجنىىة والنىىار  (5)

 . 133ص  –هلل فقط . انظر: الفرق بين الفرق تبيدان, وتفنيان, وزعم أيضا ان اإليمان هو المعرفة با
في قسم العقيدة  –( 100111فتو  رقم ) –للشيخ محمد صال  المنجد  –انظر: موقب اإلسالم سؤال وجواب ((9

http://www.islam- القىىديمالقىىرآن بأنىىه كىىالم هللا بعنىىوان: حكىىم وصىىف  -األسىىماء والصىىفات  –التوحيىىد  –
qa.com/ar/100585. 

 (.1041رقم) 9/11ب: تخفيف الصالة والخطبة  –ك: الجمعة  –( انظر: صحي  مسلم 4)

http://www.islam-qa.com/ar/100585
http://www.islam-qa.com/ar/100585
http://www.islam-qa.com/ar/100585
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, فىىالقرآن هىىو [11]الرعىىد: ىت يت جث مث ىث هىىو كتىىاب هللا الىىذي تطمىىئن بىىه القلىىوب: 
 أحسن الحديث.

تفيد أنه ال ينبغي للعاقل أن يشتغل  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ وهذه امية الكريمة
بغيىىر كىىالم هللا؛ ألن كىىالم هللا هىىو خيىىر الحىىديث, فىىصذا لىىم تكىىن لىىك حاجىىة فىىي موضىىوا آخىىر فلىىيكن 

خيىر الحىديث, وألنىه خيىر شغلك بكالم هللا تالوة ودراسة وفهمًا وتمعنًا, بأي وجه من الوجىوه؛ ألنىه 
 , وال يشبهه أي كالم من كىالم العىرب, وبمىا يتميىز بىه مىن الفصىاحة, وا عجىاز البال ىة,(1) الكالم

 وحالوة األسلوب, وصدق التوجيه, إنه نعمة من هللا تعالى ألمة اإلسالم.
 ثانيا : فضل سورة اإلخٍص

ـُد ِمـَن  قال:" (1)عن أبي  الب (141/14)   َكاَن اْبُن ُعَمَر َيْنِزُل َعَلْيَنـا ِبَمكَّـَة، َوَكـاَن َيَتَهجَّ
ْبِح: َيا َأَبا َهاِلَب، َأََل َتُقوُم ُتَصلِ ي َوَلْو َتْقرَُأ ِبُثلُـِث الْ  قُـْرآِن؟ َفُقْلـُت: اللَّْيِل َفَقاَل ِلي َذاَت َلْيَلَة َقْبَل الصن

ٍَِص َيا َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِن َقْد َدنَ  ْبُح َفَكْيَف َأْقرَُأ ِبُثلُـِث اْلقُـْرآِن؟ َقـاَل: ِإنَّ ُسـوَرَة اإِلْخـ ٱ ٻ ٻ ا الصن

 .(1)َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآن" ٻ
عىن  ما أخرجه اإلمام مسلم فىي صىحيحة عىن أبىي الىدرداء  ومصداقًا لقول ابن عمر 

َقـاَل:  قَىال وا َوَكْيىَف َيْقىَرأ  ث ل ىَث اْلق ىْرآن  َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقرََأ في َلْيَلَة ُثُلَث اْلقُـْرآِن، قىال:"  رسول هللا 
ٱ ٻ ٻ ٻ   ِ(4)"َيْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآن. 

أمىىا كىىون سىىورة اإلخىىالص تعىىدل ثلىىث القىىرآن فقىىد قىىال ابىىن حجىىر فىىي الفىىت :" حملىىه بعىىض  
العلماء على ظاهره فقال: هي ثلث باعتبار معاني القرآن, ألنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت 
هي على القسم الثالث فكانت ثلثىًا بهىذا االعتبىار ويسىتأنس لهىذا بمىا أخرجىه أبىو عبيىدة مىن حىديث 

ثَــَة َأْجــزَاَء َفَجَعــَل ُقــْل ُهــَو اّللَُّ  قىىال: قىىال رسىىول هللا   رداء أبىىي الىىد ٍَ :)) ِإنَّ اّللََّ َجــزََّأ اْلُقــْرآَن َث
 .(6)"(5)(( َأَحَد ُجْزء ا ِمْن َأْجزَاِء اْلُقْرآنِ 

                                                 

رقىم  –دروس صىوتية قىام بتفريغهىا موقىب الشىبكة اإلسىالمية  -محمىد سىالم انظر: شرح بلوغ المىرام عطيىة بىن (1)
 . http://www.islamweb.net - 39لدرس ا
( هو: أبو  الب صاحب أبي أمامة بصري نزل أصبهان قيل اسىمه حىزور وقيىل سىعيد ابىن الحىزور وقيىل نىافب 5)

. وتهىىىىذيب 133/ 91. وتهىىىىذيب التهىىىىذيب 114/ 1مىىىىن الخامسىىىىة .انظىىىىر: تقريىىىىب التهىىىىذيب  صىىىدوق يخطىىىىىء
 .190/ 94الكمال 

 (.1011رقم) 141ص -( زهد أحمد3)

 (.1311رقم) 1/133ب: فضل قراءة )قل هو هللا أحد (  –ك: صالة المسافربن  –( صحي  مسلم (4

 (.1353رقم)5/133–انظر:المصدرالساب ((1

 .109/ 19. واستحسن هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموا الفتاو  11/ 3ابن حجر –اري فت  الب((1

http://www.islamweb.net/
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وقىىال أيضىىًا فىىي الفىىت :" تضىىمنت هىىذه السىىورة توجيىىه االعتقىىاد وصىىدق المعرفىىة ومىىا يجىىب 
األحدية المنافية لمطلق الشركة, والصمدية المثبتة لىه جميىب صىفات الكمىال الىذي ال إثباته هلل من 

يلحقىىىه نقىىىص, ونفىىىى الولىىىد والوالىىىد المقىىىرر لكمىىىال المعنىىىى, ونفىىىي الكىىىفء المتضىىىمن لنفىىىي الشىىىبيه 
نشىىىاء  والنظيىىىر وهىىىذه مجىىىامب التوحيىىىد االعتقىىىادي ولىىىذلك عادلىىىت ثلىىىث القىىىرآن؛ ألن القىىىرآن خبىىىر وا 

باحىة والخبىىر خبىىر عىىن الخىالق وخبىىر عىىن خلقىه فأخلصىىت سىىورة اإلخىىالص واإلنشىاء أمىىر ون هىىي وا 
 .(1)الخبر عن هللا وخلصت قارئها من الشرك االعتقادي"

فتضىىمنت هىىذه السىىورة أهىىم أركىىان العقيىىدة اإلسىىالمية, وهىىي توحيىىد ا َّ وتنزيهىىه, واتصىىافه  
القىائلين بالتثليىث, وعلىى المشىركين بصفات الكمال, ونفي الشىركاء, وفىي هىذا الىرد علىى النصىار  

 .(1)الذين عبدوا مب ا َّ آلهة أخر 
وممىىا اشىىتملت عليىىه هىىذه السىىورة مىىن أسىىماء هللا تعىىالى مىىا تحىىدث بىىه القرطبىىي حيىىث قىىال:" 
اشتملت هذه السىورة علىى اسىمين مىن أسىماء هللا تعىالى يتضىمنان جميىب أصىناف الكمىال لىم يوجىدا 

د الصىىمد, ألنهمىىا يىىدالن علىىى أحديىىة الىىذات المقدسىىة الموصىىوفة فىىي  يرهىىا مىىن السىىور وهمىىا األحىى
بجميىب أوصىىاف الكمىىال, وبيىىان ذلىك أن األحىىد يشىىعر بوجىىوده الخىاص الىىذي ال يشىىاركه فيىىه  يىىره, 
ليىه,  والصمد يشعر بجميب أوصاف الكمال ألنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجب الطلىب منىه وا 

ن حىاز جميىب خصىال الكمىال وذلىك ال يصىل  إال هلل تعىالى, وال يتم ذلك على وجه التحقيىق إال لمى
فلمىىا اشىىتملت هىىذه السىىورة علىىى معرفىىة الىىذات المقدسىىة كانىىت بالنسىىبة إلىىى تمىىام المعرفىىة بصىىفات 

 .(9)الذات وصفات الفعل ثلثًا"
السىىىورة الصىىىغيرة القصىىىيرة أنهىىىا أدخلىىىت رجىىىل الجنىىىة كمىىىا ورد ذلىىىك فىىىي  ومىىىن فضىىىائل هىىىذه 

, كىىان رجىىل مىىن األنصىىار يىىؤمهم فىىي مسىىجد قبىىاء, وكىىان بىىن مالىىك  صىىحي  البخىىاري عىىن أنىىس
كلما افتت  سورة يقرأ بها لهم في الصالة مما يقىرأ بىه افتىت : بقىل هىو هللا أحىد حتىى يفىرغ منهىا, ثىم 
يقىرأ سىورة أخىر  معهىىا, وكىان يصىنب ذلىك فىىي كىل ركعىة, فكلمىه أصىىحابه, فقىالوا: إنىك تفتىت  بهىىذه 

مىا أن تىدعها, وتقىرأ بىأخر  فقىال: السورة, ثم ال تر  أنها ت جزئك حتى تقرأ بأخر , فصمىا تقىرأ بهىا وا 
ن كرهتم تركتكم, وكانوا يرون أنه من أفضلهم,  ما أنا بتاركها, إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت, وا 

فقال: يا فٍن، ما يمنعَّلل أن تفعـل مـا أخبروه الخبر,  وكرهوا أن يؤمهم  يره, فلما أتاهم النبي 

                                                 

 .3/11ابن حجر  -فت  الباري ((1
دمشق  –دار الفكر المعاصر  –د. وهبة بن مصطفى الزحيلي –( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنه  (1

 .411/ 90 -هى  1411ط:الثانية   –
 .3/11ابن حجر  –الباري  فت ((9
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فقـال: فقىال: إنىي أحبهىا,  به أصحابَّلل، وما يحملـَّلل علـى لـزوم هـذه السـورة فـي كـل ركعـةيأمرَّلل 
 .(1)حبَّلل إياها أدخلَّلل الجنة"

 القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامةثالثًا: 
(1)عىىن أبىىي أمامىىة (149/11)

 ":اْقــَرُيوا اْلُقــْرآَن َوََل َيُغــرَّنَُّكُم اْلَمَصــاِحُف اْلُمَعلََّقــُة  أن ىىه قىىال
 .(1)ََل ُيَعذِ ُب َقْلب ا ِوَعاء  ِلْلُقْرآِن" َفِ نَّ اّللََّ 
ـــَل قىىىال: عىىىن عبىىىد  ا َّ بىىىن مسىىىعود  (144-11) ـــفََّع َوَماِح ـــاِفَع ُمَش ـــْرآَن َش ـــَذا اْلُق " أنَّ َه

 .(4)َماَمُه َقاَدُه ِإَلى اْلَجنَّة، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساَقُه ِإَلى النَّاِر"ُمَصدِ َق، َفَمْن َجَعَلُه أَ 
من  ويحا  عنه يوم القيامة؛ كما أخبرنا سيدنا محمد  فالقرآن يشفب لصاحبه يوم القيامة,

َيـْأِتى َيـْوَم اْلِقَياَمـِة اْقـَرُءوا اْلقُـْرآَن َفِ نَّـُه يقىول:"  حديث أبو أ مامة الباه لى  قىال سىمعت رسىول ا َّ 
اْلَبَقـَرَة َوُسـوَرَة آِل ِعْمـرَاَن َفِ نَُّهَمـا تَْأِتَيـاِن َيـْوَم اْلِقَياَمـِة َكَأنَُّهَمـا  (5)َشِفيع ا أَلْصَحاِبِه اْقَرُءوا الزَّْهـرَاَوْينِ 

ـاِن َعـْن َأْصـَحاِبِهَما  (8)َطْيـَر َصـَوافَّ  ِمـنْ  (7)َأْو َكَأنَُّهَما َهَياَيتَاِن َأْو َكَأنَُّهَما ِفْرَقـانِ  (6)َهَماَمتَانِ  ُتَحاجَّ
, ففىي هىذا الحىديث, (3)"اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلَبَقـَرِة َفـِ نَّ َأْخـَذَها َبَرَكـَة َوَتْرَكَهـا َحْسـَرَة َوََل َتْسـَتِطيُعَها اْلَبَطَلـة

لصىحابه يىوم القيامىة, القىارئ لىه, المتمسىك  بتالوة القرآن, وأخبرنا بأنه يشفب ويحاج  أمرنا هللا 
بهديه, القائم بما أمر هللا بىه, والتىارك لمىا نهىي عنىه, كمىا فىي صىحي  مسىلم مىن حىديث أبىو مالىك 

ــَة َلـَّلَل َأْو َعَلْيــَّللَ :" قىال رسىىول هللا  األشىعري  , أي إن اتبعتىه وعملىىت بىه فهىىو (10)"َواْلقُـْرآُن ُحجَّ
ال ف  هو حجة عليك إن خالفته.حجة لك, ودليل إلى الجنة, وا 

 
                                                 

 .1/122 –ب: الجمب بين السورتين في الركعة  –ك: األذان  –صحي  البخاري ((1

توفي سنة ست وثمانين  -رو  علمًا كثيرًا  –ونزيل حمص  صاحب رسول هللا   -( أبو أمامة الباهلي 1)
 .1191/ 1. وأسد الغابة 9/913 –للهجرة. انظر: سير أعالم النبالء 

ب: فضىىل مىىن قىىرأ  –ك: فضىىائل القىىرآن  –(. وأخرجىىه الىىدارمي فىىي سىىننه 1149رقىىم) 111ص –زهىىد أحمىىد  (3)
 وقال المحقق:" إسناده صحي ". – 4/1031 –القرآن 

ب: من   -ك:فضائل القرآن  –(. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 149رقم) 101ص –( انظر: زهد أحمد 4)
 1/111 –. وقىىىال األلبىىىاني صىىىحي  فىىىي صىىىحي  الجىىىامب 1/191 – قىىىال يشىىىفب القىىىرآن لصىىىاحبه يىىىوم القيامىىىة

 (.4449رقم)

 .1/911 –أي الم ن يرتان. انظر: النهاية في  ريب الحديث واألثر ((1
 . 9/409 –الغمامة, والغياية: كل شيء أظل اإلنسان فوق رأسه, كالسحابة و يرها. انظر:المصدر السابق ((1
 . 1/991–المصدر السابق  فرقان: حزقان, قطعان. انظر:((9
 .9/91 –صواف: باسطات أجنحتها في الطيران. انظر: المصدر السابق ((1
 .1/139 –ب: فضل قراءة القرآن  –ك:صالة المسافرين  –صحي  مسلم ((3
 .1/140 –ب: فضل الوضوء  –ك: الطهارة  –صحي  مسلم ((10
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 فضل تٍوة القرآن وتعلمه والعمل بهرابعا : 
 فضل تٍوة القرآن -أ

َتَعلَُّموا اْلُقْرآَن َواْتلُـوُه َفـِ نَُّكْم تُـْيَجُروَن ِبُكـلِ  اْسـَم ِفيـِه  "قال: عن ابن مسعود  (141/19)
َِّم َعْشر ا َوِباْلِميِم َعْشر ا"َعْشر ا َأَما ِإنِ ي ََل َأُقوُل ِبأَِلَف ََلَم ِميَم َعْشر ا   .(3)َوَلِكْن ِباأَلِلِف َعْشر ا َوِبال

فهىىذا الحىىديث الشىىريف يبىىين فضىىل وعظمىىة هىىذا القىىرآن العظىىيم ويبىىين أيضىىًا الجىىزاء األوفىىى 
اإلنسىان هىذا األجىر فمىا بالنىا  واألجر العظىيم الىذي ينالىه قىارئ القىرآن الكىريم, فبمجىرد القىراءة يأخىذ

ک   هللا تعىالى يعظىم لىه األجىر كمىا قىال تعىالى: وأحسىن وجىود القىرآن وعمىل بمىا فيىه فىصنبمن قرأ 

 .[110]األنعام:ک ک ک گ گ
 ثىىىىىم إن المىىىىىؤمن الىىىىىذي يحىىىىىافظ علىىىىىى تىىىىىالوة القىىىىىرآن يكىىىىىون طيىىىىىب الظىىىىىاهر والبىىىىىاطن, قىىىىىال

(( : ِة ِريُحَها َطيِ َب َوَطْعُمَها َطيِ َب َوَمَثُل اْلُمْيِمِن الَّـِذع َمَثُل اْلُمْيِمِن الَِّذع َيْقرَُأ اْلُقْرآَن َمَثُل اأُلْتُرجَّ
ْيَحاَنـِة ََل َيْقرَُأ اْلُقْرآَن َمَثُل التَّْمَرِة ََل ِريَح َلَها َوَطْعُمَها ُحْلَو َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذع َيْقـرَُأ اْلقُـْرآ َن َمثَـُل الرَّ

َناِفِق الَِّذع ََل َيْقرَُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْلَحْنَظَلِة َلْيَس َلَها ِريَح َوَطْعُمَها ِريُحَها َطيِ َب َوَطْعُمَها ُمرٌّ َوَمَثُل اْلمُ 
 .(1)((ُمرٌّ 

 أن مىىىىىىىىىىىىىن تعلىىىىىىىىىىىىىم تىىىىىىىىىىىىىالوة القىىىىىىىىىىىىىرآن الكىىىىىىىىىىىىىريم فبلىىىىىىىىىىىىىا الغايىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىي تجويىىىىىىىىىىىىىده وبىىىىىىىىىىىىىين 
ــفَ :)) وحسىىن قراءتىىه فهىىو فىىي مرتبىىة المالئكىىة المقىىربين, فقىىال  ــَع السَّ ــاْلُقْرآِن َم ــاِهُر ِب ــرَاِم اْلَم َرِة اْلِك

 .(9)((اْلَبَرَرِة َوالَِّذع َيْقرَُأ اْلُقْرآَن َوَيَتَتْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه َشاقٌّ َلُه َأْجرَانِ 
 ن الكريميم القرآتعلم وتعل -ب

:"  عن  النَّب ي    عن ع ثمان (141/11)  .(4)"ِإنَّ َخْيَرُكْم َمْن َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه ...يقول 
ِلـيَن قىال:" عن بىن مسىعود (149/13) ِر اْلقُـْرآَنأ َفـِ نَّ ِفيـِه ِعْلـَم اأَلوَّ َمـْن َأرَاَد اْلِعْلـَم َفْلُيثَـوِ 

 .(5)َواآلِخِرين"
                                                 

أبىي  -. وأخىالق حملىة القىرآن 1/111(. وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 1111رقم) 911ص -زهد أحمد(1)
ر  ي البغدادي  كندري  -بكر محمد امج   .11ص –دار الصفا باإلسكندرية  –ت: أبو محمد أحمد السَّ

(. وصىحي  1010رقىم) 1/130ب: فضل القرآن على سىائر الكىالم  –ك: فضائل القرآن  –صحي  البخاري ((5
 (.1131رقم) 1/134ب: فضيلة حافظ القرآن  –ك: صالة المسافرين  –مسلم 

(. وصىىحي  4399رقىىم) 111/ 1  ب: }يىىوم يىىنفخ فىىي الصىىور فتىىأتون أفواجىىا  –تفسىىير القىىرآن ك: –البخىاري ((3
 (.1131رقم) 1/131ب: فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتب فيه  –ك: صالة المسافرين  –مسلم 

  1 /11مسىىند عثمىىان بىىن عفىىان  -(. ومسىىند اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل 1194رقىىم) 411ص -زهىىد أحمىىد ((4
 ( قال شعيب األرنؤوط:" إسناده صحي  على شرط الشيخين".411رقم)

(. ومجمب الزوائد 1101رقم) 9/949(. وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان 111رقم) 104ص  -زهد أحمد ((2
 (, وقال: رواه الطبراني بأسانيد, ورجال أحدها رجال الصحي .11111رقم) 9/111ومنبب الفوائد 



 141 

عىىن َأب ىىي اْلم هَىىزَّم   (141/10)
ــا قَىىال (1) ــرَُأ َعَلْيَن ، َفَيْق ــَداِة َواْلَعِشــيِ  ــَرَة ِباْلَغ ــا ُهَرْي ــْأِتي َأَب ــا َن :" ُكنَّ

"  .(1)اْلُقْرآَن َوَيْدُعو َوَيُقصن
أن  تعليم القرآن له فضل عظيم, وأجر كبير, وداللىة إلىى أفضىل عمىل يحبىه ويرضىاه, فكمىا

ألنىه داخىل فىي التعىاون  تعلمه عبادة وقربى إلى هللا فكذلك تعليمىه لبخىرين عبىادة وقربىى إلىى هللا؛
آن وتعليمىىه, كمىىا ثبىىت فىىي صىىحي  وحىىث علىىى تعلىىم القىىر  علىىى البىىر والتقىىو , وقىىد ر ىىب النبىىي 

 البخاري من حديث عثمان.
علىى خيىر أكثىر  القرآن نال خيرًا عظيمًا, وأما َمن تعلم القرآن وعل مه فقد تحصىل فمن تعلم 

 .لمن جمب العلم والتعليم وأعظم ممن اكتفى بتعلمه فقط, فالخيرية هنا جاءت من النبي 
 ومجاالتها, قىال تعىالى: الدعوة إلى هللا عز وجلوتعليم القرآن الكريم باب عظيم من أبواب 

 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ:[99]فصلت. 
جملتها تعليم القرآن, وهو  قال الحافظ ابن حجر:" والدعاء إلى هللا تعالى يقب بأمور شتى, من

 .(9)أشرف الجميب"
يبينون أحكامىه لدمىة بىالطرد  وقد توعد هللا الذين يكتمون القرآن وال ي عل  مونه وال ينشرونه وال

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   واإلبعىىىاد مىىىن رحمىىىة هللا تعىىىالى, قىىىال تعىىىالى: :

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ڭھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 .[110-113]البقرة: ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
  العمل بالقرآن - 

ـا َقـَرُيوا عن الحسن البصري قال:" (143/11) اْلقُـْرآَن ََل َيْعَملُـوَن  ... ِإنَّ ِمـَن النَّـاِس َناس 
ْن َكـاَن ََل َيْقـَرُيُه، ِإنَّـَّلَل َلتَ  نََّما َأَحقن النَّاِس ِبَهَذا اْلُقْرآِن َمِن اتََّبَعـُه ِبَعَمِلـِه َواِ  ْعـِرُف النَّـاَس َمـا َسيِ َتة  َواِ 

ٍََء َصاَر النَّاُس ِإَلى َحَقاِتِقِهْم َصا َر اْلُمْيِمُن ِإَلى ِإيَماِنـِه َواْلُمَنـاِفُق ِإَلـى َكاُنوا ِفي َعاِفَيَة َفِ َذا َنَزَل َب
 .(4)ِنَفاِقه"

                                                 

هىىو: أبىىو المهىىزم التميمىىي البصىىري, اسىىمه يزيىىد, وقيىىل: عبىىد الىىرحمن ابىىن سىىفيان, متىىروك مىىن الثالثىىة. انظىىر: ((1
 .191ص –تقريب التهذيب 

فىي هىوان الىدنيا علىى هللا ب:  –ك: الرقىاق  –(. وأخرجىه الىدارمي فىي سىننه 191رقىم) 100ص  -زهد أحمىد((5
 وقال المحقق:" إسناده ضعيف جدًا أبو المهزم متروك". – 9/1933تعالى 

 . 91/ 3ابن حجر  –انظر: فت  الباري ((3
( قىىىىال 3100رقىىىىم) 919/ 11(. وأخرجىىىىه البيهقىىىىي فىىىىي شىىىىعب اإليمىىىىان 1119رقىىىىم) 949ص -زهىىىىد أحمىىىىد  ((4

 المحقق)إسناده حسن(.
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ــا ِحْصــَن قىىال (1)يىىونس بىىن جبيىىرعىىن  (110/11) ــا َبَلْغَن ــِد اّللَِّ َفَلمَّ ــَن َعْب ــُدَب ْب ــيَّْعَنا ُجْن :" َش
َفِ نَّـُه ُنـوُر اللَّْيـِل اْلُمْظِلـِم َوُهـَدع النََّهـاِر اْلُمَكاِتِب ُقْلَنا َلُه: َأْوِصَنا َقاَل: ُأوِصـيُكْم ِبَتْقـَوع اّللَِّ َواْلقُـْرآِن 

 .(1)َفاْعَمُلوا ِبِه َعَلى َما َكاَن ِمْن َجْهَد َوَفاَقة..."
:" َيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماَن َتْخـُرُب ُصـُدوُرُهْم ِمـَن اْلقُـْرآِن َوََل عن أبي العالية قال (111/19)

ٍََوة  َوََل  ْن َعِملُـوا ِبَمـا َيِجُدوَن َلُه َح ُروا َعمَّا ُأِمـُروا ِبـِه َقـاُلوا: ِإنَّ اّللََّ َهفُـوَر َرِحـيَم، َواِ  َلَذاَذة  ِإْن َقصَّ
 َيْلَبُسـوَن ُنُهوا َعْنُه َقاُلوا: َسَيْغِفُر َلَنا ِإنَّا َلْم ُنْشِرَّلْل ِباّللَِّ َشـْيت ا، َأْمـُرُهْم ُكلنـُه َطَمـَع َلـْيَس َمَعـُه ِصـْدقَ 

ْأِن َعَلى ُقُلوِب الذِ َتاِب، َأْفَضُلُهْم ِفي ِديِنِه اْلُمَداِهن"ُجُلوَد ا  .(1)لضَّ
َِ َأْرَضـَعَّلَل،  :" َمرَِّت اْمـرََأَة َعَلـى ِعيَسـى قال عن خيثمة (111/14) َفَقاَلـْت: ُطـوَبى ِلثَـْد

 .(4)َوِحْجَر َحَمَلَّلَل َقاَل ِعيَسى: ُطوَبى ِلَمْن َقرََأ اْلُقْرآَن، ُثمَّ َعِمَل ِبَما ِفيه"
:" َأنَّ َعُجوز ا  َكاَنْت َمْوََلة  ِلَعاِمر، َوَكاَنْت َتُكوُن َمَعُه ِفي َبْيِتِه قىال (1)عن هشام (119/11)

ْيـَر َكاَن َيْخُلو ِبَأَحَد ُدوِني ِإَلَّ َأنَُّه َدَخَل َعَلْيِه َقْوَم َمرَّة ، َفَكلَُّموُه ِبَشـْيَء َلـْم َأْدِر َمـا َقـاُلوا هَ َقاَلْت: َما 
ـــُرُكْم اّللََّ، َأْنُشـــُدُكْم اّللََّ َأْن َل َتُكوُنـــوا َعـــار ا َعَلـــى أَ  ـــي َســـِمْعُت َعـــاِمر ا َوُهـــَو َيُقـــوُل َلُهـــْم: ُأَذكِ  ِل ْهـــَأنِ 

 .(6)اْلُقْرآِن"
إن الغاية الكبر  من إنزال القرآن, تصديق أخباره والعمل به, بامتثىال مىا يىأمر بىه واجتنىاب 
 مىا ينهىى عنىه, قىال الفضىيل بىن عيىاض:" إنمىا نىزل القىرآن ليعمىل بىه, فاتخىذ النىاس قراءتىه عمىالً 

وامره , وينتهوا عن نواهيه قال: أن يحلوا حالله, ويحرموا حرامه, ويأتمروا بأ قيل: كيف العمل به؟
 .(9)ويقفوا عند عجائبه"

                                                 

هو: يونس بن جبير الباهلي أبو  الب البصري, ثقة من الثالثة, مات قبل المائة بعد التسعين, وأوصى أن ((1
 .119ص –. انظر: تقريب التهذيب يصلي عليه أنس ابن مالك 

 (.1194رقم) 119ص -زهد أحمد((5

  -د والجماعىات واألمىم وأخرجه ابىن أبىي الىدنيا فىي العقوبىات اإللهيىة لدفىرا(.1914رقم) 913ص -زهد أحمد((3
 -  هىىىى1411 دار ابىىىن حىىىزم ت: محمىىىد خيىىىر رمضىىىان يوسىىىف -هللا بىىىن محمىىىد ابىىىن أبىىىي الىىىدنيا  أبىىىي بكىىىر عبىىىد

 .31ص –م 1331
 (.913رقم) 39ص -زهد أحمد ((4

هو: هشام بن حسان االزدي, أبو عبد هللا, القردوسي, محدث, من أهل البصرة, كان يكتب حديثىه, وهىو مىن ((2
. وتقريىب 1/911عن الحسن البصري, مات سنة سىبب أو ثمىان وأربعىين. انظىر: سىير أعىالم النىبالء  المكثرين
 .1/11. واألعالم للزركلي 191ص –التهذيب 

 (.1574رقم)573ص –زهد أحمد ((6

 .41ص  -أخالق حملة القرآن لبج ر ي ((7
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لمي رحمه هللا:"حدثنا الذين كانوا ي قرئوننا القرآن: عثمان بن عفان,  قال أبو عبد الرحمن السُّ
عشىىر آيىىات لىىم يتجاوزوهىىا  و يرهمىىا: أنهىىم كىىانوا إذا تعلَّمىىوا مىىن النبىىي  وعبىىد هللا بىىن مسىىعود 

 .(1)حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل, قالوا: فتعلمنا: القرآن والعمل جميعًا"
وقىىد ذم هللا تعىىالى اليهىىود علىىى تىىركهم العمىىل بمىىا فىىي التىىوراة مىىن العقائىىد والعبىىادات وامداب 

نافب, وهىو ال يىدرك مىا واألخالق, وشبههم بالحمار الذي يحمل على ظهره أسفارًا من كتب العلم ال
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ   علىىى ظهىىره مىىن الخيىىر قىىال تعىىالى:

 .[1]الجمعة: ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
وال ريب أن من يقرأ القرآن ويعرض عن أحكامه وآدابه فيه شىبه مىن اليهىود, فليحىذر طالىب 

 .ڳ ڳ ڳ العلم وقارئ القرآن أن ينطبق عليه هذا المثل الذي قال هللا عنه: 
يقول القرطبي رحمه هللا:" وفي هذا تنبيىه مىن هللا تعىالى لمىن حمىل الكتىاب أن يىتعلم معانيىه 

 . (1)ويعلم ما فيه لئال يلحقه من الذم ما لحق هؤالء"
 وصفاتهم حال السلف مع القرآن المطلب الثاني:

 أوَل : حال السلف مع القرآن
 اإلخٍص في قراءة القرآن - أ 

ر  يَّة الرَّبيب بن خثيم (114/11) عن س 
ِبيِع ُكلنُه ِسر ا َكاَن َلَيِجيُء الرَُّجُل  قالت:"  َكاَن َعَمُل الرَّ

 .(1)َوَقْد َنَشَر اْلُمْصَحَف َفُيَغطِ يِه ِبَثْوِبِه"
َوُهـَو َيْقـرَُأ ِفـي اْلُمْصـَحِف َفاْسـتَْأَذَن  (5)ُكْنُت ِعْنـَد ِإْبـرَاِهيمَ قىال:"  (4)عن األعم  (111/19)

 .(6)َعَلْيِه َرُجَل َفَغطَّاُه َوَقاَل: ََل َيرَاِني َهَذا َأنِ ي َأْقرَُأ ِفيِه ُكلَّ َساَعة"

                                                 

وقىال الشىيخ أحمىد شىاكر:"هذا  -طبعىة أحمىد شىاكر - 10/ 1أثر صحي : رواه ابن جرير بلفظه في تفسىيره, ((1
 إسناد صحي  متصل".

 .34/ 11تفسير القرطبي  –الجامب ألحكام القرآن ((5
 .1/109(. وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء  1311رقم) 930ص -( زهد أحمد3)
سدي الكاهلي أبو محمد الكوفي األعم , شيخ اإلسالم, ثقة حافظ, شىيخ المقىرئين ( هو: سليمان بن مهران األ4)

 –والمحىدثين, مىىات سىنة سىىبب وأربعىىين أو ثمىان وكىىان مولىىده أول سىنة إحىىد  وسىىتين. انظىر:  تقريىىب التهىىذيب 
 .1/119. وسير أعالم النبالء 114/ 1
ن أكابر التابعين, من أهل الكوفىة, مىات مختفيىًا مىن إبراهيم بن يزيد بن قيس بن االسود, أبوعمران النخعي, م((1

الحجا , قال فيه الصالح الصفدي: فقيه العىراق, كىان إمامىا مجتهىدا لىه مىذهب, ولمىا بلىا الشىعبي موتىه قىال: 
 .1/10. واألعالم للزركلي 1/10وهللا ما ترك بعده مثله. انظر: سير أعالم النبالء  

 .4/110جه أبو نعيم في حلية األولياء (. وأخر 1119رقم) 419ص -( زهد أحمد6)
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ىىب (1)عىن اْلَحىىاْرث  ْبىىن  َنْبهَىانَ  (111/11) ىَد ْبىىَن َواس  قَىىاَل: َسىىم ْعت  م َحمَّ
َواصــاحباُه،  َيق ىول:" (1)

ــَل َذَهــَب  ــْرآَن َوَيُقوُمــوَن اللَّْي ــَرُيوَن اْلُق ــْد َنَشــَأ َشــَباَب َيْق ــْيَس َق ــُت: َيْرَحُمــَّلَل اّللَُّ أََل ــاَل: ُقْل َأْصــَحاِبي َق
وَن َوَيغزون؟ َقاَل: َفَبَزَق َوَقاَل: َأْفَسَدُهْم اْلُعْجُب"  .(1)َوَيُصوُموَن النََّهاَر َوَيُحجن

فينفىب نفسىه ابتىداًء, ثىم بعىد ذلىك يعلىم  ًا إلىى هللا وحىده,فعلى قىارئ القىرآن أن يقىرأ القىرآن تقربى
امخىىرين, ال أن يقىىرأ القىىرآن ليقىىال عنىىه عىىالم, وال لمباهىىاة األقىىران, وال يقىىال عنىىه قىىارئ, وال يطلبىىه 

دنيوي, وقد ورَد الوعيد  على تعلُّم العلىم لغيىر  وجىه هللا, كمىا  لتحصيل شهادة يتوصل بها إلى عمل
َمـْن تعلَّـم ِعلمـا  ِممَّـا ))قىال: , عىن  النَّبىي   وأبىو داود مىن حىديث أبىي هريىرة  أخر  اإلمام  أحمد  

ُيبَتغى به وجُه هللا، َل يتعلَُّمه إَلَّ لُيصيَب بِه َعَرضا  من الدننيا، لم َيِجْد َعـْرَف الجنَّـة يـوَم القياَمـِة 
نمىا أرادوا مىدح النىاس وثنىاءهم, صىَدَق  ,(4)(( فهؤالء مىا أرادوا بأعمىالهم وجىه هللا تبىارك وتعىالى, وا 

   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ هللا ورسىىىول ه, قىىىال هللا 

 .[11- 11]هود:ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
, قىال: قىال واألخطر من ذلك ما رواه اإلمىام مسىلم فىي صىحيحه مىن حىديث أبىي هريىرة  

َل النَّاِس ُيْقَضى َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيهِ :)) رسول هللا  َرُجـَل َتَعلَّـَم  (( وذكر ثالثة, ومنهم ))... ِإنَّ َأوَّ
َفــُه ِنَعَمــُه َفَعَرَفَهــا َقــاَل َفَمــا َعِمْلــَت ِفيَهــا َقــاَل تَ  َعلَّْمــُت اْلِعْلــَم اْلِعْلــَم َوَعلََّمــُه َوَقــرََأ اْلُقــْرآَن َفــُأِتَى ِبــِه َفَعرَّ

ُيَقـاَل َعـاِلَم، َوَقـرَْأَت اْلقُـْرآَن ِلُيَقـاَل ُهـَو َوَعلَّْمُتُه َوَقرَْأُت ِفيَّلَل اْلُقْرآَن، َقاَل َكَذْبَت َوَلِكنَّـَّلَل َتَعلَّْمـَت اْلِعْلـَم لِ 
 .(1)((َقاِرَئ، َفَقْد ِقيَل ُثمَّ ُأِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى أُْلِقَى ِفى النَّارِ 

فالنىىاظر إلىىى تلىىك امثىىار يعلىىم كىىم كىىان حىىرص سىىلفنا الصىىال  علىىى اإلخىىالص, وعىىدم إظهىىار 
  منهم, لذلك علينا أن نحرص كل الحرص على التشبه بهؤالء.العمل لبخرين, لكي يتقبل هللا

 
 
 
 

 

                                                 

( هىىو: الحىىارث ابىىن نبهىىان الجرمىىي أبىىو محمىىد البصىىري متىىروك مىىن الثامنىىة مىىات بعىىد السىىتين. انظىىر: تقريىىب 1)
 . 141/ 1التهذيب  

( هىىو: محمىىد ابىىن واسىىب ابىىن جىىابر ابىىن األخىىنس األزدي أبىىو بكىىر أو أبىىو عبىىد هللا البصىىري, اإلمىىام, الربىىاني, 5)
. وسىىير 111/ 1ثقىىة عابىىد, كثيىىر المناقىىب, مىىات سىىنة ثىىالث وعشىىرين ومائىىة. انظىىر: تقريىىب التهىىذيب القىىدوة,  

 .1/110أعالم النبالء: 
 . 1/911(. وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء  1134رقم) 991ص -( زهد أحمد 3)
 وقال األلباني صحي . 9/919 –. وسنن أبو داود 14/113مسند اإلمام أحمد ((4

 (.1091رقم) 1/49ب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار   –ك: اإلمارة  –صحي  مسلم ((2
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 همة السلف في قراءة القرآن الكريم -ب
:" َدَخــَل َســِعيُد ْبــُن ُجَبْيــَر اْلَكْعَبــَة َفَقــرََأ اْلُقــْرآَن ِفــي قىىال (1)عىىن هىىالل بىىن يسىىاف (119/13)
 .(1)َرْكَعة"

ـَلِمين  قىال:" (9)عن أبي إ سحق السبيعي (111/90) اْلقُـْرآَن ِفـي  (4)َأْقرََأ َأُبو َعْبِد الـرَّْحَمِن السَّ
 .(5)اْلَمْسِجِد َأْرَبِعيَن َسَنة"

ب  ي    (113/91) عن محمَّد بن خالد الضَّ
َلْم َنُكـْن َنـْدرِِ َكْيـَف َيْقـرَُأ َخْيَثَمـُة ْبـُن َعْبـِد " قال:( 1)

اْلُقْرآَن َحتَّى َمِرَض َفَثُقَل َفَجاَءْتُه اْمرََأُتُه َوَجَلَسـْت َبـْيَن َيَدْيـِه َفَبَكـْت، َفَقـاَل  (7)الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َسْبَرةَ 
ـرَاُب َبْعـَد ِإِذ حتىى قىالَلَها: َمـا ُيْبِكيـَّلِل ؟ اْلَمـْوُت ََل ُبـدَّ ِمْنـُه ... .  : َكرِْهـُت َأْن ُيْشـَرَب ِفـي َبْيِتـي الشَّ

ٍَث"اْلُقْرآُن ُيْتَلى ِفيِه ُكل   .(8)َث
ىىْفَيان بىىن عيينىىه قىىال:" (110/91) َأْخَبَرِنــي َرُجــَل ِمــْن َوَلــِد ُمَطــرِ ِف ْبــِن َعْبــِد اّللَِّ ْبــِن  عىىن س 
يرِ  خِ  ـا َمـاَت ُدِفـَن فِ  الشِ  يـِه َأنَّ ُمَطرِ ف ا َحَفَر َلُه َقْبر ا ِفي َدارِِه ثُـمَّ َكـاَن ُيْحَمـُل َحتَـّى َقـرََأ ِفيـِه اْلقُـْرآَن َفَلمَّ

"  .(9)َرِحَمُه اّللَّ
                                                 

هالل بن يساف, أبو الحسن األشجعي, موالهم, الكوفي, من كبار التابعين, وثقه ابىن معىين و يىره,  ثقىة مىن (1)
 .1111/ 1. وتاريخ اإلسالم 191/ 1الثالثة. انظر: تقريب التهذيب 

 .4/199(. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 1101رقم) 490 ص -( زهد أحمد5)
( هىىو: أبىىو إسىىحاق السىىبيعي عمىىرو بىىن عبىىد هللا بىىن علىىي الهمىىداني, الكىىوفي, الحىىافظ, شىىيخ الكوفىىة, وعالمهىىا, 3)

ومحدثها, وهو من ذرية سبيب بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بىن جشىم بىن خيىران 
ن مىىن العلمىىاء العىىاملين, ومىىن جلىىة التىىابعين, قىىال: ولىىدت لسىىنتين بقيتىىا مىىن خالفىىة بىىن نىىوف بىىن همىىدان, وكىىا

 .1/939عثمان, ورأيت علي بن أبي طالب يخطب. انظر: سير أعالم النبالء 
, قىرأ  ( هو: أبو عبد الرحمن السلمي عبد هللا بىن حبيىب مقىرئ الكوفىة, اإلمىام, العلىم, مولىده فىي حيىاة النبىي 4)

ومهر فيه, أخذ القراءة عرضا عن: عثمان, وعلي, وزيىد, وأبىي, وابىن مسىعود, مىات فىي أوائىل  القرآن, وجوده,
 .1/191. وأسد الغابة 4/111والية الحجا  على العراق. انظر: سير أعالم النبالء 

 .4/131. وحلية األولياء 111/ 1(. وأخرجه ابن أبي شيبه في المصنف 1199رقم) 411ص -( زهد أحمد2)
( محمد بن خالد الضبي الكىوفي, الملقىب سىؤر األسىد, مختلىف فىي كنيتىه ي قىال أبىو يحيىى, أو أبىو حيىي,أو أبىو 6)

. 491/ 1 –خالد, وكان قد افترسه األسد, ثم نجا وعىا  بعىد, صىدوق مىن الخامسىة. انظىر: تقريىب التهىذيب 
 . 311/ 9. وتاريخ اإلسالم   119/ 11وتهذيب الكمال 

رحمن بىن أبىي سىبرة يزيىد بىن مالىك بىن عبىد هللا بىن ذؤيىب بىن سىلمة بىن عمىرو بىن ذهىل بىن ( خيثمة بىن عبىد الى7)
مىىران بىىن جعفىىي المىىذحجي, ثىىم الجعفىىي, الكىىوفي, الفقيىىه, وألبيىىه ولجىىده صىىحبة, حىىدث عىىن: أبيىىه, أدرك ثالثىىة 

, بعىد سىنة وكىان يرسىل, مىن الثالثىة, مىات دون المائىة عشر صحابيًا وكان سخيًا, جوادًا, يركب الخيل ويغىزو,
 .139ص -. والتقريب 4/911. انظر: سير أعالم النبالء ثمانين

  .4/111(. وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء 1190رقم) 419ص -( زهد أحمد8)
 (.1991رقم) 139ص -( زهد أحمد3)



 142 

َباَرك قال: (111/99) ِمـَن اْلِعَبـاَدِة  َما َبَلَغِني َعْن َأَحَد ِمْن َأْصـَحاِب النَِّبـيِ  " عن اْبن  اْلم 
 ِ ِ َما َبَلَغِني َعْن َتِميَم الدَّاِر
، َقرََأ اْلُقْرآَن َقاِتم ا ..."(3)

(1). 
ْثَمان   (111/94) َيْأِتَي َعَلـيَّ َيـْوَم َوََل َلْيَلـَة ِإَلَّ َأْنُظـُر ِفـي اّللَِّ  َوَما ُأِحبن َأنْ  قىال:" عن ع 

 .(1)َيْعِني اْلِقرَاَءَة ِفي اْلُمْصَحف"
ير ين قال: (119/91) نَّـُه َلُيْحِيـي " عن ابن س  َقاَلِت اْمرََأُة ُعْثَماَن ِحيَن ُقِتـَل: َلَقـْد َقَتْلُتُمـوُه َواِ 

 .(4)َرْكَعَة" اللَّْيَل ُكلَُّه ِباْلُقْرآِن ِفي
إذا نظرت إلى سلفنا الصال  تر  العجىب العجىاب مىن أفعىالهم وتصىرفاتهم فىي تىالوة القىران 
الكىىىريم, ولمىىىاذا االسىىىتعجاب واالسىىىتغراب وخصوصىىىًا أن تىىىالوة القىىىرآن الكىىىريم مىىىن أفضىىىل العبىىىادات 

المسىلم مىن تالوتىه أكثر  والمقروء هو كالم هللا تعالى, وكلما وأحب القربات, وكيف ال تكون كذلك
وقراءته ناله مىن األجىر العظىيم, والثىواب الجزيىل فىي الىدنيا وامخىرة, ومىن ذلىك أنىه يكىون لىه هىد  

 وأن له بكل حرف عشر حسنات, وأن القرآن يكون له شفيعًا يوم القيامىة, و يىر ذلىك مىن وشفاء,
 الثواب.

بهىىم تبىىارك تعىىالى, علىىى قىىراءة كتىىاب ر  ولهىىذا رأينىىا فىىي تلىىك امثىىار حىىرص سىىلفنا الصىىال 
 ويجعلون ألنفسهم و ردًا منه كل يوم.

يقعىون  ومب حرصهم على قراءة كتاب ربهم فقد التزموا القْدر الذي ال يتجاوزون به الشرا, وال
بسببه في مخالفة للهدي النبوي, ولذا كىان األكثىر علىى خىتم القىرآن كىل سىبعة أيىام, ومىن وجىد قىوة 

 لعبىد تزم أكثر السلف الختم على سبب إتباعىًا لوصىية النبىي فال يختم في أقل من ثالث, وقد ال
 :))هللا بن عمرو بن العاص, فعن عبد هللا بن عمرو رضى هللا عنهما قال: قال لىى رسىول هللا 

د  ق وًَّة,اْقرَاِ  اْلُقْرآَن ِفى ُكلِ  َشْهَر،  د  ، َقاَل: َفاْقرَْأُه ِفى ِعْشِريَن َلْيَلة   َقاَل: ق ْلت  إ ن  ى َأج  َقاَل ق ْلت  إ ن  ى َأج 
 .(5)َقاَل: َفاْقرَْأُه ِفى َسْبَع َوََل َتِزْد َعَلى َذِلَّلَل(( ق وًَّة,

                                                 

, قيىل ( هو: تميم ابن أوس ابن خارجة الداري أبو رقية, صىحابي مشىهور, سىكن بيىت المقىدس بعىد قتىل عثمىان1)
. وقىال ابىن سىيرين:" أن تميمىًا الىداري كىان يقىرأ القىرآن فىي 190/ 1مات سىنة أربعىين. انظىر: تقريىب التهىذيب 

 .1/441ركعة". انظر سير أعالم النبالء  
 (.1111رقم) 111ص -( زهد أحمد5)

 (.111رقم) 191ص -( انظر: المصدر السابق 3)

 .1/19رجه أبو نعيم في حلية األولياء (. وأخ199رقم) 190ص -( انظر: المصدر السابق 4)
ك:  –(. وصىحي  مسىلم 1014رقىم) 1/131ب: في كىم يقىرأ القىرآن  –ك: فضائل القرآن  –صحي  البخاري ((1

 (.1913رقم) 9/119ب: النهى عن صوم الدهر ...  –الصيام 
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 –يعنىى ابىن عمىرو  -فعىن عبىد هللا  من ذلك ولم يختموا في أقل من ثالث لتنفير النبي 
ٍَثَ  ََل َيْفَقُه َمْن َقرََأ اْلُقْرآَن ِفى: ))قال: قال رسول هللا   .(1)((َأَقلَّ ِمْن َث

, فمنهم من ختم القران في ركعة, وقىد ولكن يوجد في تلك امثار ما يخالف قول الرسول 
وأمىىا الىىذين ختمىىوا القىىرآن فىىي ركعىىة: فىىال ي حصىىون؛  ذكىىر اإلمىىام النىىووي جملىىة مىىنهم حيىىث قىىال:"

 .(1)لكثرتهم, فمنهم: عثمان بن عفان, وتميم الداري , وسعيد بن جبير"
نمىا ورد النهىىي عىىن قىىراءة القىىرآن فىىي أقىىل مىىن ثىىالث علىىى المداومىىة علىىى ذلىىك, فأمىىا فىىي  وا 

األمىاكن  األوقىات المفضىلة كشىهر رمضىان خصوصىًا الليىالي التىي يطلىب فيهىا ليلىة القىدر, أو فىي
ا تنامىًا للزمىان  المفضلة كمكىة لمىن دخلهىا مىن  يىر أهلهىا فيسىتحب اإلكثىار فيهىا مىن تىالوة القىرآن

سحاق و يرهما من األئمة , وعليه يدل عمل والمكان,  .(9) يرهم كما سبق ذكره وهو قول أحمد وا 
في قىراءة القىرآن الكىريم, ألنىه هىو األكمىل واألفضىل ممىا  فعلى المسلم أن يلتزم بهدي النبي 

وطمأنينىة  سواه, وقىراءة القىرآن علىى الوجىه المىأمور بىه, تىورث القلىب اإليمىان العظىيم, وتزيىده يقينىاً 
 .(4)وشفاء كما أخبر بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية

 نثانيا : صفات أهل القرآ
 طول التهجد - أ

تَاُء: َيا َأْهَل اْلُقْرآِن َقْد  عن عبيد بن عمير اللَّْيثي  قال:" (114/91) َكاَن َيُقوُل ِإَذا َجاَء الشِ 
ِتُكْم َوَقُصَر النََّهاُر ِلَصْوِمُكْم ..." ٍَ  .(5)َطاَل اللَّْيُل ِلَص

" ِقيــــَل ِلَرُجــــَل: َأََل َتَنــــاُم؟ َقــــاَل: ِإنَّ َعَجاِتــــَب اْلُقــــْرآِن َأَذَهَبــــْت عىىىن وهىىىىب قىىىىال: (111/99)
 .(6)َنْوِمي"
:" ُكنَّـا َنُعـدن ِمـْن َأْعَظـِم الـذنُنوِب َأْن َيـَتَعلََّم الرَُّجـُل اْلقُـْرآَن ثُـمَّ عن أبي العالية قىال (111/91)

 .(7)اه"َيَناَم َعْنُه َحتَّى َيْنسَ 

                                                 

صحي  الجامب  وقال األلباني صحي  في 1/11ب: تحزيب القرآن  –ك: شهر رمضان  –سنن أبي داود ((1
 (.1119رقم) 111/ 1

دار ابن حزم  -الناشر: الجفان والجابي  -أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  -األذكار للنووي ((1
 .131ص  -م 1004 -هى1411ط:األولى  –للطباعة والنشر 

 . 400ص –انظر: لطائف المعارف ((9
 .119/ 9مجموا الفتاو  ((4
 .9/119(. وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء 1191رقم) 493ص -( زهد أحمد 2)
 .1/111وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء (.1465رقم)313ص –زهد أحمد  ((1
 (.1771رقم)323ص –زهد أحمد  ((9
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ــِه ِإَذا قىىال عىىن عبىىد ا َّ بىىن مسىىعود  (119/93) :" َيْنَبِغــي ِلَحاِمــِل اْلُقــْرآِن َأْن ُيْعــَرَف ِبَلْيِل
نَّــاُس النَّــاُس َنــاِتُموَن، َوِبَنَهــارِِه ِإَذا النَّــاُس ُمْفِطــُروَن، وِبُحْزِنــِه ِإَذا النَّــاُس َيْفَرُحــوَن، َوِبُبَكاِتــِه ِإَذا ال

وِبَصْمِتِه ِإَذا النَّاُس ُيْخِطُتوَن، َوِبُخُشوِعِه ِإَذا النَّاُس َيْختَـاُلوَن، َوَيْنَبِغـي ِلَحاِمـِل اْلقُـْرآِن َيْضَحُكوَن، 
  ٍ ــا َوََل َهــاِف ــوَن َجاِفي  ــْرآِن َأْن َيُك ــِل اْلُق ــا َســِكين ا، َوََل َيْنَبِغــي ِلَحاِم ــا َحِليم  ــا َمْحُزون  َوََل  َأْن َيُكــوَن َباِكي 

اب    .(3)ا َوََل َضاِحك ا َوََل َحِديد ا"َصخَّ
, بىل إن هللا أثنىى علىى المتهجىدين فىي الليىل فأحسىن إن لقيام الليل شىأن عظىيم عنىد هللا 

على قيام الليل, وحث  عليهم الثناء, ووعدهم أحسن ما يكون من الموعد الجميل, ور  ب النبي 
 أمته عليه.

ڑ ڑ ک    ڈ ژ ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ  قال تعالى:

 [.11-11]الذاريات: گ گ گ   ک ک ک گ
ٍَِة :))قال: قال رسول هللا  وأخر  اإلمام مسلم في صحيحة عن أبي هريرة    َأْفَضُل الصَّ

ٍَُة اللَّْيلِ   .(1)(( َبْعَد اْلَفِريَضِة َص
لىم اليقىين أن صىاحب القىىرآن  فالمتأمىل فىي امثىار السىابقة وخصوصىىًا قىول ابىن مسىعود, علىىَم ع 

 عليه أن يكون متميزًا عن  يره؛ ألنه يحمل أشرف العلوم وأصل األصول أال وهو القران الكريم.
تفيض أعينهم من خشية هللا -ب

ــوَّاِحيَن  عىىن أبىىي الىىدَّْرداء قىىال:" (111/40) ــَأِبي النَّ ــوُل: ِب ــاْلُقْرآِن َيُق ــدين ِب ِإَذا َســِمَع اْلُمَتَهجِ 
 ."(1)ِسِهْم َقْبَل َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَتْنَدع ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اّللَِّ َأْو ِلِذْكِر اّللَِّ َعَلى َأْنفُ 
 ."(4):" َأْحَسُن النَّاِس َصْوت ا ِباْلُقْرآِن َأْخَشاُهْم ّلِلَِّ قال عن طاووس (113/41)
:" َأْحَسُن النَّاِس َصْوت ا ِباْلُقْرآِن الَِّذِ ِإَذا َقـرََأ رََأْيـَت َأنَّـُه َيْخَشـى قىال (1)عن طلق (190/41)

 ."...(6)اّللََّ 
 يكثرون البكاء عند آيات الكتىاب, وال عجىب فقىد رءوا ذلىك مىن رسىولهم  كان الصحابة 

الىىذين يخىىرون وعلىىى أولىىي العلىىم  , وقبىىل ذلىىك إن هللا جىىل وعىىال أثنىىى فىىي كتابىىه علىىى األنبيىىاء
المواعظ, قىال هللا جىل وعىال فىي وصىف جماعىة مىن  لدذقان سجدًا يبكون مما في هذا الكتاب من

                                                 

 .9/191(. وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه  131رقم) 110 ص –زهد أحمد  ( (1
 (.1111رقم) 9/113 –ب: فضل صوم المحرم  –ك: الصيام  –صحي  مسلم ((1

 .1/111(. وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء 919رقم) 193ص -( زهد أحمد 3)
 .1/113(. وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 1131رقم) 119ص –( زهد أحمد (4
بىالقرآن. انظىر:  هو: طلق بن حبيب العنزي, بصري, زاهد كبير, من العلماء العاملين, و كان طيىب الصىوت((1

 .4/101سير أعالم النبالء 
 .9/14وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء (.377رقم)555ص –( زهد أحمد (1
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   األنبياء:

 [.58]مريم: ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
ٻ  ٱ ٻ ٻ  وأهل القران تفيض أعيونهم عندما يسمعون كىالم هللا خشىية لىه, قىال تعىالى:

 ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

:[19]المائدة.
كذالك تخر األذقان لكالم رب األنام وتزداد في الخشوا لرب السموات واألرض قال سبحانه 

.[103]اإلسراء: ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  وتعالى:
  قال تعالى: وأيضًا تقشعر جلودهم عند سماا كالم رب األرباب ثم تلين من بعد قسوتها

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ 

 .[19]الزمر:چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 , وامثار عن الصحابة , ومنهم أبو الدرداء وقد سار على ذلك صحابة رسول هللا 

حىال السىلف فىي التىأثر  ومن بعىدهم فىي البكىاء والتىأثر بىتالوة القىرآن عديىدة وكثيىرة, فهىذه وقفىة مىب
 عند قراءة القرآن, فهل اقتدينا بهم.والبكاء 

 تدبر القرآن - 
:" اْقرَِأ اْلقُـْرآَن َمـا َنَهـاَّلَل َفـِ َذا َلـْم َيْنَهـَّلَل َفَلْسـَت َتْقـَرُيُه، عن الحسن البصري قىال (191/49)

 .(3)ُربَّ َحاِمِل ِفْقَه َهْيُر َفِقيَه َوَمْن َلْم َيْنَفْعُه ِعْلُمُه َضرَُّه َجْهُلُه"
عن عبيىد ا َّ بىن محم ىد (191/44)

:" َكاَنـْت ِلَغـْزَواَن ُأمٌّ، قىال: َسىم ْعت  اْبىَن َعىام ر: َيق ىول   (1)
ِه َوَكاَنْت تَـَرع ُشـْغَلُه ِبـاْلُقْرآِن َفَتقُـوُل: َيـا َهـَذا الَّـِذِ َقـْد َشـَغَلَّلَل َمـا تَـَرع ِفيـِه؟ َقـاَل: َفَيقُـوُل: َأَرع ِفيـ

د ا َقاَل: َفَنُقوُل َلُه: َهـْل تَـَرع ِفيـِه َأِنيق ـا َأْضـَلْلَناَها َعـاَم َكـَذا َوَكـَذا؟ َقـاَل: َمْوُعود ا َحَسن ا َوَوِعيد ا َشِدي
 .(1)َفَيُقوُل َأَرع ِفيِه َمْوُعود ا َحَسن ا َوَوِعيد ا َشِديد ا"

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   إن هللا دعانا لتدبر كتابه وتأمل معانيه وأسراره قال تعالى:

 .[13]ص:ڃ ڃ چ

                                                 

 .1/199(. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 1119رقم) 941ص –( زهد أحمد (1
شىىىة: عىىىالم هىىىو: عبيىىىد هللا بىىىن محمىىىد بىىىن حفىىىص ابىىىن معمىىىر التيمىىىي, أبىىىو عبىىىد الىىىرحمن, المعىىىروف بىىىابن عائ((1

ه,ىى وكىان كريمىًا أنفىق علىى إخوانىه 113بالحديث والسير, أديب, من أهل البصرة, زار بغىداد, وحىدث بهىا سىنة
 .4/131ثروة كبيرة, وافتقر.انظر: األعالم للزركلي 

 (.1111رقم) 111ص –( زهد أحمد (9
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القىىىرآن علىىىى أولئىىىك الىىىذين ال يتىىىدبرون القىىىرآن وال يسىىىتنبطون معانيىىىه قىىىال سىىىبحانه وقىىىد نعىىىى 
 .[11]النساء: چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  وتعالى:

لىىذلك علىىى المىىؤمن أن يتىىدبر القىىرآن لمىىا لىىه مىىن فوائىىد جمىىة قىىال ابىىن القىىيم:" فلىىيس شىىيء أنفىىب 
طالىة التأمىل وجمىب منىه الفكىر علىى للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته, مىن تىدبر القى رآن وا 

معىىاني آياتىىه فصنهىىا تطلىىب العبىىد علىىى معىىالم الخيىىر والشىىر بحىىذافيرهما, وعلىىى طرقاتهمىىا وأسىىبابهما 
و اياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما,... وتثبت قواعد اإليمىان فىي قلبىه, وتشىيد بنيانىه, وتوطىد أركانىه 

فىىي قلبىىه,... وتعرفىىه ذاتىىه وأسىىماءه وصىىفاته وأفعالىىه ومىىا وتريىه صىىورة الىىدنيا وامخىىرة والجنىىة والنىىار 
 يحبه وما يبغضه وصراطه.

فصن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه, والعلم باهلل وماله مىن أوصىاف الكمىال ومىا ينىزه 
عنه مىن سىمات الىنقص, وعلىى اإليمىان بالرسىل,... واإليمىان بمالئكتىه وهىم رسىله فىي خلقىه وأمىره 

األمور بصذنه ومشيئته,... وعلى اإليمان بىاليوم امخىر ومىا أعىد هللا فيىه ألوليائىه مىن دار وتدبيرهم 
النعىىيم المطلىىق التىىي ال يشىىعرون فيهىىا بىىألم وال نكىىد وال تنغىىيص, ومىىا أعىىد ألعدائىىه مىىن دار العقىىاب 

 الوبيل التي ال يخالطها سرور وال رخاء وال راحة وال فرح. 
ه: أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد وبالجملىة: فهىو وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهم

 .(1)أعظم الكنوز"
 التأدب بالقرآن -د

نَّ قىىال عىىن عبىىد هللا بىىن مسىىعود  (199/41) ــُه، َواِ  ــوَتى َأَدُب ــَيدِ َب ُيِحــبن َأْن ُي ــلَّ ُم :" ِإنَّ ُك
 .(1)َأَدَب اّللَِّ اْلُقْرآُن"

بىىن عىىامر حىىين قىىدم المدينىىة, وأتىىى عائشىىة  جىىاء فىىي حىىديث طويىىل فىىي قصىىة سىىعد بىىن هشىىام 
ىول   هللا عنها يسألها عن بعض المسائل, فقال:)) رضي ل ىق  َرس  ن يَن َأْنب ئ ين ى َعْن خ  َفق ْلت  َيا أ مَّ اْلم ْؤم 
ل َق َنب ى   ا َّ   ا َّ   اْلق ْرآَن. َقاَل: َفَهَمْمت  َأْن  َكانَ  َقاَلْت: َأَلْسَت َتْقَرأ  اْلق ْرآَن ق ْلت  َبَلى. َقاَلْت َفص نَّ خ 

َأق وَم َواَل َأْسَأَل َأَحًدا َعْن َشْىٍء َحتَّى َأم وَت..."
(9). 

                                                 

ياك نستعين (1  .419/ 1( مدار  السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
أبو محمىد عبىد هللا  -(. وأخرجه الدارمي في مسنده المعروف بىسنن الدارمي 301رقم) 111ص –زهد أحمد ((5

ت: حسىىين سىىليم أسىىد  –بىىن عبىىد الىىرحمن بىىن الفضىىل بىىن َبهىىرام بىىن عبىىد الصىىمد الىىدارمي, التميمىىي السىىمرقندي 
ك:  –م 1000 -هىى  1411ط: األولىى,  –دار المغني للنشر والتوزيب, المملكة العربيىة السىعودية  -الداراني 

 وقال المحقق:" إسناده صحي ". – 4/1039 –ب: فضل من قرأ القرآن  –فضائل القرآن 

 (.1999رقم) 1/111ب: جامب صالة الليل ومن نام عنه أو مرض  –المسافر ك:صالة–صحيحمسلم((9
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قىال النىووي رحمىه هللا تعىالى فىىي شىرح مسىلم:"معناه العمىل بىىه, والوقىوف عنىد حىدوده, والتىىأدب 
 .(1)بآدابه, واالعتبار بأمثاله وقصصه, وتدبره, وحسن تالوته"

في جىامب العلىوم والحكىم:" يعنىي أنىه كىان يتىأدب بآدابىه ويتخلىق بأخالقىه, فمىا  وقال ابن رجب
 .(1)مدحه القرآن كان فيه رضاه, وما ذمه القرآن كان فيه سخطه"

فمىىا أجمىىل وأروا أن يتىىأدب حامىىل القىىرآن بىىآداب القىىرآن, فىىي جميىىب شىىؤون حياتىىه, حتىىى يكىىون 
 القرآن, ويتخلق بأخالقه., جعلنا هللا تعالى ممن يتأدب بآداب مثل النبي 

 هجر القران :المطلب الثالث
اك (194/41) حَّ َيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماَن َتْكُثُر ِفيِه اأَلَحاِديُث َحتَّى َيْبَقى  :"قال( 9)عن الضَّ

 .(4)اْلُمْصَحُف َعَلْيِه اْلُغَباُر ََل ُيْنَظُر ِفيِه"
ـــاَلُكْم ََل  قىىىال:" عىىىن أبىىىي الىىىدَّْرَداء  (191/49) ـــْذَهُبوَن، َوَأَرع ُجهَّ ـــاَءُكْم َي ـــاِلي َأَرع ُعَلَم َم

ْحِرُصـوَن َعَلـى َيَتَعلَُّموَن؟ َتَعلَُّموا اْلِعْلَم َقْبَل َأْن ُيْرَفَع، َفِ نَّ َرْفـَع اْلِعْلـِم َذَهـاُب اْلُعَلَمـاِء، َمـاِلي َأرَاُكـْم تَ 
ْلُتْم ِبِه؟ أَلَنا َأْعَلُم ِبِشرَاِرُكْم ِمَن اْلَبْيَطـاِر ِباْلَخْيـِلأ ُهـُم الَّـِذيَن ََل  َماَقْد ُتُكفِ َل َلُكْم ِبِه، وُتَضيِ ُعوَن َما ُوكِ 

ٍََة ِإَلَّ َدْبر ا، َوََل َيْسَمُعوَن اْلُقْرآَن ِإَلَّ ُهْجر ا"  .(1)َيْأُتوَن الصَّ
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   لقىىىد حىىىذر هللا سىىىبحانه وتعىىىالى مىىىن هجىىىر القىىىرآن, فقىىىال عىىىز وجىىىل:

وقىىد ذكىىر اإلمىىام ابىىن القىىيم رحمىىه هللا تعىىالى, حينمىىا كىىان  [,90]الفرقىىان:ۋ ۅٴۇ ۋ 
يتكلم عن هذه امية, عن أنواا الهجر فقال:" هجر القرآن أنواا: أحدها: هجر سماعه واإليمان به 
ن قىرأه وآمىن بىه. الثالىث:  واإلصغاء إليىه. الثىاني: هجىر العمىل بىه والوقىوف عنىد حاللىه وحرامىه, وا 

ه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعىه, واعتقىاد أنىه ال يفيىد اليقىين, وأن أدلتىه ظنيىة هجر تحكيم
ال يحصىل بهىىا العلىىم. الرابىىب: هجىىر تىىدبره وتفهمىىه ومعرفىىة مىىا أراد المىىتكلم بىىه منىىه. الخىىامس: هجىىر 
االستشىىفاء والتىىداوي بىىه فىىي جميىىب أمىىراض القلىىوب وأدوائهىىا, فيطلىىب شىىفاء دائىىه مىىن  يىىره, ويهجىىر 

 .(6)اوي به ... وأن كان بعض الهجر أهون من بعض"التد
                                                 

 .1/11المنها  شرح صحي  مسلم بن الحجا  ((1
 . 141ص –جامب العلوم والحكم ((1
الضحاك بن مزاحم الهاللي, أبو محمد, وقيل: أبو القاسم, كان من أوعية العلم, وليس بالمجود لحديثىه, وهىو (9)

 .4/133صدوق في نفسه, وثقه أحمد بن حنبل, ويحيى بن معين, و يرهما, توفي سنة ست ومائة. انظر: 
أبي عمر يوسف  -م وفضله (. وأخرجه ابن عبد البر في جامب بيان العل1134رقم) 111ص –( زهد أحمد 4)

ط:  –دار ابن حزم  -مؤسسة الريان  -ت:أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي  –بن عبد هللا النمري القرطبي 
 .1/194 –م 1009-هى 1414األولى 

 .9/119(. وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه  914رقم) 111ص –( زهد أحمد 2)
 .11ص –ابن قيم الجوزية  -الفوائد ((1
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ولدسىىف جميىىب هىىذه األنىىواا مىىن هجىىر القىىرآن واقعىىة بيننىىا ومتفشىىية فينىىا امن, فمىىن منىىا يقىىرأ 
بل قىد اسىتبدلنا سىماا القىرآن بسىماا األ ىاني ومشىاهدة األفىالم ومتابعىة المباريىات,  !القرآن يوميًا؟

آخىر, وتركنىا التحىاكم إليىه  وأخالقنا امن في واٍد وما ينادي به القرآن من التحلي باألخالق في وادٍ 
لى  ير ذلك.  في حياتنا وفي معامالتنا لنستبدله بقوانين من صنب البشر, وا 

 اإلسالم تهجر كتاب ربها وت عرض عىن سىنة نبيهىا, ثىم بعىد ذلىك تتوقىب أن فيا عجبًا يا أمة
والىذي تحقىق  ينصرها ربها؟ إن هىذا مخىالف لسىنن هللا فىي األرض, إن التمكىين الىذي وعىد بىه هللا,

من قبىل لهىذه األمىة, كىان بفضىل التمسىك بكتىاب هللا عىز وجىل, الدسىتور الربىاني الىذي فيىه النجىاة 
 مما أصابنا امن.

 نزول القران متفرقا  لمطلب الرابع: ا 
َيا َأَبِت َعَلى َما َتِقيـُل َوَقـْد  عن َعْبد  اْلَمل ك  ْبن  عمر بن َعْبد  اْلَعز يز قال  أَلب يه :" (191/41)

َد َعَلْيـَّلَل َتَداَرَكْت َعَلْيَّلَل اْلَمَظاِلُم َلَعلَّ اْلَمْوَت ُيـْدِرُكَّلَل ِفـي َمَناِمـَّلَل َوَأْنـَت َلـْم َتْقـِض َدْأَب َنْفِسـَّلَل ِممَّـا َورَ 
اِنَي َفَعـَل ِبـِه مِ  ـا َكـاَن اْلَيـْوَم الثَـّ ، ِإنَّ َنْفِسـي َقاَل: َفَشدََّد َعَلْيـِه َقـاَل: َفَلمَّ ْثـَل َذِلـَّلَل َقـاَل ُعَمـُر: َيـا ُبَنـيَّ
، َلْو َشـاَء اّللَُّ  ْن َلْم َأْرُفْق ِبَها َلْم ُتَبلِ ْغِني َيا ُبَنيَّ َأْن ُيْنـِزَل اْلقُـْرآَن ُجْمَلـة  َواِحـَدة  َلَفَعـَل  َمِطيَِّتي َواِ 

َل اآلَيَة َبْعَد اآلَيِة َحتَّى ِإْبَطاِء َذِلَّلَل ِفي   .(3)ُقُلوِبِهْم ..."َنزَّ
القرآن الكريم نعمة هللا تعالى إلى أهل األرض, وحلقة الوصل بين العباد وخالقهم, وقد أنزله 

 منجمًا, وفي فترات متقطعة, في ثالث وعشرين سنة. هللا على قلب محمد 
وقىىد كىىان كفىىار قىىري  يطىىالبون بنزولىىه جملىىة واحىىدة, كمىىا هىىو الحىىال فىىي الكتىىب السىىماوية 

 .[91]الفرقان:وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  السابقة, قال تعالى:
هىىو أعلىىم بمىىا هىىو أنسىىب لرسىىالته وأصىىل  لعبىىاده, فأنزلىىة منجمىىًا, وفىىي فتىىرات  إال أن هللا 

مخاطبىًا  متقطعة, وذلك ل حَكم متعددة, من أبرزهىا مىا ذكىره هللا تعىالى فىي كتابىه, إذ قىال لمحمىد 
 . [91]الفرقان:ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی له, مبينًا الحكمة من نزوله منجمًا :

ألنىىه كلمىىا نىىزل عليىىه شىىيء مىىن  وبىىين الشىىيخ السىىعدي مىىا الحكمىىة مىىن نزولىىه منجمىىًا فقىىال:"
فىىصن نىىزول القىىرآن عنىىد حىىدوث  ؛القىىرآن ازداد طمأنينىىة وثباتىىًا, وخصوصىىًا عنىىد ورود أسىىباب القلىىق

السبب, يكون له موقب عظيم, وتثبيت كثير, أبلا مما لو كان نىازاًل قبىل ذلىك ثىم تىذكره عنىد حلىول 
 .(1)سببه"

 
 

                                                 

 (. 1919رقم) 910ص -( زهد أحمد1)

 .111ص -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (5)
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 تمهيد:
إن اإليمان بالرسل هو الركن الرابب من أركان وأصول اإليمىان, التىي ال يصى  إيمىان المىرء 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   إال به, ومن كفر به فقد ضل ضالاًل بعيدًا, قال تعالى:

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 .[111]البقرة:ڭ
 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  وقىىىىىىىىىىىىىىىىىال تعىىىىىىىىىىىىىىىىىالى:

 .[191]النساء:
"ومعنى اإليمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن هللا تعالى بعث في كل أمة رسواًل يدعوهم 
إلىىى عبىىادة هللا وحىىده ال شىىريك لىىه, والكفىىر بمىىا يعبىىد مىىن دونىىه, وأن جمىىيعهم صىىادقون مصىىد قون 

ون راشدون كىرام بىررة أتقيىاء أمنىاء هىداٌة مهتىدون, وبىالبراهين الظىاهرة واميىات البىاهرة مىن ر  بهىم بار 
مؤيدون, وأنهم بلغوا جميب ما أرسلهم هللا به, لىم يكتمىوا منىه حرفىًا, ولىم يغيىروه ولىم يزيىدوا فيىه مىن 
عنىد أنفسىهم حرفىًا ولىم ينقصىوه, فهىل علىى الرسىل إال الىبالغ المبىين, وأنهىم كلهىم كىانوا علىى الحىىق 

خلىياًل, وكلىم موسىىى   المبىين والهىد  المسىتبين, وأن هللا تعىىالى اتخىذ إبىراهيم خلىياًل واتخىىذ محمىداً 
تكليمًا, ورفب إدريىس مكانىًا عليىًا, وأن عيسىى عبىد هللا ورسىوله وكلمتىه ألقاهىا إلىى مىريم وروح منىه, 

 .(1)وأن هللا تعالى فضل بعضهم على بعض ورفب بعضهم على بعض درجات"
لىىذلك مىىىن لىىىوازم اإليمىىان بالرسىىىل؛ أن نىىىؤمن بهىىىم جميعىىًا مىىىن  يىىىر تفريىىق بيىىىنهم, فمىىىن كفىىىر 
 برسول واحد فهو كىافر بىالجميب, وذلىك الن دعىوة الرسىل جميعىًا واحىدة وهىي التوحيىد, قىال تعىالى:

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ڎڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[111-110]النساء:ک

قال شىيخ اإلسىالم رحمىه هللا :" والمسىلمون آمنىوا بهىم كلهىم, ولىم يفرقىوا بىين أحىد مىنهم, فىصن 
اإليمان بجميب النبيين فرض واجب, ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهىم, ومىن سىب نبيىًا مىن 

 .(1)األنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء"

                                                 

 .1/199 معار  القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول((1
ت: محمىد رشىاد  -أبو الَعباس أحمد بىن عبىد الحلىيم بىن عبىد السىالم بىن تيميىة الحرانىي الحنبلىي   -الصفدية ((5

 .1/911 -هى 1401ط: الثانية  –مصر  –مية مكتية ابن تي -سالم 
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 :أال يعىىذب أحىدًا مىىن الخلىق إال بعىىد أن تقىوم عليىىه الحجىة, قىىال  واقتضىى عىدل هللا 
ىًا  فيىر , ومن هنا كان عدد [11]اإلسراء:ى ى ائ ائ ەئ ەئ ًا كمىا قىال األنبياء والرسىل جم 

: ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ:[14]فاطر. 
وقىىد ورد فىىي نصىىوص الكتىىاب والسىىنة ذكىىر بعىىض أسىىماء الرسىىل الىىذين بعىىثهم هللا, وقىىد بلىىا  

عددهم في القرآن الكريم خمسة وعشرين نبيًا ورسواًل, فجمب هللا في سورة واحدة ثمانية عشر رسواًل 
 ڤڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ونبيىىىًا قىىىال تعىىىالى:

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

   کڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[11-19]األنعام:ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  وفىىىي سىىىورة النسىىىاء قىىىال تعىىىالى:

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[119]النساء:ڤ
ڦ ڦ  وعشىىرين فقىىد جىىاء ذكىىرهم متفىىرقين فىىي القىىرآن, قىىال تعىىالى:وأمىىا بقيىىة الخمسىىة 

 .[91]البقرة:ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى:

 .[99]األعراف:ۉ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى:

 .[11]األعراف:ڇ
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىال تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى:

 .[11]هود:ۋ
 .[11]مريم:ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  وقال تعالى:
 .[11]األنبياء:چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  وقال تعالى:
 .[13]الفت : ٱ ٻ ٻ  وقال تعالى:
وقىىد جمعهىىا الحىىافظ ابىىن كثيىىر فقىىال:" وهىىذه تسىىمية األنبيىىاء الىىذين ن ىىصَّ علىىى أسىىمائهم فىىي  

سىحاق, ويعقىوب,  سىماعيل, وا  بىراهيم, ولىوط, وا  دريس, ونوح, وهود, وصال , وا  القرآن, وهم: آدم وا 
لياس, واْلَيَسب, وزكريىا,  ويوسف, وأيوب, وشعيب, وموسى, وهارون, ويونس, وداود, وسليمان, وا 
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عليهم الصالة والسالم, وكىذا ذو الكفىل عنىد كثيىر مىن المفسىرين, وسىيدهم محمىد  ى, وعيسىويحي
"(1). 

والعلمىىاء اختلفىىوا فىىي عىىدد األنبيىىاء والمرسىىلين, وذلىىك بحسىىب مىىا ثبىىت عنىىدهم مىىن األحاديىىث 
نها أو صححها فقد قال بمقتضاها, ومىن ضىعَّفها فيتوقىف فىي إثبىات  التي ذكرت عددهم, فمن حسَّ

 العدد.
ىولَ  ومن أشهر األحاديث الواردة في ذكر عددهم حديث أبو ذر : َيىا َرس   وفيه قال:)) ق ْلىت 

, َكْم اْلم ْرَسل وَن, َقاَل:  ُث ِماَتَة َوِبْضَعَة َعَشَر َجم ا َهِفير اا َّ  .(1): َخْمَسَة َعَشر...((َوَقاَل َمرَّةً  َثٍَ
, قَىاَل:  وحديث أبي أمامة  ىدَّة  اأْلَْنب َيىاء  ِماَتـُة أَْلـَف َوَأْرَبَعـَة َوِعْشـُروَن أَْلف ـا وفيه, َكْم َوفَّى ع 

ُث ِماَتَة َوَخْمَسَة َعَشَر َجم ا َهِفير ا(( الرنُسُل ِمنْ   .(1)َذِلَّلَل َثٍَ
األحاديث في هذا الباب كثيرة, وقد اقتصر الباحث على هىذه األحاديىث؛ ألنهمىا األشىهر, 

خشية اإلطالة في ذكر تلك األحاديث, وفي مجمل تلك األحاديث التي تكلمىت عىن عىدد األنبيىاء و 
حكم عليها أهل العلىم بالتضىعيف, فيتبىين أنىه قىد اختلفىت الروايىات بىذكر عىدد األنبيىاء والمرسىلين, 

, (4)فقىىال كىىل عىىالم بمىىا صىى   عنىىده مىىن األحاديىىث, ويىىرج  الباحىىث مىىا ذهبىىت إليىىه اللجنىىة الدائمىىة
,أنىه لىيس فىي عىدد األنبيىاء والرسىل خبىر يعتمىد عليىه, فىال (1)رحمىه هللا والشيخ عبىد العزيىز بىن بىاز

يعلىىم عىىددهم إال هللا سىىبحانه وتعىىالى, لكىىنهم جىىم  فيىىر, قىىص هللا علينىىا أخبىىار بعضىىهم ولىىم يقىىص 
 علينا أخبار البعض امخر, لحكمته البالغة جل وعال.

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ومما يؤكد هذا قولىه تعىالى:

 .[91] افر:ٺ ڀ ٺ

                                                 

 .1/413تفسير القرآن العظيم  ((1
محمىىد بىىن حبىىان بىىن أحمىىد بىىن  -. وصىىحي  ابىىن حبىىان بترتيىىب ابىىن بلبىىان 91/491أخرجىىه أحمىىد فىىي مسىىنده ((5

 – مؤسسىة الرسىالة -ت: شىعيب األرنىؤوط  -حبان بن معاذ بىن َمْعبىَد, التميمىي, أبىو حىاتم, الىدارمي, الب سىتي 
 ( وقال شعيب األرناؤط : إسناده ضعيف جد ًا.911رقم) 1/91 –م 1339 -هى 1414ط: الثانية  –بيروت 

. وقىىال ابىىن كثيىىر فىىي تفسىىيره:" م َعىىان بىىن 1/119 -. والمعجىىم الكبيىىر 91/113 –أخرجىىه أحمىىد فىىي مسىىنده ((3
المي ضعيف, وعلي بن يزيد ضعيف, والقاسم أبىو عبىد الىرحمن ضىعيف  أيضًا".انظر:تفسىير القىرآن رفاعة السَّ

 .1/490 –العظيم 
 .9/111انظر: فتاو  اللجنة الدائمة ((4
جمعهىا: الىدكتور محمىد بىن سىعد الشىويعر  -عبد العزيز بن عبد هللا بن باز  -انظر: فتاو  نور على الدرب ((2

 .1/91قدم لها: عبد العزيز بن عبد هللا بن محمد آل الشيخ   -
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ وقولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه:

ڦ ڦ    ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 .[114-119]النساء: ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
, ولىم يعلمىه طىو  قصىص كثيىر مىن الرسىل عىن النبىي  ففي هذه امية يتبين أن هللا 

بهىىم, ويبىىدو أن ذلىىك يشىىمل تحديىىد أعىىدادهم أيضىىىًا, قىىال الشىىيخ العالمىىة محمىىد الحسىىن الىىددو فىىىي 
 ."(1)تعليقه على هذه امية:" هذا يقتضي أنه لم يبين أعدادهم ولم يذكر أسماءهم للنبي 

واألنبياء والرسل ال شك أن بعضهم أفضل من بعض, وقد وردت األدلة الشرعية بذكر هذه  
ھ ھ  , وقولىه:[119]البقىرة:ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  المفاضلة, ومن ذلك قوله تعالى:

 .[11]اإلسراء:ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
قىىىال ابىىىىن كثيىىىىر:" وال خىىىىالف أن الرسىىىىل أفضىىىىل مىىىن بقيىىىىة األنبيىىىىاء, وأن أولىىىىي العىىىىزم مىىىىنهم  

ٱ ٻ ٻ أفضىىلهم, وهىىم الخمسىىة المىىذكورون نصىىًا فىىي آيتىىين مىىن القىىرآن فىىي سىىورة األحىىزاب: 

 [,  9] األحزاب: ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٻ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ وفىىىىي سىىىىورة الشىىىىور  فىىىىي قولىىىىه: 

 .(1)أفضلهم" , وال خالف أن محمًدا [19] الشور :ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
, , ونىىىىوحفاألنبيىىىىاء والرسىىىىل متفاضىىىىلون فيمىىىىا بيىىىىنهم, فأفضىىىىلهم خمسىىىىة هىىىىم: محمىىىىد 
براهيم , وهؤالء هم أولو العزم مىن الرسىل بىنص اميتىين مىن سىورة وعيسى, , وموسىوا 

 .[91] األحقاف:ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ األحزاب والشور , وقوله تعالى:
فالحاصل أن اإليمان باألنبياء والرسىل, يكىون إيمانىًا تفصىيليًا, وهىو اإليمىان بجميىب األنبيىاء 

, وبكىل مىا أخبىر عىنهم, ويكىون كىذلك اإليمىان والرسل الذين ذ كروا في القرآن الكريم والسىنة النبويىة
 .(9)إجماليًا, وهو األيمان باألنبياء والرسل الذين أخبر القرآن عنهم إجمااًل من  ير تفصيل

 
 
 

                                                 

 :للشيخ بعنوان: "اإليمان بالرسل" على هذا الرابطنقال من محاضرة ((1
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=151437 

 .11-1/19تفسير القرآن العظيم ((5
مكتبة الملك فهد   -أحمد بن محمد بن الصادق النجار   -مباحث العقدية المتعلقة باإليمان بالرسل انظر: ال((3

 .91-11ص  -هى 1491 –المدينة المنورة  –الوطنية 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=151437
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=151437
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 المطلب األول: وصايا لألنبياء
إن من أعظم ما ينفب المرء في خاصة نفسه وأهىل بيتىه مىا يتعلىق بشىأن النصىيحة والوصىية  

فالمرء ينتفىب بالنصىيحة سىواء كىان ناصىحًا أو منصىوحًا؛ ألن النصىيحة أو الوصىية بىالخير يتعىد  
نفعهىىا, فالناصىى  مىىأجور لنصىىحه ووصىىيته بىىل قىىد يكىىون واجبىىًا عليىىه إذا كىىان مسىىئواًل لقىىول النبىىي 

 ((: ُكْم رَاَش َوَمْسُتوَل َعْن َرِعيَِّتهِ ُكلن))(1).والمنصوح مأجور إذا عمل بما نص  به وأوصى به , 
مل بيتهم خصوصًا وللناس عمومًا, ولما كان  وأعظم النص  والوصايا نص  األنبياء   

 ۈ المرء مسئواًل عن أهل بيته كان من أهم شئون المسئولية العناية بجانب النص , قال تعالى:

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

أعظىىم النىىاس قيامىىًا بشىىأن المسىىؤولية عمومىىًا  ولىىذا كىىان األنبيىىاء  , [1]التحىىريم:وئ وئ ۇئ
 ومب أهل بيتهم خصوصًا.

 إلبنه وصية نو   أوَل :
،  : َقــاَل ُنــوَ  :" َقــاَل َرُســوُل اّللَِّ ( عىن عطىىاء بىىن يسىىار قىىال191/1) َِلْبِنــِه: َيــا ُبَنــيَّ

ِنأ ِإنِ ي ُموِصيَّلَل ِبَوِصيََّة َوَقاِصـَر ِبَهـا َعَلْيـَّلَل َحتَـّى ََل َتْنَسـاَهاأ ُأوِصـيَّلَل َبـاْثَنَتْيِن، َوَأْنَهـاَّلَل َعـِن اْثَنتَـيْ 
ــا اللََّتــاِن ُأوِصــيَّلَل ِبِهَمــا، َفــِ نِ ي رََأْيُتُهَمــا ُيْكِثــرَاِن اْلُوُلــوَ  َعَلــى اّللَِّ  َيْسَتْبِشــُر  َورََأْيــُت اّللََّ ، َفَأمَّ

ٍَُة اْلَخْلِق، َوِبَها ُيْرَزُق اْلَخْلقُ  ، َوَقـْوُل: ِبِهَما، َوَصاِلُح َخْلِقِهأ َقْوُل: ُسْبَحاَن اّللَِّ َوِبَحْمِدِه، َفِ نََّها َص
َماَواِت َواأَلْرَض  َلـْو ُكـنَّ َحْلَقـة  َلَفَصـَمْتَها، َوَلـْو ُكـنَّ ِفـي  ََل ِإَلَه ِإَلَّ اّللَُّ، َوْحَدُه ََل َشِريَّلَل َلُه، َفِ نَّ السَّ

ــْرَّلُل َواْلِكْبــُرأ َفــِ ِن اْســَتَطْعَت َأْن َتْلَقــى  ــا اللََّتــاِن َأْنَهــاَّلَل َعْنُهَمــا َفالشِ  ، َوَأمَّ  اّللََّ ِكفَّــَة َلَرَجَحــْت ِبِهــنَّ
 .(1)َوَلْيَس ِفي َقْلِبَّلَل َشْيَء ِمْن ِشْرَّلَل، َوََل ِكْبَر َفاْفَعْل"

ــا يقىىول ( عىن موسىىى يعنىىي ابىن علىىي قىىال: سىىمعت أبىي193/1) َقــاَل  :" َبَلَغِنــي َأنَّ ُنوح 
ـْرَّلِل ِبـاّللَِّأ َفِ نَّـُه  ، ََل تَـْدُخَلنَّ اْلَقْبـَر َوِفـي َقْلِبـَّلَل ِمْثَقـاُل َذرََّة ِمـَن الشِ  َمـْن َيـْأِت اّللََّ َِلْبِنِه َسـاَم: َيـا ُبَنـيَّ

َة َلهُ  ٍَ ُحجَّ ، ََل َتْدُخَلنَّ اْلَقْبَر َوِفي َقْلِبَّلَل ِمْثَقاُل َذرََّة ِمَن اْلِكْبِرأ َفِ نَّ اْلِكْبِرَياَء ِرَداُء ُمْشِرك ا َف ، َوَيا ُبَنيَّ
، ََل َتْدُخَلنَّ اْلَقْبَر َوِفي َقْلِبـَّلَل ِمْثَقـاُل ذَ  ، َفَمْن ُيَناِزِش اّللََّ ِرَداَءُه َيْغَضْب َعَلْيِه،اّللَِّ  رََّة ِمـَن َوَيا ُبَنيَّ

 .(1)اْلَقَنِطأ َفِ نَُّه ََل َيْقَنُط ِمْن َرْحَمِة اّللَِّ ِإَلَّ َضال"
كىىان حريصىىًا علىىى مناصىىحة ولىىده,  فالنىىاظر والمتأمىىل فىىي هىىذين األثىىرين يجىىد أن نىىوح  

لكىي ينقظىىه مىىن النىىار, فيوصىىي ولىده الىىذي هىىو أشىىفق النىىاس عليىه وأحىىبهم إليىىه, فحقيىىق أن يمنحىىه 

                                                 

ك:  –(. وصحي  مسلم 1111رقم) 9/110 في مال سيده ب: العبد راا –ك: العتق  –صحي  البخاري ((1
 (.4111رقم  1/9 لب: فضيلة اإلمام العاد –مارة اإل

 .47ص –سبق تخريجه  ((5

 (.119رقم) 13ص –زهد أحمد ((3
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ولهذا أوصاه أواًل بأن يعبد هللا وحده ال يشرك به شيئًا, وحذره من الشىرك لمىا لىه  أفضل ما يعرف,
 من عقاب شديد عند هللا.

فأعظم شيء يعظ الوالىد بىه ابنىه قضىية التوحيىد, هكىذا وصىى األنبيىاء أبنىائهم وهكىذا وصىى  
كثيىرًا مىىن   الصىالحون أبنىائهم, ومىىن هنىا نىر  كثيىىرًا مىن امبىاء قىىد تخلىى عىن دوره الحقيقىىي, ونىر 

امباء قد ظن أن الوظيفة الم ثلى له في البيت أن يأتي بىرزق البيىت فقىط, ويكىون فىي نفىس الوقىت 
ن وجد بعض الوقت فصنه يقتله  قد تخلى عن أبوة التوجيه والتعليم, النشغاله بالتجارة والسفر, بل وا 

 المؤمنين إاًل وال ذمة. قتاًل بالجلوس أمام وسائل اإلعالم الخائنة الم ضللة التي ال ترقب في
وعىىن الصىىحابة والسىىلف  فعلىىى األب أن يجلىىس مىىب أبنائىىه, وأن يحىىدثهم عىىن هللا ورسىىوله  

الصال  رضوان هللا عليهم جميعًا, وعن المنه  الذي تحتاجه األمة امن, فتجد االبن ال يعلم شيئًا 
 عن أمته المجيدة, بسبب تقصير والده في تعليم ابنه.

قىد عنىوا بىأمر التوحيىد وتربيىة أبنىاءهم عليىه وتعاهىدوا ذلىك إلىى  ان األنبيىاء وأخيرًا إذا كى 
آخر لحظات حياتهم, فحري وجدير بكل مسلم أن يعنى بأمر التوحيد في نفسه خاصىة, وفىي أهىل 
بيته عامة, وأن يعظم شأن توحيد هللا تعالى في جميب أطوار حياة أبنائه, لكىي ننشىأ جىياًل صىالحًا 

 سخ يرفب راية اإلسالم فوق ربوا هذا الوطن وجميب األوطان.صاحب عقيدة را
 للحواريين وصية عيسى  ثانيا :

ٍََم ِفي َوِصـيَِّة ِعيَسـى اْبـِن َمـْرَيَم قال (1)( عن جعفر أبو  الب110/9) :" َبَلَغَنا َأنَّ َهَذا اْلَك
 ََِّيا َمْعَشَر اْلَحَواِريِ يَن، َتَحبَُّبوا ِإَلى اّلل :  ،ُبوا ِإَلْيـِه ِباْلَمْقـِت َلُهـْم ِبُبْغِض َأْهِل اْلَمَعاِصي، َوَتَقرَّ

ُكْم َواْلَتِمُسوا ِرَضاُه ِبَسَخِطِهْم َقاُلوا: َيا َنِبـيَّ اّللَِّ، َفَمـْن ُنَجـاِلُس؟ َقـاَل: َجاِلُسـوا َمـْن َيِزيـُد ِفـي َأْعَمـالِ 
 .(1)، َوُيَزهِ ُدُكْم ِفي ُدْنَياُكْم َعَمُلُه"َمْنِطُقُه، َوَمْن ُتَذكِ ُرُكْم ِباّللَِّ ُرْيَيُتهُ 

ــْرَيَم قىىال ( عىىن أبىىي الجلىىد111/4) ــَن َم ــُروا  :" َأنَّ ِعيَســى اْب َأْوَصــى اْلَحــَواِريِ يَن: ََل ُتْكِث
ٍََم ِبَغْيـِر ِذْكـِر اّللَِّ  نَّ اْلَقاِسـَي َقْلُبـُه َبِعيـَد ِمـَن اّللَِّ اْلَك َوَلِكـْن ََل َيْعَلـُم َوََل  أ َفَتْقُسـَو ُقلُـوُبُكْم، َواِ 

 .(1)َتْنُظُروا ِإَلى ُذُنوِب النَّاِس َكَأنَُّكْم َأْرَباَب َوَلِكنَُّكُم اْنُظُروا ِفي ُذُنوِبُكْم َكَأنَُّكْم َعِبيَد... "
للحىىواريين اشىىتملت علىىى عقيىىدة الىىوالء والبىىراء ولكىىن قبىىل البىىدء  فهىىذه وصىىية عيسىىى  

 بشرحها كان لزومًا على الباحث أن يعرف أواًل بالحواريين فمن هم؟.
 
 

                                                 

هىىو: جعفىىر ابىىن سىىليمان الضىىبعي, أبىىو سىىليمان البصىىري, صىىدوق زاهىىد, لكنىىه كىىان يتشىىيب, مىىن الثامنىىة, مىىات ((1
 .141.انظرتقريبالتهذيب:صسنة ثمان وسبعين

 (.1333رقم) 11/41اإليمان (. وأخرجه البيهقي في شعب 133رقم) 39ص –زهد أحمد ((5

 .1/11(. وأخرجه أبو نعيم في الحلية  911رقم) 31ص –زهد أحمد انظر: المصدر السابق: ((3



 123 

 من هم الحواريين -3
ىىة  أصىىىحابه, الناصىىى  المبىىىالا فىىي النصىىىرة, فيقىىىل: َحىىىواري    الَحوار يُّىىون: األنصىىىار, وهىىىم خاص 

, والحواريين هم خلصاء , وخص بعضهم به أنصار األنبياء الرجل إذا كان مبالغًا في نصرته
نمىا سىموا حىواريين؛ ألنهىم كىانوا يغسىلون الثيىاب,  عيسى وأنصاره, وأصله من التحوير التبييض, وا 

 .(1)أي يحورونها وهو التبييض, ومنه قولهم امرأة حوارية إذا كانت بيضاء
ەئ ەئ وئ  وأتباعه, اللذين ناصروه وأيدوه, قال تعالى: فالحواريون هم أصحاب عيسى  

]آل وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی   جئ
 [.11عمران:
ِإنَّ ِلُكــلِ  َنِبــيَ  قىىال:))  وفىي الصىحي  عىىن جىابر بىىن عبىد هللا رضىىي هللا عنهمىا عىىن النبىي  

َبْيرُ  َِّ الزن : َحَواِري ا َوَحَواِر ْفَيان  ((, َقاَل س  ر  : النَّاص  الَحَوار يُّ
(1). 

وأما الحواريون فصن  والحواريون كانوا كلهم مسلمين, قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا:" 
, ومصىىدقًا لىىذلك (9)هللا تعىىالى ذكىىرهم فىىي القىىرآن ووصىىفهم باإلسىىالم واتبىىاا الرسىىول وباإليمىىان بىىاهلل"

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  قولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى:

 [.111]المائدة:ڭ
 الوَلء والبراء -1

لىىىم يتىىىرك موضىىىوا العقيىىىدة والتوحيىىىد, بىىىل قىىىام بنصىىى   نجىىىد فىىىي هىىىذه امثىىىار أن عيسىىىى  
 الحواريين بعقيدة الوالء والبراء ناصحًا لهم ومبينًا لهم هذه الجزئية من الدين. 

لجىوارح مىا فأصل المواالة الحب, وأصل المعاداة البغض, وينشأ عنهما من أعمال القلوب وا 
يدخل في حقيقة المىواالة والمعىاداة كالنُّصىرة واأل نىس والمعاونىة, وكالجهىاد والهجىرة, ونحىو ذلىك مىن 

 .(4)األعمال, والولي ضد العدو
                                                 

 –. ومعجىىم مقىىاييس اللغىىة 119ص –الىىرازي  –. ومختىىار الصىىحاح 4/119/410لسىىان العىىرب  –بتصىىرف ((1
دار إحيىىىاء  -عىىوض مرعىىب ت: محمىىد  -أبىىو منصىىور محمىىد بىىىن أحمىىد األزهىىري  -. تهىىذيب اللغىىة 1/111

 .1/141 –م 1001ط: األولى -بيروت –التراث العربي 
 (.1339رقم) 4/19ب: السير وحده  –ك: الجهاد والسير  –صحي  البخاري ((5

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبىد  -الجواب الصحي  لمن بدل دين المسي  ((3
عبىد العزيىز بىن  -تحقيىق: علىي بىن حسىن  -ن محمد ابن تيمية الحرانىي الحنبلىي الدمشىقي هللا بن أبي القاسم ب

 .1/941 –م 1333 -هى 1413ط: الثانية  –دار العاصمة, السعودية  -حمدان بن محمد  -إبراهيم 
 عبىىد اللطيىىف بىىن عبىىد الىىرحمن بىىن -انظىىر: مجموعىىة الرسىىائل والمسىىائل النجديىىة لىىبعض علمىىاء نجىىد األعىىالم ((4

ط: األولىى  –دار العاصمة, الرياض, المملكة العربية السىعودية  -حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ 
 .9/130 -هى 1411النشرة الثالثة  -هى 1943بمصر, 
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قىىال شىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة:" الواليىىة ضىىد العىىداوة, وأصىىل الواليىىة المحبىىة والقىىرب, وأصىىل  
 .(1)العداوة البغض والبعد"

سىواء كىان ذلىك  غض لكىل مىا يسىخط هللا ويبغضىه, مىن المعاصىي والكفىروشرا اإلسىالم الىب 
أهىل الىذنوب والبىدا والمعاصىي  قواًل أو فعاًل أو اعتقادًا, ومن هذا البراء والبغض المشىروا, بغىض

جزئىي, فيبغضىون مىن وجىه ويحبىون مىن وجىه,  من المسلمين الموحىدين, وهىذا الىبغض لهىم بغىض
 .(1)والمعاصي, ويحبون لما معهم من اإليمان والخير يبغضون لما قاموا به من الذنوب

وقىال شىىيخ اإلسىىالم ابىن تيميىىة رحمىىة هللا:" إذا اجتمىب فىىي الرجىىل الواحىد خيىىر وشىىر, وفجىىور  
وطاعة, ومعصية وسنة وبدعة, استحق من المواالة والثواب بقدر ما فيه من الخير, واستحق مىن 

ب فىي الشىخص الواحىد موجبىات اإلكىرام واإلهانىة, المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر, فيجتم
فيجتمىىب لىىه مىىن هىىذا وهىىذا, كىىاللص الفقيىىر تقطىىب يىىده لسىىرقته, ويعطىىى مىىن بيىىت المىىال مىىا يكفيىىه 
لحاجته, هذا هىو األصىل الىذي اتفىق عليىه أهىل السىنة والجماعىة, وخىالفهم الخىوار  والمعتزلىة ومىن 

 .(9)وافقهم"
ته, على ما معىه مىن اإليمىان, ويىبغض ويعىاد  علىى وليعلم أن المؤمن تجب مواالته ومحب 

ال فيعامىل بالتىأليف,  ما معه من المعاصىي, وهجىره مشىروا إن كىان فيىه مصىلحة, وزجىر وردا, وا 
وعدم التنفير, والتر يب في الخيىر, برفىق ولطىف ولىين؛ ألن الشىريعة مبنيىة علىى جلىب المصىال , 

 .(4)ودفب المضار
شىيء نسىبي, وي تخىذ مىن الهجىر ردعىه وزجىره وتأديبىه بمىا  فالبراءة والبغض للمسىلم العاصىي 

 يتحقق المقصود.
وكىذلك الىوالء هلل ورسىوله وللمىىؤمنين, أو مىا يحبىه هللا ويرضىاه مىىن األقىوال واألفعىال, ومىىوالة  

 المؤمنين ومحبتهم في جميب بقاا األرض.
َشــَر اْلَحــَواِريِ يَن، َيــا َمعْ للحىىوارين عنىىدما قىىال لهىىم:)  وهىىذه المعىىاني  أشىىار إليهىىا عيسىىى   

ُبوا ِإَلْيِه ِباْلَمْقِت َلُهْم،...(. َتَحبَُّبوا ِإَلى اّللَِّ   ِبُبْغِض َأْهِل اْلَمَعاِصي، َوَتَقرَّ
 
 

                                                 

 .111-11/110مجموا الفتاو   ((1
سىليمان بىن  –الصىال  دراسة عقدية في ضوء مىنه  السىلف  –بتصرف: مفهوم عقيدة الوالء والبراء وأحكامها ((5

  .93–99ص –م 1003 -هى1490ط: األولى  -المملكة  السعودية  –دار كنوز إشبيليا  –صال  الغصن 

 .11/103 مجموا الفتاو ((3
 .411-10/411انظر: الدرر السنية في األجوبة النجدية ((4
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 : كثرة دعاتهم وتعلقهم باهلل وحدهالمطلب الثاني
ُمْسـَتْخِرِ  : ُسـْبَحاَن َكاَن ِمْن ُدَعـاِء َداُودَ  :"قال (1)( عن سعيد بن عبد العزيز111/1) 

ٍَِء" ْكِر ِباْلَعَطاِء، َوُمْسَتْخِرِ  الدنَعاِء ِباْلَب  .(1)الشن

ــي ( عىىن كعىىب األحبىىار قىىال119/1) ــيِ ْن َقْلِب ــمَّ َل ــِه اللَُّه ــي ُدَعاِت ــوُل ِف ــاَن َيُق :" أن موســى َك
  .(1)ِبالتَّْوَبِة، َوََل َتْجَعْل َقْلِبي َقاِسي ا َكاْلَحَجِر."

ِإَلــى ُيوُســَف: يــا يوســف َمــِن اْســَتْنَقَذَّلَل ِمــَن  :" َأْوَحــى اّللَُّ قىال ( عىن أنىىس 114/9) 
، ِإْذ  ، َقـاَل: َفَمـِن اْسـَتْنَقَذَّلَل ِمـَن اْلُجـبِ  أَْلَقــْوَّلَل اْلَقْتـِل، ِإْذ َهـمَّ ِإْخَوتُـَّلَل َأْن َيْقُتلُـوَّلَل؟ َقـاَل: َأْنـَت، َيــا َربِ 

، َقاَل: َفَما لَ  َّلَل َذَكْرَت آَدِمي ا َوَنِسيَتِني؟، َقاَل: َكِلَمـَة َتَكلَّـَم ِبَهـا ِلَسـاِني، َقـاَل: ِفيِه؟ َقاَل: َأْنَت، َيا َربِ 
ْجَن ِبْضَع ِسِنيَن"  .(4)َفَوِعزَِّتي، أُلْخِلَدنََّّلَل السِ 

َوَقـْد َسـَقَط َحاِجَبـاُه َعَلـى  :" َمرَّ َرُجَل َعَلـى َيْعقُـوَب َنِبـيِ  اّللَِّ قىال (1)( عن حبيب111/1)
َوَكثْـَرُة َعْيَنْيِه، َوَقـْد َرَفَعُهَمـا ِبِخْرَقـَة، َفَقـاَل: َيـا َنِبـيَّ اّللَِّ، َمـا َبَلـَغ ِبـَّلَل َمـا َأَرع؟ َقـاَل: ُطـوُل الزََّمـاِن، 

، َخِطيتَ   .(6)َة َفاْهِفْرَها. "اأَلْحزَاِن َفَأْوَحى اّللَُّ ِإَلْيِه: َيا َيْعُقوُب، َتْشُكوِني؟ َقاَل: َربِ 
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  :قىىىىىىال تعىىىىىىىالى حكايىىىىىىة عىىىىىىىن آدم وحىىىىىىىواء 

 قىىال تعىىالى:، و[10]القمىر: ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ وقىىال عىن نىىوح:، [19]األعىراف: ڀ
 .[30]األنبياء: ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

                                                 

ان حافظًا حجة, قال اإلمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي, أبو محمد, فقيه دمشق في عصره, ك((1
أحمد بن حنبل:" ليس بالشام أص  حديثًا منه", مات سنة سبب وستين وقيل بعدها وله بضب وسبعون.انظر: 

 .9/39. واألعالم للزركلي 191ص –تقريب التهذيب 
 –. البيهقىىىي فىىىي شىىىعب اإليمىىىان 1/114(. وأخرجىىىه أبىىىو نعىىىيم فىىىي الحليىىىة 401رقىىىم) 113ص –زهىىىد أحمىىىد  ((5

 (.4111رقم) 1/111

 .6/51وأخرجه أبو نعيم في الحلية (.321رقم)117ص –زهد أحمد ((3

 -(. ورواه ابىن أبىي حىاتم فىي تفسىير القىرآن العظىيم 414رقىم) 119ص –زهد أحمد انظر: المصدر السابق: ((4
ت: أسىعد  -أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي, الحنظلىي, الىرازي ابىن أبىي حىاتم 

 -هىىىىىى  1413 -ط:الثالثىىىىىة  –المملكىىىىة العربيىىىىىة السىىىىعودية  -مكتبىىىىة نىىىىىزار مصىىىىطفى البىىىىىاز  -محمىىىىد الطيىىىىىب 
9/1143. 
هو: حبيب بن أبي ثابت أبو يحيى القرشي, اإلمام, الحافظ, فقيه الكوفة, وكان من أئمة العلم, مات حبيب ((2

 .1/113سنة اثنتين وعشرين ومائة. انظر: سير أعالم النبالء 
. والطبرانىىىىىىي فىىىىىىي جىىىىىىامب 9/94(. رواه ابىىىىىىن أبىىىىىىي شىىىىىىيبه فىىىىىىي مصىىىىىىنفه 413رقىىىىىىم) 111ص –زهىىىىىىد أحمىىىىىىد ((6

 .11/111البيان
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كانىىت حياتىىه كلهىىا  فاألنبيىىاء والصىىالحون يعلقىىون اسىىتعانتهم بىىاهلل وحىىده, فنبىىي هللا محمىىد  
 تعلٌق باهلل, واستنصاٌر به, وطلىب العىون والتأييىد والمىدد منىه وحىده دون مىن سىواه كمىا قىال تعىالى:

 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ومىىىىن ذلىىىىك مىىىىا ورد فىىىىي الحىىىىديث عىىىىن أبىىىىي عبىىىىد الىىىىرحمن عىىىىوف بىىىىن مالىىىىك  ،[119-111]األنعىىىىام:

ىول  ا َّ    األشجعي  ْنىَد َرس  َأََل ُتَبـاِيُعوَن َرُسـوَل ت ْسىَعًة َأْو َثَمان َيىًة َأْو َسىْبَعًة َفقَىاَل:  قىال:)) ك نَّىا ع 
ىوَل ا َّ , ث ىمَّ قَىاَل: اّللَِّ  يَث َعْهٍد ب َبْيَعٍة َفق ْلَنا َقْد َباَيْعَناَك َيا َرس  , َفق ْلَنىا َأََل ُتَبـاِيُعوَن َرُسـوَل اّللَِّ , َوك نَّا َحد 

وَل ا َّ , ث مَّ قَىاَل:  َيَنا َوق ْلَنىا قَىْد َباَيْعَنىاَك َيىا َأََل ُتَبـاِيُعوَن َرُسـوَل اّللَِّ َقْد َباَيْعَناَك َيا َرس  , قَىاَل َفَبَسىْطَنا َأْيىد 
وَل ا َّ  َفَعاَلَم ن َباي ع َك قَىاَل:  َلَواِت اْلَخْمِس َوُتِطيُعـوا َعَلى َأْن َتْعُبُدوا اّللََّ َوََل ُتْشِرُكوا بِ َرس  ِه َشْيت ا َوالصَّ

ْم َوََل َتْسأَُلوا النَّاَس َشْيت ا -َوَأَسرَّ َكِلَمة  َخِفيَّة   - ه  , َفَلَقْد َرَأْيىت  َبْعىَض أ وَلئ ىَك النَّفَىر  َيْسىق ط  َسىْوط  َأَحىد 
ل ه  إ يَّاه (( َفَما َيْسَأل  َأَحًدا ي َناو 
(1). 

ىىول  ا َّ   ورو  مسىىلم عىىن عمىىر بىىن الخطىىاب   ىىا َكىىاَن َيىىْوم  َبىىْدٍر َنَظىىَر َرس  إ لَىىى  قىىال:)) َلمَّ
ىاًل َفاْسىَتْقَبَل َنب ىىُّ ا َّ   اَئىٍة َوت ْسىَعَة َعَشىَر َرج  اْلق ْبلَىَة ث ىمَّ َمىدَّ َيَدْيىه   اْلم ْشر ك يَن َوه ْم َأْلىٌف َوَأْصىَحاب ه  َثاَلث م 

اللَُّهمَّ َأْنِجْز ِلى َما َوَعْدَتِنى اللَُّهمَّ آِت َما َوَعـْدَتِنى اللَُّهـمَّ ِإْن َتْهِلـَّلْل َهـِذِه اْلِعَصـاَبُة ت ف  ب َرب  ه  َفَجَعَل َيهْ 
ٍَِم ََل ُتْعَبْد ِفى اأَلْرضِ  تَّىى َسىَقَط ر َداؤ ه  , َفَماَزاَل َيْهت ف  ب َرب  ه  َماد ا َيَدْيه  م ْسىَتْقب َل اْلق ْبلَىة  حَ ِمْن َأْهِل اإِلْس

ىىْن َوَرائ ىىه ,  َوقَىىاَل َيىىا َنب ىىىَّ ا َّ  َعىىْن َمْنك َبْيىىه  َفَأتَىىاه  َأب ىىو َبْكىىٍر َفَأَخىىَذ ر َداَءه  َفَأْلقَىىاه  َعلَىىى َمْنك َبْيىىه  ث ىىمَّ اْلَتَزَمىىه  م 
ز  لَىَك َمىا َوَعىَدَك فَىَأْنَزَل ا َناَشَدت َك َربََّك َفص نَّه  َسىي ْنج  ٱ ٻ ٻ ٻ  َّ  َعىزَّ َوَجىلَّ َكَذاَك م 

َفَأَمىىىىدَّه  ا َّ  ب اْلَماَلئ َكىىىىة (( ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
, فىىىىانظروا شىىىىدة تعلقىىىىه بربىىىىه (1)

 ودعاءه له كيف دعا حتى سقط رداءه من على منكبيه.
ۇئ ۇئ  أن يقتىىىىىىىدي بهىىىىىىىم فقىىىىىىىال: فعلينىىىىىىىا أن نقتىىىىىىىدي بهىىىىىىىؤالء, ألن هللا أمىىىىىىىر نبيىىىىىىىه 

 أن نقتدي بهم وخصوصًا في العقائد وما تعلق بها., فمن باب أولى [30]األنعام:ۆئ
 

 
 
 

 
                                                 

 (.1410رقم) 9/39ب: كراهة المسألة للناس  –ك: الزكاة  –صحي  مسلم ((1

باحىىىىىة الغنىىىىىائم   –ك: الجهىىىىىاد والسىىىىىير  –صىىىىىحي  مسىىىىىلم ((5  1/111ب: اإلمىىىىىداد بالمالئكىىىىىة فىىىىىي  ىىىىىزوة بىىىىىدر وا 
 (.4119رقم)
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 المبحث الثاني: اآلثار الواردة في القضاء والقدر
 تمهيد :

بأن كل ما يقب في هذا الكون فهو  إن حقيقة اإليمان بالقضاء والقدر هي  التصديق الجازم
 أصىل مىن أصىول الىدين,فاإليمان بالقضاء والقدر واجٌب على كىل مىؤمن؛ ألنىه  بتقدير هللا تعالى,

 وركىن مىىن أركىىان اإليمىان, وبدونىىه ال يصىى  إيمىان العبىىد, ففىىي صىحي  مسىىلم مىىن حىديث عمىىر بىىن
ِتَكِتـِه َوُكُتِبـِه  عن اإليمان قىال:" للرسول  في سؤال جبريل  الخطاب  ٍَ َأْن ُتْيِمَن ِبـاّللَِّ َوَم

 .(1)"(: َصَدْقتَ َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوُتْيِمَن ِباْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشر ِه، قال)جبريل 
 

وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة على وجوب اإليمان بالقضاء والقدر, مىن هىذه 
. [91]األحىزاب: ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  . وقولىه:[43]القمىر: ىت يتحت خت مت  :األدلىة قىول هللا 

 .[41]األنفال:ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  وقوله:
 

َكَتَب اّللَُّ َمَقـاِديَر  يقىول:" قال: سمعت رسول هللا  وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص 
َمَواِت َواأَلْرَض ِبَخْمِسيَن أَْلَف  ٍَِتِق َقْبَل َأْن َيْخُلَق السَّ  . (1)َسَنَة، َقاَل: َوَعْرُشُه َعَلى اْلَماِء"اْلَخ
ىىىول  ا َّ   ورو  مسىىىلم فىىىي صىىىحيحة عىىىن طىىىاووس قىىىال:" ىىىْن َأْصىىىَحاب  َرس    َأْدَرْكىىىت  َناًسىىىا م 

ىول  ا َّ   : قَىاَل َرس  ِبَقـَدَر  ُكـلن َشـْىءَ : َيق ول وَن ك لُّ َشيٍء ب َقَدٍر. َقاَل َوَسم ْعت  َعْبَد ا َّ  ْبَن ع َمَر َيق ول 
 .(9)"َحتَّى اْلَعْجُز َواْلَكْيُس َأِو اْلَكْيُس َواْلَعْجزُ 

جمىاا الصىحابة  قال اإلمام النووي رحمه هللا:" تظاهرت األدلة القطعية من الكتاب والسنة وا 
 .(4)وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر هللا سبحانه وتعالى"

مىذهب السىلف قاطبىة أن األمىور كلهىا بتقىدير هللا تعىالى  تعالى:"ويقول ابن حجر رحمه هللا 
 .(1)"[11]الحجر:چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   كما قال تعالى:

 
 
 

                                                 

 (.101حديث رقم) 1/11ب: بيان اإليمان واإلسالم ووجوب اإليمان ...  –ك: اإليمان  –صحي  مسلم ((1

 (.1313رقم) 1/11ب: حجا  آدم وموسى عليهما السالم  –ك: القدر  –المصدر السابق ((5

 (.1311رقم) 1/11ب: كل شيء بقدر  –ك: القدر  –المصدر السابق ((3

 .1/111المنها  شرح صحي  مسلم بن الحجا  (انظر:(4
 .491/ 11ابن حجر  –انظر: فت  الباري ((2
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 والفرق بينهما طلب األول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطٍحا  الم
 أوَل : تعريف القضاء والقدر لغة واصطٍحا  

 القضاء والقدر لغة -3
نفىىاذه لجهتىىه"فالقضــاء هــو:  تقانىىه  وا  وقىىال ابىىن األثيىىر:" القضىىاء فىىي اللغىىة ، (3)إحكىىام أمىىٍر وا 

لىم أو  على وجوه, مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه, وكل ما أ حك َم عمله, أو أ ت م أو أ وجب أو ع 
 .(1)ن فذ, أو أمضي, فقد قضي, وقد جاءت هذه الوجوه كلها في األحاديث"

ليىه ترجىب جميىب ويتبين ممىا تقىدم أن معنىى ا تمىام األمىر, وا  لقضىاء لغىة هىو إحكىام الشىيء وا 
معىىاني القضىىاء الىىواردة فىىي اللغىىة, وقىىد ورد لفىىظ القضىىاء ومشىىتقاته كثيىىرًا فىىي القىىرآن الكىىريم, وهىىي 

 ترجب إلى األصل السابق, ومن المعاني التي ذكر بها:
أمر , أي: [19]اإلسراء: ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ : ومنه قوله تعالى:(9)معنى األمر -1

 .(4)ربك في أال تعبدوا إال إياه
أي: اصىىنب مىىىا أنىىىت  ,[91]طىىىه: ٴۇ ۋ ۋ ۅ  : ومنىىه قولىىىه تعىىىالى:(1)معنىىى الحكىىىم -5

 .(1)صانب, واحكم واعمل وافعل بنا ما شئت وما وصلت إليه يدك
أي: ففرغ  ,[11]فصلت:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ : ومنه قوله تعالى:(9)ومعنى الفراغ -3

 .(1)من تسويتهن سبب سموات في يومين
,أي: تقىىىىدمنا [4]اإلسىىىىراء:ڇ ڇ ڍ ڍ : ومنىىىىه قولىىىىه تعىىىىالى:(3)معنىىىىى اإلعىىىىالم -4

 .(10)وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزل إليهم أنهم سيفسدون في األرض مرتين

                                                 

 . 33/ 1انظر: معجم مقاييس اللغة ((1
 . 111/ 11. ولسان العرب  4/91انظر: النهاية في  ريب الحديث ال بن األثير  ((5
 .93/911. وتا  العروس  11/111مادة قضى   –انظر: لسان العرب ((3
 .19/419انظر: جامب البيان في تأويل القرآن للطبري  ((4
 .11/111. ولسان العرب  9/919مادة قضى   –انظر: الصحاح للجوهري ((2
 .1/904. وتفسير القرآن العظيم البن كثير 941/ 11انظر: جامب البيان في تأويل القرآن للطبري  ((6
 .11/111ولسان العرب  . 9/919مادة قضى   –انظر: الصحاح للجوهري ((7
 .9/119تفسير القرآن العظيم البن كثير   (انظر:(8
 .11/119مادة قضى   –انظر: لسان العرب ((3
 .1/49. وتفسير القرآن العظيم البن كثير 19/911انظر: جامب البيان في تأويل القرآن للطبري ((11
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ڃ ڃ ڃ   , قىىال تعىىالى:(1)بمعنىىى المىىوت: يقىىال: ضىىربه فقضىىى عليىىه, أي: قتلىىه -2

 .(1),أي: مات[11]القصص:چ
, ومن خىالل (9)القضاء في اللغة, وهناك اشتقاقات أخر  ذكرتها كتب اللغةهذه من معاني 

عىىرض هىىذه المعىىاني يتبىىين مىىا بىىين المعنىىى اللغىىوي والمعنىىى الشىىرعي مىىن رابىىط قىىوي, فتقىىدير هللا 
لدمور وكتابته لذلك, وكونها تجري بحكمة ودقة على حسىب مىا أرادهىا سىبحانه وقضىاها كىل هىذه 

 .(4)اللغوي بمختلف معانيه الورادة المعاني يوحي بها المعنى
 

 والقدر هو:

والقدر:"مصىىدر, تقىىول: قَىىَدرت الشىىيء بتخفيىىف الىىدال وفتحهىىا, وبالسىىكون والفىىت  قَىىْدرًا وقَىىَدرًا,  
 .(1)إذا أحطت بمقداره"

وجىىىاء فىىىي قىىىاموس المحىىىيط:" القىىىدر فىىىي اللغىىىة: القضىىىاء والحكىىىم ومبلىىىا الشىىىيء, والتقىىىدير: 
  .(1)تسوية األمر"التروية والتفكر في 

وفىىىي مقىىىاييس اللغىىىة:" القىىىاف والىىىدال والىىىراء أصىىىل يىىىدل علىىىى مبلىىىا الشىىىيء وكنهىىىه ونهايتىىىه. 
فالقىىدر: مبلىىا كىىل شىىيء,... والقىىدر: قضىىاء هللا تعىىالى األشىىياء علىىى مبلغهىىا ونهاياتهىىا التىىي أرادهىىا 

 .(9)لها"
مقىادير الخلىق, فعلمهىا فيتبين أن معنى القدر يرجىب إلىى التقىدير, وهللا سىبحانه وتعىالى قىدر 

 وكتبها وشاءها وخلقها, وهي مقضية ومقدرة فتقب حسب أقدارها.
 
 
 

                                                 

 .12/187لسان العرب  .و7/313انظر: الصحاح للجوهري ((1

 .6/552تفسير القرآن العظيم البن كثير  (انظر:(5

 .93/911وتا  العروس  .11/111. ولسان العرب  9/919مادة قضى   –انظر: الصحاح للجوهري ((3
 –عبىىد الىىرحمن بىىن صىىال  المحمىىود  –والقضىىاء والقىىدر فىىي ضىىوء الكتىىاب والسىىنة ومىىذاهب النىىاس فيىىه (انظررر:(4

 .91ص –م 1339-هى1413ط:الثانية 
 .1/11. ومعجم مقاييس اللغة   9/911انظر: الصحاح للجوهري  ((2

 . 131/ 1انظر: القاموس المحيط  ((6
 . 1/11انظر: معجم مقاييس اللغة  ((7
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 تعريف القضاء والقدر اصطٍحا   -1
 فالقضاء هو:

 .(1)في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير" يعرف القضاء على أنه:" ما قضى به هللا  
 .(1)ما هي عليه فيما ال يزال"وقيل هو:" إرادة هللا األزلية المتعلقة باألشياء على 

 

 والقدر هو:
والمىراد بىىه فىىي لسىىان الشىىرا أن هللا عىىز وجىىل علىىم مقىىادير األشىىياء وأزمانهىىا أزاًل, ثىىم أوجىىدها  

 .(9)بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها, وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها
 .(4)قبل إيجادها" قال ابن حجر في الفت :" علم هللا بمقادير األشياء وأزمانها

ومن التعريفات التي تجمب القضاء والقدر معًا وهو التعريف الجامب لهمىا هىو:" مىا سىبق بىه 
قدر مقادير الخالئق وما يكون من األشياء  العلم وجر  به القلم, مما هو كائن إلى األبد, وأنه 

ى صىفاٍت مخصوصىة, أنها ستقب في أوقاٍت معلومٍة عنده, وعلى قبل أن تكون في األزل, وعلم 
 فهذا التعريف جمب مراتب اإليمان بالقضاء والقدر. (1)فهي تقب حسب ما قدرها"

 

 مراتب اإليمان بالقضاء والقدر
إن للقىىدر أربعىىة مراتىىب يجىىب اإليمىىان بهىىا, فمىىن أقىىرَّ بهىىا جميعىىًا فىىصن إيمانىىه يكىىون مكىىتماًل, 

 :(1)المراتب هيومن انتقص واحدًا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه, وهذه 
 
 

                                                 

 . 1/111محمد صال  العثيمين   –شرح العقيدة الواسطيه ((1
شىىمس  -المضىىية فىىي عقىىد الفرقىىة المرضىىية انظىر: لوامىىب األنىىوار البهيىىة وسىىواطب األسىىرار األثريىىة لشىىرح الىىدرة ((5

 –دمشىىىق  –مؤسسىىىة الخىىىافقين ومكتبتهىىىا  -الىىىدين, أبىىىو العىىىون محمىىىد بىىىن أحمىىىد بىىىن سىىىالم السىىىفاريني الحنبلىىىي 
 . 941/ 1 –م  1311 -هى  1401ط:الثانية: 

 .11ص  -محمد بن خليل حسن هر اس  -انظر: شرح العقيدة الواسطية ((3
 .1/111ابن حجر  –فت  الباري ((4
 .1/348انظر: لوامب األنوار البهية ((2

ت: صىىالح الىىدين بىىن عبىىاس  –لإلمىىام الحىىافظ أبىىي بكىىر أحمىىد بىىن الحسىىين البيهقىىي  –انظىىر: القضىىاء والقىىدر ((6
ومىا  9/141 –مجمىوا الفتىاو   ومرابعردها.33ص –م 1001-هىى 1411ط:األولىى  –مكتبة الرشىد  –شكر 

ت: أحمىد  –شمس الدين ابن قىيم الجوزيىة  –القضاء والقدر والحكمة والتعليل بعدها. وشفاء العليل في شمائل 
ومىىا بعىىدها. القضىىاء  93ص –م 1001 -هىىى 1413 –ط: األولىىى  –القىىاهرة  –مكتبىىة الصىىفا  –شىعبان أحمىىد 

 –م 1001 -هىىىىى 1411 – 19ط: –األردن  –دار النفىىىىائس للنشىىىىر  –عمىىىىر بىىىىن سىىىىليمان األشىىىىقر  –والقىىىىدر 
 .  99 -11ص
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 المرتبة األولى: العلم
يجب اإليمان بعلم هللا تعالى, وأن علمه قد أحىاط بكىل شىيٍء, وأنىه يعلىم مىا كىان ومىا يكىون  

وما لم يكن لو كان كيف يكون, فهو يعلم الماضىي والحاضىر والمسىتقبل, وأنىه يعلىم أحىوال الخلىق 
الهم وجميب حركاتهم وسكناتهم, ويعلم مصير قبل أن يخلقهم, فيعلم أرزاق المخلوقين وآجالهم وأعم

 كل إنسان في الحياة امخرة, إن كان من األشقياء أو السعداء. 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی   قال تعالى: 

, ومفاتي  الغيب ال يعلمها [13]األنعام: ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   إال هللا وهىىي المىىذكورة فىىي قولىىه تعىىالى:

 .[94]لقمان: ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب
ل َم أَْهل  اْلَجنَّة  )) قال: وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين   وَل ا َّ  أَع  ق يَل َيا َرس 

ْن أَْهل  النَّار  َقاَل:  ل وَن َقالَ َنَعمْ م  َر ِلَما ُخِلَق َلهُ : , َقاَل ق يَل َفف يَم َيْعَمل  اْلَعام   .(1)((ُكلٌّ ُمَيسَّ
أخبىىر بىىأن هللا علىىم أهىىل الجنىىة مىىن أهىىل النىىار, وهىىذا يىىدل علىىى علىىم هللا الشىىامل  فالرسىىول   

 المحيط بكل شيء.
 المرتبة الثانية: الكتابة

يجب اإليمان بأن هللا تعالى كتب في اللوح المحفوظ كىل مىا هىو كىائن مىن مقىادير الخالئىق  
الساعة, وهذا الكتاب لم ي فر  ط فيه هللا من شيء, فكىل مىا جىر  ويجىري فهىو مكتىوب عنىد إلى قيام 

 هللا, وأدلة هذه المرتبة كثيرة منها:
ڻ   , وقىىال تعىىالى:[91]األنعىىام: ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  قىىال تعىىالى:

, وهذه امية من [90]الح : ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
الدالة علىى علمىه المحىيط بكىل شىيء, وأنىه علىم الكائنىات كلهىا قبىل وجودهىا, وكتىب  أوض  األدلة

 , فامية جمعت بين المرتبتين.(1)هللا ذلك في كتابه اللوح المحفوظ
وفي صحي  مسلم من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهمىا قىال: سىمعت  

ـَمَواِت َواأَلْرَض ِبَخْمِسـيَن أَْلـَف َكَتَب اّللَُّ َمَقاِديَر  يقىول:)) رسول هللا  ٍَِتِق َقْبـَل َأْن َيْخلُـَق السَّ اْلَخ
 .(9)((َوَعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ  -َقاَل  -َسَنَة 

                                                 

 113/ 3ب: قىىىول هللا تعىىىالى: }ولقىىىد يسىىىرنا القىىىرآن للىىىذكر فهىىىل مىىىن مىىىدكر    –ك: التوحيىىىد  –رواه البخىىىاري ((1
 (.1309رقم) 1/41ب: كيفية الخلق امدمى في بطن أمه   –ك: القدر  –(. وصحي  مسلم 9111رقم)

 .1/411انظر: تفسير ابن كثير  ((5
 (.1313رقم) 1/11عليهما السالم  ب: حجا  آدم وموسى  -ك: القدر –صحي  مسلم ((3
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ــَمَواِت َواأَلْرَض فالىدليل مىىن الحىىديث قولىىه))   ِتــِق َقْبــَل َأْن َيْخُلــَق السَّ ٍَ ((, َكتَــَب اّللَُّ َمَقــاِديَر اْلَخ
الكتابىىة فىىي اللىىوح المحفىىوظ أو  يىىره, ال أصىىل التقىىدير, فىىصن ذلىىك أزلىىي ال أول  فىىالمراد تحديىىد وقىىت

 .(1)له
 المرتبة الثالثة: المشيتة

يجب اإليمان بمشيئة هللا النافذة, وقدرته الكاملة, فما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن, وأنه 
 في ملكه إال ما قدر.ال حركة وال سكون في السموات وال في األرض إال بمشيئته, فال يكون 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   والنصىوص الدالىة علىى ذلىك كثيىرة وافىرة, قىال تعىالى: 

ڻ ڻ ۀ    ڻڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   , وقىىال تعىىالى:[41]المائىىدة: ہ ہ ہ ھ ھ

 .[14-19]الكهف: ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
وفي صحي  مسلم من حديث عبد هللا بن عمرو العاص رضىي هللا عنهمىا أنىه سىمب رسىول  
ُفُه يقىىول:))  هللا  ِإنَّ ُقُلــوَب َبِنــى آَدَم ُكلََّهــا َبــْيَن ِإْصــَبَعْيِن ِمــْن َأَصــاِبِع الــرَّْحَمِن َكَقْلــَب َواِحــَد ُيَصــرِ 

 .(1)((: اللَُّهمَّ ُمَصرِ َف اْلُقُلوِب َصرِ ْف ُقُلوَبَنا َعَلى َطاَعِتَّللَ َحْيُث َيَشاُء، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اّللَِّ 
 الخلق المرتبة الرابعة:

أي اإليمان بأن جميب الكائنات مخلوقٌة هلل تعالى, خلقها بذواتها وصفاتها وحركاتها, وأن  
 كل من سو  هللا مخلوق.

ٱ ٻ ٻ   , وقىىال تعىىالى:[11]الزمىىر: ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  وقىىال تعىىالى:

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ   تعىىىىىىىىىىىىىىىالى:, وقىىىىىىىىىىىىىىىال [1]النسىىىىىىىىىىىىىىىاء:ڤ ڤ ڦ

 , والنصوص في هذا كثيرة طيبة.[99]األنبياء:ەئ
ىول  ا َّ   أخر  اإلمىام مسىلم فىي صىحيحه عىن أبىي هريىرة  ب َيىد   َفقَىاَل:  قىال:)) َأَخىَذ َرس 

ـْبِت َوَخَلـَق ِفيَهـا اْلِجَبـاَل َيـْومَ  ْثَنـْيِن  َخَلَق اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ التنْرَبَة َيْوَم السَّ ـَجَر َيـْوَم اَِل اأَلَحـِد َوَخَلـَق الشَّ
ٍَثَاِء َوَخَلَق الننوَر َيْوَم اأَلْرِبَعاِء َوَبثَّ ِفيَها الدََّوابَّ َيْوَم اْلَخِمـيسِ   َوَخَلـَق آَدَم َوَخَلَق اْلَمْكُروَه َيْوَم الثن

ٍَُم َبْعَد اْلَعْصِر ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة ِفي  آِخِر اْلَخْلِق َوِفـى آِخـِر َسـاَعَة ِمـْن َسـاَعاِت اْلُجُمَعـِة َعَلْيِه السَّ
 .(9)((ِفيَما َبْيَن اْلَعْصِر ِإَلى اللَّْيلِ 

 

                                                 

 .11/109انظر: شرح النووي على صحي  مسلم  ((1
 (.1311رقم) 1/11ب: تصريف هللا تعالى القلوب كيف يشاء   –ك: القدر  –صحي  مسلم ((5

 (.9191رقم) 1/119ب: ابتداء الخلق   –ك:صفة القيامة  –انظر: المصدر السابق ((3
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 الفرق بين القضاء والقدرثانيا : 
اختلىىف العلمىىاء فىىي التفريىىق بىىين القضىىاء والقىىدر, فمىىنهم مىىن قىىال ال فىىرق, ومىىنهم مىىن فىىرق  

 لى ذلك فقد انقسموا إلى قولين:ولكن اختلفوا في بيان الفروق, وبناء ع
 القول األول:

قىىالوا: ال فىىرق بىىين القضىىاء والقىىدر, فكىىل واحىىد منهمىىا فىىي معنىىى امخىىر فىىصذا أطلىىق التعريىىف  
علىىىى أحىىىدهما شىىىمل امخىىىر, فىىىصذا أطلىىىق القضىىىاء وحىىىده, فسىىىر بالقىىىدر, وكىىىذلك القىىىدر, فىىىال فىىىرق 

 .(1)بينهما
 أما القول الثاني:

 ولكن اختلفوا في تحديد هذا الفرق على النحو التالي:قالوا بالفرق بينهما,  
يقىىول ابىىن حجىىر العسىىقالني:" القضىىاء الحكىىم بالكليىىات علىىى سىىبيل اإلجمىىال فىىي األزل, والقىىدر  .1

 .(1)الحكم بوقوا الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل"
الدائمىىة, أمىىا القىىدر هىىو :"القضىىاء هىىو الوضىىب الكلىىي لدسىىباب الكليىىة (9)قىىال أبىىو حامىىد الغزالىىي .5

توجيه األسباب الكلية بحركتها المقدرة المحسىوبة إلىى مسىبباتها المعىدودة المحىددة بقىدر معلىوم 
 .(4)ال يزيد وال ينقص"

أن القىىدر هىىو التقىىدير, والقضىىاء هىىو التفصىىيل والتقطيىىب, فالقضىىاء أخىىص مىىن القىىدر الىىذي هىىو  .3
 , وهذا القول كأنه عكس القول األول.(1)كاألساس

 .(1)كر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل, والقضاء بمنزلة الكيلذ .4

                                                 

. والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومىذاهب النىاس  1/111األجوبة النجدية   انظر: الدرر السنية في((1
 . 4/91. والنهاية في  ريب الحديث البن األثير   41-40ص  –فيه 

 .11/143ابن حجر   –انظر: فت  الباري ((5
, حجىىة اإلسىىالم, أبىىو حامىىد محمىىد بىىن محمىىد بىىن محمىىد بىىن أحمىىد الطوسىىي, الشىىافعي, الغزالىىي, اإلمىىام, البحىىر((3

أعجوبىىة الزمىىان, زيىىن الىىدين,  صىىاحب التصىىانيف, والىىذكاء المفىىرط, لىىه مصىىنفات كثيىىرة أشىىهرها: إحيىىاء علىىوم 
ه. انظىىر سىىير أعىىالم 101ه وتىىوفي عىىام410الىىدين وكتىىاب األربعىىين فىىي أصىىول الىىدين فىىي العقائىىد, ولىىد عىىام

 . 13/914النبالء 
جىىة اإلسىىالم أبىىي حامىىد  –د وأسىىرار العبىىادات واألخىىالق انظىىر: األربعىىين فىىي أصىىول الىىدين فىىي العقائىى((4 اإلمىىام ح 

 .19ص –م 1009 -هى 1414 –دار القلم  –خر  أحاديثه: عبد هللا عبد الحميد عرواني  –الغزالي 
 -الحسىىين بىىن محمىىد بىىن المفضىىل المعىىروف بالرا ىىب األصىىفهاني أبىىو القاسىىم  -انظىىر: مفىىردات ألفىىاظ القىىرآن ((2

 .1/141 –دمشق)بدون طبعة(  –القلم دار  -دار النشر 
 .5/548(انظر:المصدرالساب (6
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:"بأن القضاء هو الخلىق الراجىب إلىى التكىوين,أي: باإليمىان علىى وفىق القىدر (1)قالت الماتريدية .2
السابق, والقدر هو ما يتعلق بعلىم هللا األزلىي, وذلىك بجعىل الشىيء بىاإلرادة علىى مقىدار محىدد 

 .(1)قبل وجوده"
قيل:" أن القضاء هو إرادة هللا األزلية المتعلقة باألشياء على وفق ما توجد عليه فىي وجودهىا و  .6

 .(9)الحادث, والقدر إيجاد هللا األشياء على مقاديرها المحددة في كل ما يتعلق بها"
وخالصىىة القىىول فىىي هىىذه المسىىألة مىىا ذهىىب إليىىه الشىىيخ ابىىن عثيمىىين عنىىدما سىىئل عىىن الفىىرق 

قىىدر فقىىال:" اختلىىف العلمىىاء فىىي الفىىرق بينهمىىا فمىىنهم مىىن قىىال: إن القىىدر: تقىىدير هللا بىىين القضىىاء وال
في األزل, والقضاء: حكم هللا بالشيء عنىد وقوعىه فىصذا قىدر هللا أن يكىون الشىيء المعىين فىي وقتىه 
فهىىذا قىىدر, فىىصذا جىىاء الوقىىت الىىذي يكىىون فيىىه هىىذا الشىىيء فصنىىه يكىىون قضىىاء,... فالقىىدر تقىىدير هللا 

في األزل, والقضاء قضاؤه بىه عنىد وقوعىه, ومىنهم مىن قىال : إنهمىا بمعنىى واحىد, والىراج  الشيء 
ن أفىرد أحىدهما عىن امخىر فهمىا بمعنىى واحىد وهللا  أنهما إن قرنا جميعًا فبينهما فىرق كمىا سىبق, وا 

 .(4)أعلم"
لىىى هىىذا القىىول يىىذهب الباحىىث  فيكىىون حكمهىىا حكىىم اإلسىىالم واإليمىىان, والفقيىىر والمسىىكين, وا 

 لدسباب التالية:
 الذين فرقوا بينهما ليس لديهم دليل واض  من الكتاب والسنة على هذا التفريق. أوَل :
 أن الذين فرقوا بينهما لم يتفقوا على تعريف صري . ثانيا :

                                                 

: هي طائفة تنسب إلىى أبىي منصىور محمىد بىن محمىد بىن محمىود الماتريىدي, فرقىة كالميىة, قامىت الماتريدية((1
خصىىىومها, مىىن المعتزلىىة والجهميىىة و يىىىرهم,  علىىى اسىىتخدام البىىراهين والىىدالئل العقليىىىة والكالميىىة فىىي محاججىىة

إلثبات حقائق الىدين والعقيىدة اإلسىالمية. انظىر: الموسىوعة الميسىرة فىي األديىان والمىذاهب واألحىزاب المعاصىرة 
دار النىىدوة  -إشىىراف وتخطىىيط ومراجعىىة: د. مىىانب بىىن حمىىاد الجهنىىي  -النىىدوة العالميىىة للشىىباب اإلسىىالمي  -

 .1/31 -هى 1410ط: الرابعة  –العالمية 
مكتبىىة المثنىىى  –أا طبعىىة باألوفسىىت  -هىىى 1911ط:  –انظىىر: العقائىىد النسىىفية مىىب شىىرح التفتىىازاني وحواشىىيها ((5

. والعقيىدة 49ص –نقاًل عن القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب النىاس  119-111ص –بغداد 
 –دمشىىق  –دار القلىىم  –م 1393 -هىىى 1933ة ط:الثانيىى –عبىىد الىىرحمن حنبكىىة الميىىداني  -اإلسىىالمية وأسسىىها

 . 990ص –بيروت 

دار الكتب العلميىة  –ت: محمد سالم هاشم  –البخاري  محمد صديق حسن القنوجي –انظر: الدين الخالص ((3
ومىىىا بعىىىدها . والعقيىىىدة اإلسىىىالمية وأسسىىىها  9/101 –م 1331 -هىىىى 1411ط: األولىىىى  –لبنىىىان  –بيىىىروت  –
 .44ص –.  والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس 1/404
 .1/93العثيمين انظر: مجموا فتاو  ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال  ((4
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ال فائدة مىن هىذا الخىالف؛ ألنىه قىد وقىب االتفىاق علىى أن أحىدهما يطلىق علىى امخىر, وعنىد  ثالثا :
 .(1)مشاحة من تعريف أحدهما بما يدل عليه امخر ذكرهما معًا فال

الوجىه الصىحي , وهىو  فاإليمىان بالقىدر هىو المحىك الحقيقىي لمىد  اإليمىان بىاهلل تعىالى علىى
هىذه المعرفىة مىن يقىين صىادق  االختبار القوي لمد  معرفة اإلنسىان بربىه تعىالى, ومىا يترتىب علىى

القدر فيه من التساؤالت واإلسىتفهامات  وذلك ألنباهلل, وبما يجب له من صفات الجالل والكمال, 
وقىد كثىر االخىتالف حىول القىدر, وتوسىب النىاس فىي  الكثيرة لمن أطلق لعقله المحىدود العنىان فيهىا,

بذكره, بل وأصىب  أعىداء اإلسىالم فىي كىل زمىن يثيىرون البلبلىة  الجدل والتأويل ميات القرآن الواردة
فىي القىدر, ودس الشىبهات حولىه, ومىن ثىم أصىب  ال يثبىت طريىق الكىالم  في عقيدة المسىلمين عىن
واليقىين القىاطب إال مىن عىرف هللا بأسىمائه الحسىنى وصىفاته العليىا, مسىل  مًا  علىى اإليمىان الصىحي 

وهىذا وال  األمر هلل, مطمئن النفس, واثقًا بربه تعالى, فال تجد الشكوك والشبهات إلى نفسه سىبياًل,
يمكنىىه االسىىتقالل  يمىىان بىىه مىىن بىىين بقيىىة األركىىان, وأن العقىىل الشىىك أكبىىر دليىىل علىىى أهميىىة اإل

علمنىاه  أو علىى لسىان رسىوله  بمعرفة القدر فالقدر سر هللا في خلقه فما كشفه هللا لنا فىي كتابىه
آمنا به وبعدله التام وحكمته البالغة, وأنه سبحانه ال يسىأل  وصدقناه وآمنا به, وما سكت عنه ربنا

 .(1)ألونعما يفعل, وهم يس
ىىرُّ ا َّ  َتَعىىاَلى ف ىىي َخْلق ىىه , لَىىْم َيطَّل ىىْب َعلَىىى -رحمىىه هللا-وقىىال اإلمىىام الطحىىاوي  :"َوَأْصىىل  اْلقَىىَدر  س 

ىلَّم  اْلح   , َوس  ْذاَلن  , وَ َذل َك َمَلٌك م َقرٌَّب, َواَل َنب ي  م ْرَسٌل, َوالتََّعمُّق  َوالنََّظر  ف ي َذل َك َذر يَعة  اْلخ  َدَرَجىة  ْرَمىان 
ْن َذل َك َنَظًرا َوف ْكًرا َوَوْسَوَسة" , َفاْلَحَذَر ك لَّ اْلَحَذر  م   .(9)الطُّْغَيان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .44ص –القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس (انظر:(1
 -( 43004فتىىىىىو  رقىىىىىم) –انظىىىىىر" موقىىىىىب اإلسىىىىىالم سىىىىىؤال وجىىىىىواب لفضىىىىىيلة الشىىىىىيخ محمىىىىىد صىىىىىال  المنجىىىىىد ((5

http://islamqa.info/ar/ref/49004. 

 .143ص  -شرح العقيدة الطحاوية :(انظر(3

http://islamqa.info/ar/ref/49004
http://islamqa.info/ar/ref/49004
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 المطلب الثاني: اآلثار الواردة في القضاء والقدر
 الرضا والتسليم بقضاء هللا وقدره أوَل :

َنب  ٍه قال:" 111/3) ِْ َهْيرِِه َفَقْد َسِخَط َقَضاَء ... َمْن َحِزَن َعَلى ( عن َوْهب  ْبن  م  َما ِفي َيَد
  .(1)"َربِ ِه، ...
:" َقِدَم َعَلى َعِليَ  َرِحَمُه اّللَُّ َوْفـَد ِمـْن َأْهـِل اْلَبْصـَرِة ِمـْنُهْم ( عن َزْيد  ْبن  َوْهٍب قال119/10)

َفَخَطَب النَّاَس َفَحِمَد اّللََّ َوَأْثَنـى َعَلْيـِه َوَقـاَل:  ُيَقاُل َلُه اْلَجْعُد ْبُن َبْعَجةَ  (1)َرُجَل ِمْن ُرُيوِس اْلَخَواِر ِ 
، ثُـمَّ َقـاَل: ِإنَّـَّلَل َيا َعِلين اتَِّق اّللََّ َفِ نََّّلَل َميِ َت َوَقْد َعِلْمَت َسِبيَل اْلُمْحِسـِن، َيْعِنـي ِباْلُمْحِسـِن ُعَمـَر 

ٍ ، َضْرَبَة َعَلى َهـَذا َتْخِضـُب َهـِذِه، َقَضـاَء : ََل َوالَِّذِ َنْفِسي ِبَيِدِه َميِ َت َفَقاَل َعِليٌّ  َبْل َمْقُتوَل  َقْت
 .(1)"َمْقِضيٌّ َوَعْهَد َمْعُهوَد َوَقْد َخاَب َمِن اْفَتَرع، ...

ىيَن َدفَىَن اْبَنىه  َعْبىَد اْلَمل ىك  111/11) اَن , َأنَّه  َشه َد ع َمَر ْبَن َعْبد  اْلَعز يز  ح   ( َعْن ز َياد  ْبن  َحسَّ
ْوا َقْبــَرُه ِبــاأَلْرِض َوَوَضــُعوا ِعْنــَدُه َخَشــَبَتْيِن ِمــْن َزْيتُــونَ قَىىالَ  ــا َدَفَنــُه َوَســوَّع َعَلْيــِه التنــرَاَب َوَســوَّ  :" َلمَّ

ـا َوَأَحـاَط ِبـِه ِإْحَداُهَما ِعْنَد رَْأِسِه َواأُلْخَرع ِعْنَد ِرْجَلْيِه ُثمَّ ُجِعَل َقْبُرُه َبْيَنُه َوَبـْيَن اْلِقْبَلـِة َفاْسـَتَوع  َقاِتم 
ي َمْسُرور ا ِبَّلَل َوََل النَّاُس َفَقاَل: َرِحَمَّلَل اّللَُّ َيا ُبَنيَّ َفَقْد ُكْنَت َبر ا ِبَأِبيَّلَل َواّللَِّ َما ِزْلُت ُمْنُذ َوَهَبَّلَل اّللَُّ لِ 

ى ِفيَّلَل ُمْنُذ َوَضْعُتَّلَل ِفي َهـَذا اْلَمْنـِزِل الَّـِذِ َواّللَِّ َما ُكْنُت َقطن َأَشدَّ ِبَّلَل َوََل َأْزَجى ِلَحظِ ي ِمَن اّللَِّ َتَعالَ 
َفُع َلَّلَل ِبَخْيَر َصيََّرَّلَل اّللَُّ ِإَلْيِه َفَرِحَمَّلَل اّللَُّ َوَهَفَر َلَّلَل َذْنَبَّلَل َوَجزَاَّلَل ِبَأْحَسِن َعَمِلَّلَل َوَرِحَم ُكلَّ َشاِفَع َيشْ 

 .(4)َسلَّْمَنا أَلْمرِِه َواْلَحْمُد ّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِميَن ُثمَّ اْنَصَرَف"ِمْن َشاِهَد َأْو َهاِتَب َرِضيَنا ِبَقَضاِء اّللَِّ وَ 
من أعلى درجات  تعالى على عباده, والتسليم هلل عز وجل فما اختار, إن  الرضا بقضاء هللا

ىد العبوديىة اإليمىان يعلمهىا إال  هللا,  بالغيىب, وبالحكمىة التىي ال الكاملىة, واليقىين المطلىق التىي تجس 

                                                 

 .111ص –سبق تخريجه ((1
, علىى إثىىر هىى(, خرجىوا علىىى أميىر المىؤمنين علىي بىىن أبىي طالىب 99الخىوار : فرقىة إسىالمية ظهىىرت سىنة)((5

, وافترقىىوا علىىى أكثىىر مىىن عشىىرين فرقىىة, وهىىم يىىرون قضىىية التحكىىيم فىىي موقعىىة صىىفين, وتبىىرؤا مىىن عثمىىان 
ومىىا بعىىدها.  1/119, وتخليىىده فىىي النىىار إذا مىىات مصىىرًا عليهىىا. انظىىر: الملىىل والنحىىل  تكفيىىر مرتكىىب الكبيىىرة

 .41ص –والفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية 
علىي بىن الجعىد بىن  -مسىند ابىن الجعىد  -(. وأخرجىه ابىن الجعىد فىي مسىنده 910رقىم) 191ص -زهد أحمد ((3

ط: األولىىىىى  –بيىىىروت  –مؤسسىىىىة نىىىادر  -أحمىىىد حيىىىدر ت: عىىىىامر  -عبيىىىد أبىىىو الحسىىىىن الجىىىوهري البغىىىدادي 
 .911ص –م 1330 -هى 1410

 .2/326وأخرجهأبومنعيمفيالحلي (.1914رقم) 919ص -زهد أحمد انظر: المصدر السابق: ((4



 173 

عم ا في أيدي الناس, وال تعترض علىى ربىك فيمىا فعىل, فىصن هللا عىز  وحدها يستغني اإلنسان وبها
 وجل ال يفعل الفعل إال لحكمة  ابت عن أفهام العباد.

قال اإلمام أحمىد بىن حنبىل:"أجمب تسىعون رجىاًل مىن التىابعين وأئمىة المسىلمين وأئمىة السىلف 
أولهىىا الرضىىى بقضىىاء هللا تعىىالى  السىىنة التىىي تىىوفي عليهىىا رسىىول هللا  وفقهىىاء األمصىىار علىىى أن

خىىالص  والتسىىليم ألمىىره والصىىبر تحىىت حكمىىه واألخىىذ بمىىا أمىىر هللا بىىه والنهىىي عمىىا نهىىا هللا عنىىه وا 
 .(3)العمل هلل واإليمان بالقدر خيره وشره"

 .(1)"اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأْسأَُلَّلَل الرِ َضا َبْعَد اْلَقَضاِء  أنه يقول:" لذلك كان من دعاء النبي 
أقىل لهم ىك وأبلىا فيمىا تطلىب مىن  ارض بقضاء هللا على ما كان من عسر ويسىر؛ فىصن ذلىك

حتى يكون رضاه عند الفقىر والبىؤس كرضىاه عنىد  آخرتك, واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا
أمىرك ثىم تسىخط إن رأيىت قضىاءه مخالفىًا لهىواك؟ ولعىل مىا فىي  الغناء والرخاء, كيف تستقضي هللا

ف ق لك لكان فيه هلكتىك, وترضىى قضىاءه إذا وافىق هىواك؟ وذلىك لقلىة علمىك هويت من ذلك لو  و 
 .(9)بالغيب, وكيف تستقضيه إن كنت كذلك ما أنصفت من نفسك وال أصبت باب الرضا

وهىىذه امثىىار التىىي تىىم ذكرهىىا فىىي مطلىىب المبحىىث تىىدلل علىىى أنىىه علينىىا أن نرضىىا بمىىا قضىىاه 
 وقدره هللا لنا وأن نسلم به, وأن ال نسخط على قضاء هللا؛ ألنه فيه كل الخير.

الرضىىا بىىاب هللا األعظىىم,  "هىىذا المطلىىب الرائىىب بمىىا قالىىه اإلمىىام ابىىن القىىي م رحمىىه هللا: ونخىىتم
المشىتاقين, ومىن مىد قلبىه مىن الرضىا بالقىدر, مىد هللا  ح العابدين, وقىرة عيىونوجنة الدنيا, ومسترا
امىتد  وفرَّغ قلبه لمحبته واإلنابة إليه والتوكل عليه, ومن فاته حظُّه من الرضىا, صدره  نًى وأمنًا,

ىن نفَسىك علىى الرضىا, (4)قلبه بضىد  ذلىك واشىتغل عمىا فيىه سىعادته وفالحىه" , فيىا أخىي الحبيىب وط  
.الذ نب ويغضب الرب   ن السخط ال يغي  ر القدر وال يحيي البشر, ولكنه يزيدفص
 
 
 
 

                                                 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو  -. و العقيدة رواية أبي بكر الخالل 190/ 1انظر: طبقات الحنابلة  ((1
 .91ص  -هى 1401ط: األولى  –دمشق  –دار قتيبة  -ت: عبد العزيز عز الدين السيروان  -د هللا عب
 .1/901ك: كتاب الدعاء و التكبير و التهليل و التسبي  و الذكر   –المستدرك على الصحيحين ((5
 -ابن رجب الحنبلي . ومجموا رسائل الحافظ 1/111 –تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (انظر:(3

الفىاروق  -ت: أبىو مصىعب طلعىت بىن فىؤاد الحلىواني –زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجىب بىن الحسىن 
 .149/ 9الحديثة للطباعة والنشر  

ياك نستعين  (انظر:(4  .101-1/194مدار  السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
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 قضاء هللا نافذ ثانيا :
ــاُنوا ( عىىن اْلَحَسىىن قىىال113/11) ــا َك ــْنُهْم َم ــَف ِم ــا َوَصــِحْبُت َطَواِت ــُت َأْقَوام  ــْد َأْدَرْك :" َواّللَِّ َلَق

ــُفوَن َعَلــى َشــْيَء ِمْنَهــا َأْدَبــَر، َوَلِهــَي َكاَنــْت َأْهــَوَن ِفــي َيْفَرُحــوَن ِبَشــْيَء ِمــَن الــدنْنَيا َأْقَبــَل  َوََل َيتََأسَّ
رَاِب، ...َواْلَمـْوُت َواّللَِّ ِفـي ِرَقــاِبُكْم َوالنَّـاُر َبـْيَن َأْيـِديُكْم َفَتَوقَُّعـوا َقَضـ اَء اّللَِّ َعــزَّ َأْعُيـِنِهْم ِمـَن َهـَذا التـن

 .(3)َلة"َوَجلَّ ِفي ُكلِ  َيْوَم َوَليْ 

َمىىرَ 130/19)         َمىىر  ْبىىن  َعْبىىد  اْلَعز يىىز  إ لَىىى َسىىال م  ْبىىن  ع  :" ( عىىن َجْعفَىىر ْبىىن ب ْرقَىىاَن قَىىاَل: َكتَىىَب ع 
ٍَِني ِبِه ِمْن َهَذا اأَلْمِر، َعْن َهْيِر َمُشـوَرَة وَ  ٍَِني ِبَما اْبَت َب َلـُه ََل َطَلـَأمَّا َبْعُد، َفِ نَّ اّللََّ َعزَّ َوَجلَّ اْبَت
ٍَِني َأْن ُيِعيَنِني َعلَ  ٍَِني ِبَما اْبَت  .(1)ْيِه ..."َوَلِكْن َكاَن َما َقدََّر اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َفَأْسَأُل اّللََّ الَِّذِ اْبَت

ا ِعْنَد ُعَمَر ْبِن َعْبـِد اْلَعِزيـزِ (اَ ْن َطْلَحَة ْبن  َيْحَيى قَىالَ 131/14)   ُه َفَجـاءَ  (1):" ُكْنُت َجاِلس 
ـا َذاَّلَل َفَقـ ْد فُـِرَ  ِمْنـُه َرُجَل َفَقاَل َلُه: َيا َأِميَر اْلُمْيِمِنيَن، أْبَقاَّلَل اّللَُّ َما َكاَن اْلَبَقاُء َخْير ا َلـَّلَل َفَقـاَل: َأمَّ

.(4)َوَلِكْن ُقْل: َأْحَياَّلَل اّللَُّ َحَياة  َطيِ َبة  َوَتَوفَّاَّلَل َمَع اأَلْبرَاِر"
ُم البن عباس رضي هللا عنهما عندما قال لىه:))  ة النبي فهذه امثار تذكرنا بوصي َيا ُهٍَ

ــَأِل اّللََّ  ــأَْلَت َفاْس ــَّلَل، ِإَذا َس ــْدُه ُتَجاَه ــِظ اّللََّ َتِج ــَّلَل، اْحَف ــِظ اّللََّ َيْحَفْظ ــاَت، اْحَف ــَّلَل َكِلَم ــي ُأَعلِ ُم َذا ِإنِ  ، َواِ 
ــ ــْم َأنَّ اأُلمَّ ــاّللَِّ، َواْعَل ــَتِعْن ِب ــَتَعْنَت َفاْس ــوَّلَل ِإَلَّ اْس ــْم َيْنَفُع ــْيَء َل ــوَّلَل ِبَش ــى َأْن َيْنَفُع ــْت َعَل ــْو اْجَتَمَع َة َل

وَّلَل ِإَلَّ ِبَشْيَء َقْد كَ  وَّلَل ِبَشْيَء َلْم َيُضرن َتَبُه اّللَُّ ِبَشْيَء َقْد َكَتَبُه اّللَُّ َلَّلَل، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرن
ُم َوَجفَّ  ُحُف((َعَلْيَّلَل، ُرِفَعِت اأَلْقٍَ  .(5)ْت الصن

ما أن تجزا وتسخط فحينها تخسىر  فقضاء هللا وقدره نافذ وَصائ ر, فصما أن تصبر فتؤجر, وا 
 الدنيا وامخرة.

                                                 

 (.1111رقم) 941ص -زهد أحمد ((1

 .2/584وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.1911رقم) 911ص -زهد أحمد ر السابق: انظر: المصد((5

عمر بن عبد العزيز بن مروان األموي ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بىن عبىد منىاف بىن  (3)
لحىافظ, قصي بن كالب, أبو حفص القرشي, األموي, المدني, ثم المصري, الخليفة, الزاهىد, الراشىد, اإلمىام, ا

 وما بعدها. 1/114العالمة, المجتهد, العابد, أمير المؤمنين حقا. انظر: سير أعالم النبالء  

 .2/331–.وأخرجهأبونعيمفيالحلي (1940رقم) 914ص -زهد أحمد انظر: المصدر السابق: ((4

 /4 – 13ب: –ك: صىىىىىفة القيامىىىىىة والرقىىىىىائق والىىىىىورا  –وقىىىىىال حىىىىىديث حسىىىىىن صىىىىىحي   –رواه الترمىىىىىذي ((2
 (.9319رقم) 1/1919. وصححه األلباني في صحي  الجامب  4/410(. واإلمام أحمد  1111رقم)119
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 وأنىه مقىدر عليىه, فهىو دنيىاه في وينفعه يضره مما العبد يصيب ما كل بأن اإليمان من فالبد
 على ذلك الخلق كلهم جميعا.ال يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه ولو اجتهد 

 يتبىدل ال وهذا يدل على أن ما في علم هللا تعالى, أو ما أثبته سبحانه في أم الكتاب ثابت
ينسىخ, وأنىه واقىب نافىذ ال م حىال علىى العبىد, فعلىى العبىد أن يصىبر لقضىاء هللا لقىول  وال يتغيىر وال

ُكلَُّه َخْيَر َوَلْيَس َذاَّلَل أَلَحَد ِإَلَّ ِلْلُمـْيِمِن ِإْن َأَصـاَبْتُه َسـرَّاُء َعَجب ا أَلْمِر اْلُمْيِمِن ِإنَّ َأْمَرُه :)) النبىي 
ْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر َفَكاَن َخْير ا َلهُ   .(1)((َشَكَر َفَكاَن َخْير ا َلُه َواِ 

 منكر القدر ثالثا :
 .(1)َكذََّب ِباْلَقَدِر َفَقْد َكَفَر" :"َمنْ َقالَ  ( َعن  اْلَحَسن  131/11)

جمىاا المسىلمين علىى وجىوب اإليمىان بالقىدر وأن مىن  وقد دلَّ القرآن الكريم والسنة النبوية وا 
 .أنكر اإليمان بالقدر فقد كفر باهلل تعالى وخر  من ملة اإلسالم

عىالم  مىن وتضافرت جهود العلماء  على تقرير القدر والنص   علىى وجىوب اإليمىان بىه, ومىا
علىى وجىوب اإليمىان بىه,  من علماء أهل السنة الىذين هىم أعىالم الهىد  وأنىوار الىدجا إال وقىد نىصَّ 

 وبدَّا وسفَّه من أنكره وردَّه.
ىه , َوَنهَىاه ْم َعىْن :"-رحمه هللا-وقال اإلمام الطحاوي  ْلىَم اْلقَىَدر  َعىْن َأَنام  إ نَّ ا ََّ َتَعىاَلى َطىَو  ع 

ه , َكَما  : وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ َقاَل َتَعاَلى ف ي ك َتاب ه :َمَرام  . َفَمْن َسَأَل: ل َم َفَعىَل؟ [19]اأْلَْنب َيىاء 
َن اْلَكاف ر يَن" , َكاَن م  ْكَم اْلك َتاب  , َوَمْن َردَّ ح  ْكَم اْلك َتاب  َفَقْد َردَّ ح 
(9). 

وقد نهينا أيضًا عن الخوض في القدر والتعمىق فيىه, بىل علينىا أن نمسىك عىن الخىوض فىي 
ــَر  :))القىىدر قىىال رسىىول هللا  َذا ُذِك ــَرِت الننُجــوُم َفَأْمِســُكوا، َواِ  َذا ُذِك ــَر َأْصــَحاِبي َفَأْمِســُكوا، َواِ  ِإَذا ُذِك

 .(4)اْلَقَدُر َفَأْمِسُكوا((
ول  ا َّ   وعن أب ي ه ريرة  َب َحتَّى اْحَمىرَّ  قال: َخَرَ  َعَلْيَنا َرس  َوَنْحن  َنَتَناَزا  ف ي الَقَدر  َفَغض 

, َفقَىاَل:)) َأِبَهـَذا ُأِمـْرُتْم َأْم ِبَهـَذا ُأْرِسـْلُت ِإَلـْيُكْم؟ ِإنََّمـا َهَلـَّلَل َوْجه ه , َحتَّى َكَأنََّما ف ق َم ف ي َوْجَنَتْيه  الرُّمَّىان 
 .(5)َن َقْبَلُكْم ِحيَن َتَناَزُعوا ِفي َهَذا اأَلْمِر، َعَزْمُت َعَلْيُكْم َأَلَّ َتَتَناَزُعوا ِفيِه((َمْن َكا

                                                 

 (.9131رقم) 119/ 1ب: المؤمن أمره كله خير   –ك: الزهد والرقائق  –صحي  مسلم ((1

في اعتقاد أهل السنة بنحوه عن الحسن قال:" من  (. ورو  اإلمام الاللكائي1111رقم) 941ص -زهد أحمد ((5
 .4/111كذب بالقدر فقد كذب باإلسالم" 

 .543ص-(شرحالعقيدةالطحاوي (3

 (.141رقم) 1/111. صححه األلباني في الجامب   4/101. وحلية األولياء  1/31المعجم الكبير  ((4

 4/449 قال الشيخ األلباني: حسن –ي القدر ب: التشديد في الخوض ف –ك: القدر  –سنن الترمذي ((2
 .( قال الشيخ األلباني: حسن1199رقم)
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لمىىىا رآهىىىم يتجىىىادلون فىىىي القىىىدر, وسىىىبب  ضىىىبه أنىىىه كىىىره أن يفضىىىي ذلىىىك إلىىىى  فغضىىىب 
 , وأن يؤدي إلى االنحراف العقدي.(1)االختالف والتفرق

وفي طبقات الحنابلة:" والكالم والجىدل والخصىومة فىي القىدر منهىي عنىه عنىد جميىب الفىرق, 
عىىن  ألن القىىدر سىىر هللا, ونهىىى الىىرب جىىل اسىىمه األنبيىىاء عىىن الكىىالم فىىي القىىدر, ونهىىى النبىىي 

والتىىابعون, وكرهىىه العلمىىاء وأهىىل الىىورا ونهىىوا  الخصىىومة فىىي القىىدر, وكرهىىه أصىىحاب رسىىول هللا 
فىىي جملىىة  ي القىىدر, فعليىىك بالتسىىليم واإلقىىرار واإليمىىان واعتقىىاد مىىا قىىال رسىىول هللا عىىن الجىىدال فىى

 .(1)األشياء واسكت عما سو  ذلك"
:" سبيل معرفة هذا الباب التوقيىف مىن الكتىاب والسىنة, (9)وقال اإلمام أبو المظفر السمعاني

حىار الحيىرة, ولىم العقىول, فمىن عىدل عىن التوقيىف فيىه ضىل وتىاه فىي ب دون محض القياس ومجرد
التىي  الىنفس, وال يصىل إلىى مىا يطمىئن بىه القلىب, ألن القىدر سىر مىن أسىرار هللا تعىالى يبلىا شىفاء

لمىىا علمىىه مىىن  ضىىربت مىىن دونهىىا األسىىتار, اخىىتص هللا بىىه وحجبىىه عىىن عقىىول الخلىىق ومعىىارفهم,
على العالم, فلم هللا تعالى علم القدر  الحكمة, وواجبنا أن نقف حيث حد لنا وال نتجاوزه, وقد طو 

إن سىر القىدر ينكشىف لهىم إذا دخلىوا الجنىة , وال ينكشىف  يعلمه نبي مرسل وال ملك مقىرب, وقيىل:
 .(4)اعلم" قبل دخولها, وهللا

إن قضىية اإليمىان بالقضىاء والقىدر قضىية تربيىىة وقضىية أعمىال قلىوب, فاإلنسىان الىذي يعبىىد 
منىىىًا بىىىىاهلل سىىىبحانه وتعىىىىالى وبقضىىىائه وقىىىىدره هللا ويتبىىىب شىىىىرعه يعمىىىر هللا قلبىىىىه باإليمىىىان فيصىىىىب  مؤ 

فيستري  في حياته لهذا, فأثرها عظيم جدًا فىي حيىاة اإلنسىان وفىي حيىاة األمىة جميعىًا, عظىيم لمىن 
 :(1)كان له قلب فمده باإليمان, فهذه امثار

زيادة اإليمان وقوته؛ ألن اإليمان بالقضاء والقدر ركن مىن أركىان اإليمىان, وكىل ركىن  أوَل :
يمانىًا وعمىل قلىب زاد إيمانىه وقىوي  من أركان اإليمان إذا آمن به اإلنسان وعمر قلبىه بىه تصىديقًا وا 

 قلبه.

                                                 

 .14/191انظر: مجموا الفتاو   ((1
 .1/14انظر: طبقات الحنابلة ((5
هىىو: اإلمىىام, العالمىىة, مفتىىي خراسىىان, أبىىو المظفىىر منصىىور بىىن محمىىد بىىن عبىىد الجبىىار بىىن أحمىىد التميمىىي, ((3

(هىى . 413(هى, وتفقىه علىى المىذهب الحنفىي وتحىول شىافعيًا , مىات سىنة )411سنة ) السمعاني, المروزي, ولد
 .13/114انظر: سير أعالم النبالء 

 .11/499ابن حجر   –. وفت  الباري 11/131انظر: شرح النووي على صحي  مسلم   ((4
 –مان األشىىىقر عمىىىر بىىىن سىىىلي –. والقضىىىاء والقىىىدر 111ص –انظىىىر: شىىىرح األصىىىول الثالثىىىة البىىىن عثيمىىىين ((2

 .103ص
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االعتمىىاد علىىى هللا تعىىالى عنىىد فعىىل األسىىباب بحيىىث ال يعتمىىد علىىى السىىبب نفسىىه بىىل  ثانيــا :
 . , ويعلم أن كل شيء بقدر هللا  يعتمد بقلبه على هللا 

فللمؤمن بالقضىاء والقىدر شىجاعة فىي سىاحات الجهىاد وعنىد كلمىة الحىق, ولقىد كانىت  ثالثا : 
يخوضىىون  هىىذه سىىمة المسىىلمين علىىى مىىدار تىىاريخهم الطويىىل, كىىانوا أهىىل جهىىاد فىىي سىىبيل هللا 

قىدر وأن األجىل ال يتقىدم وال يتىأخر, دخلىت المعركىة المعارك ال يخافون؛ ألنهم يوقنون أن األمر م
 أو لم تدخلها, جاهدت في سبيل هللا أو لم تجاهد, فأجلك محدد.

: ومن أعظم امثار الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار هللا تعىالى, فىال رابعا  
السىموات واألرض, وهىو يقلق بفوات محبوب أو حصىول مكىروه, ألن ذلىك بقىدر هللا الىذي لىه ملىك 

 كائن ال محال.
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 تمهيد :
ٻ ٻ ٻ إن اإليمان باليوم امخر ركن أساسىي مىن أركىان اإليمىان كمىا يقىول هللا تعىالى: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

[199:البقىىرة] وقىىد حكىىم هللا بكفىىر مىىن لىىم يىىؤمن بىىاليوم امخىىر, فقىىال , : ڑ ڑ ک ک

 .[191:النساء]ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
فىىال تكىىاد تجىىد صىىفحة مىىن كتىىاب هللا إال  ,بهىىذا اليىىوموقىىد اهىىتم القىىرآن الكىىريم اهتمامىىًا كبيىىرًا 

 ,مما يبين ويؤكد أهمية هىذا اليىوم ,وما سيكون فيه من األحداث واألهوال ,وذكر فيها اليوم امخر
گ گ  قىال تعىالى: ,بل وربط اإليمان باليوم امخر باإليمان بىاهلل تعىالى فىي كثيىر مىن اميىات

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ : وقولىىىىىىىىىىىىه  ,[191:البقىىىىىىىىىىىىرة]گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 .[33:التوبة]ۉ ې
؛ مثىل: (1)ومن اهتمام القران الكريم باليوم امخر أيضًا أنه قىد سىمى هىذا اليىوم بأسىماء كثيىرة

 ,ويىوم الحسىرة ,ويىوم الىدين ,والطامىة ,والغاشىية ,ويىوم الحسىاب ,والساعة ,الحاقة ,القيامة ,الواقعة
قىىال القرطبىىي:" كىىل مىىا عظىىم شىىأنه تعىىددت صىىفاته وكثىىرت أسىىماؤه ... فالقيامىىة لمىىا  ,و يرهىىا كثيىىر
ووصىىىفها بأوصىىىاٍف  ,سىىىماها هللا تعىىىالى فىىىي كتابىىىه بأسىىىماء عديىىىدة ,وكثىىىرت أهوالهىىىا ,عظىىىم أمرهىىىا

  .(1)كثيرة"
يقول سىيد سىابق عىن مفهىوم اليىوم امخىر:" يبىدأ اليىوم امخىر بفنىاء عالمنىا هىذا, فيمىوت كىل 

ثىىم ينشىىىء هللا النشىأة امخىىرة, فيبعىىث هللا النىىاس  ,األحيىىاء, وتتبىدل األرض والسىىماواتمىن فيىىه مىىن 
وبعىد البعىث يحاسىب هللا كىل فىىرد علىى مىا عمىل مىن خيىىر أو ,جميًعىا, ويىرد إلىيهم الحيىاة مىىرة أخر 

 .(9)فمن  لب خيره شره أدخله هللا الجنة, ومن  لب شره خيره أدخله هللا النار" ,شر

                                                 

ط:  -بيىىروت  –دمشىىق  –دار القلىىم  –– من حنبكىىة الميىىدانيعبىىد الىىرح –لعقيىىدة اإلسىىالمية وأسسىىها انظىىر: ا((1
 –األردن  –دار النفىائس  –عمر سليمان األشىقر  –. والقيامة الكبر  111ص – م1393 -هى 1933الثانية 

 –دار الكتىىىىاب العربىىىىي  -سىىىىيد سىىىىابق  -اإلسىىىىالمية  العقائىىىىدو .  10ص –م 1331 -هىىىىى 1411ط: السادسىىىىة 
 .111ص  -من  ير طبعة  –بيروت 

أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بىن فىرح األنصىاري الخزرجىي  -التذكرة بأحوال الموتى وأمور امخرة ((5
المنهىا  للنشىر مكتبىة دار  -تحقيق ودراسىة: الىدكتور: الصىادق بىن محمىد بىن إبىراهيم  -شمس الدين القرطبي 
 .144ص  -هى  1411ط:األولى,  –والتوزيب, الرياض 

 .110ص -سيد سابق –ائد اإلسالمية العق((3
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باليوم امخر هو:" التصديق الجازم بصتيانه ال محالة, والعمىل بموجىب ذلىك. ومعنى اإليمان 
وبىىالموت ومىا بعىىده  ,ويىدخل فىي ذلىىك اإليمىان بأشىراط السىىاعة وأماراتهىا التىي تكىىون قبلهىا ال محالىة

ومىا فىي موقىف  ,وخىرو  الخالئىق مىن القبىور ,وبىالنفخ فىي الصىور ,من فتنىة القبىر وعذابىه ونعيمىه
وال واألفىىىزاا وتفاصىىىيل المحشىىىر: نشىىىر الصىىىحف, ووضىىىب المىىىوازين, وبالصىىىراط القيامىىىة مىىىن األهىىى

, وبالنار وعذابها والحوض, والشفاعة و يرها, وبالجنة ونعيمها الذي أعاله النظر إلى وجه هللا 
 ."(1)الذي أشده حجبهم عن ربهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

مجمىىوا فتىىاو  ورسىىائل فضىىيلة و  .11ص - انظىىر: أعىىالم السىىنة المنشىىورة العتقىىاد الطائفىىة الناجيىىة المنصىىورة((1
 .119/ 1 -الشيخ محمد بن صال  العثيمين 
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 الجنةالقبر أول منازل اآلخرة وروضة من رياض األول:  المطلب
چ   جاء ذكر القبر في القرآن الكريم تصريحًا وكناية, ما جاء تصريحًا مثل قوله تعالى:

, [19:الممتحنىة] چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 .[9:الح ] ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  وقوله تعالى:

, [9:القمر]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  أما ما جاء كناية مثل قوله تعالى:
 .[49:المعار ]ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ وقوله تعالى:

  :عرف العلماء القبر بعدة تعريفات منها
[:" القبىىر مىىا يىىوار  الميىىت بعىىد موتىىه 11:عىبس]ۀ ۀ ڻ قىىال القرطبىىي فىىي تفسىىيره ميىىة

أو روضىىة مىىن ريىىاض  ,وقىىال فىىي موضىىب آخىىر:" القبىىر حفىىرة مىىن حفىىر النىىار ,(1)وذلىىك إكرامىىًا لىىه"
 .(1) ذلك محمول عندنا على الحقيقة ال على المجاز" ,الجنة

 .(9):" هي هذه القبور التي بينكم وبين امخرة"البصري قال الحسن
وهو موطن  ,قال ابن تيمية:" القبر ذلك المكان الضيق الذي يضم بين جوانبه جثث الموتى

أو , وهىو إمىا روضىة مىن ريىاض الجنىة ,ومنىزل الصىالحين السىعداء ,والسىفهاء ,والحقىراء ,العظماء
ما دار كرامة وسعادة ,حفرة من حفر النار  .(4)أو دار إهانة وشقاوة" ,وا 

:" هىذا بىرزو  مامىهزة فلما وضعت في لحدها, قىال أبىو أعلى جنا  وصلى أبو أمامه 
 .(1)إلى يوم يبعثون"

 ۅ ۋ  قىال تعىالى:, (1)والبرزو اسم ما بين الدنيا وامخرة من وقت الموت إلى البعث
 .[100:المؤمنون] ې ۉ ۉ ۅ

وعنه قال هو ما بين الموت  ,قال مجاهد:" البرزو الحاجز بين الموت والرجوا إلى الدنيا
 .(9)إلى البعث"

                                                 

 .13/113تفسير القرطبي  –الجامب ألحكام القرآن ((1
 .999ص  -التذكرة بأحوال الموتى وأمور امخرة ((5
 .1/494بيروت  –المنشورات العلمية  -الرحمن السورتي  عبدت:  –مجاهد بن جبر -تفسير مجاهد ((3
 –م 1331-هىىى 1411العصىىرية المكتبىة  –: أبىو بكىىر عبىد الىىرزاق ت – ابىن تيميىىة – فتىاو  فىىي عىذاب القبىىر((4

 .30ص –بيروت  –صيدا 
 .13/90للطبري   –انظر: جامب البيان في تأويل القرآن ((2
ىىىالَّبي  -انظىىىر: اإليمىىىان بىىىاليوم امخىىىر ((6  901المكتبىىىة العصىىىرية للطباعىىىة والنشىىىر ) -َعلىىىي محمىىىد محمىىىد الصَّ

 .19ص –ط: األولى  -صفحة(  111دار ابن كثير ) -صفحة( 
 .1/434تفسير ابن كثير  ((7
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على لسان و , نقر بكل ما جاءنا عن هللا و فتوجب علينا عقيدتنا أن نعتقد إعتقادًا جازمًا, 
لم  والشهادة, الذي حجبه هللا عنا, سواء قبلته عقولنا, أو, من أخبار عن عالم الغيب رسوله 
 ڭ ۓ ۓ ے ے  نقول كما قال خيرة هذه األمة:و  نسلم تسليمًا مطلقًا, أنو تقبله, 
 .[111:البقرة] ڭ ڭ
 القبر أول منازل اآلخرة أوَل :

ْثَمىىان  إ َذا َوقَىىَف َعلَىىى َقْبىىٍر َبَكىىى َحتَّىىى هىىانٍم مىىولى عثمىىان قىىال ( عىىن139/1) َيب ىىلَّ : َكىىاَن ع 
ىوَل ا َّ  ل ْحَيَته  َفق يَل َله   ىْن َهىَذا ؟ قَىاَل : إ نَّ َرس  ُل  اْلَقْبـرُ  ":قَىالَ  : تَىْذك ر  اْلَجنَّىَة فَىاَل َتْبك ىي َوَتْبك ىي م  َأوَّ

ْن َلْم َيْنُج ِمْنُه َفَما َبْعَدُه َأَشـدن ِمْنـهُ  ،ُه َأْيَسُر ِمْنهُ َمَناِزِل اآلِخَرِة َفِ ْن َنَجا ِمْنُه َفَما َبْعدَ  َوَقـاَل  قَىاَل:، َواِ 
.(3)": َما رََأْيُت َمْنزَل  ِإَلَّ َورََأْيُت اْلَقْبَر َأْفَظَع ِمْنهُ  َرُسوُل اّللَِّ 

روضىة مىن وهىو إمىا , إنها كلمات صادقة من نبٍي كريم فالقبر أول منىزٍل مىن منىازل امخىرة
مىىا حفىىرة مىىن حفىىر النىىار, ريىىا فلىىذا كىىان عثمىىان رضىىي هللا عنىىه إذا ذكىىر القبىىر بكىىىى ض الجنىىة, وا 

ذا ذكىىر الجنىىة والنىىار لىىم يبىىك؛ ألنىىه يرجىىو ويخىىاف, يرجىىو فىىي رحمىىة هللا أن يكىىون القبىىر  وارتعىىد, وا 
ن روضة من رياض الجنة, ويخاف من عذاب هللا أن يكون القبر حفرة من حفىر النىار, فيخىاف مى

 علم أن ما بعده أيسر أو أشد منه.القبر؛ ألنه ي
ىئ ی   فلحظة واحدة في القبر يتبين لإلنسان فيها كثير ممىا لىم يكىن يخطىر لىه علىى بىال

سىىعد فىىي قبىىره فالسىىعادة أكمىىل وأتىىم فىىي امخىىرة, ومىىن  , فمىىن[49:الزمىىر]ی ی ی جئ حئ مئ
 .كان عليه األمر شاقًا جدًا فهو أشق وأشد وأنكى في امخرة

تفك ىر أخىي فىي تلىك الليلىة األولىى إذا أضىجعت فىي تلىك اللحىود , يا  افاًل عن هىذه األحىوال
 ل ليلة تمر عليك في القبر تذكرها.وحيدًا فريدًا باألعمال واألقوال تذكر أخي تلك الليلة! أو 

أو ما علمت يا مغرور: أن  موال, وأعددته للشدائد واألهوال,يا هذا أين الذي جمعته من األ
الغفلىىة, أتحسىىب أن , إلىىى كىىم هىىذه يىىا نائمىىًا فىىي  فلىىةبىىد مىىن االرتحىىال, إلىىى يىىوم شىىديد األهىىوال, ال 

وتظىن أن  وتىزعم أن الخطىب يسىير,رك سىد , وأن ال تحاسىب  ىدًا, تأتىزعم أن سىتاألمر صغير, 
 سينفعك حالك, إذا آن ارتحالك, كال وهللا ساء ما تتوهم

الىىنفس عىىن الهىىو , وعلىىم أن الفىىائز مىىن فطىىوبى لمىىن سىىمب ووعىىى, وحقىىق مىىا ادعىىى, ونهىىى 
فانتبىىه مىىن هىىذه الرقىىدة,  ,[93:الىىنجم]ىب يب جت حت   مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ارعىىو , 

                                                 

قىىىىىىال  –( 1ك: الزهىىىىىىد ب:) – هسىىىىىىننخرجىىىىىىه الترمىىىىىىذي فىىىىىىي (. و 119( و)111رقىىىىىىم) 191ص – زهىىىىىىد أحمىىىىىىد((1
ب:  –ك: الزهد  –. وابن ماجه (1901رقم) 4/119ل األلباني:"حسن"وقا ,الترمذي:"هذا حديث حسن  ريب"

 (.4119رقم) 1/1411ذكر القبر والبلى  
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واجعىىل العمىىل الصىىال  لىىك عىىدة, وال تىىتمن منىىازل األبىىرار, وأنىىت مقىىيم علىىى األوزار عامىىل بعمىىل 
 .(1)الفجار, بل أكثر من األعمال الصالحات, وراقب هللا في الخلوات

 القبر روضة من رياض الجنة ثانيا :

أ َعلِ ـِم اْلَخْيـَر َوَتَعلَّْمـهُ ِإَلـى ُموَسـى َأْن  َأْوَحـى اّللَُّ  ":القى (1)عىن كْعىب اأَلحَبىار( 134/1)
َر ِلمُ   .(1)"ُه ِفي ُقُبورِِهْم َحتَّى ََل َيْسَتْوِحُشوا ِلَمَكاِنِهمْ َعلِ ِم اْلَخْيِر َوُمَتَعلِ مَفِ نَُّه ُمَنوَّ

يد ْبىن َيز يىد( 131/9) َِ  َوُوِضـَع فـي (5) ْبـُن َهاِلـبَ ُقِتـَل َعْبـُد اّللَِّ  ":قىال( 4)عن َسىع  َقْبـرِِه َوُسـوِ 
 .(6)َطيِ َبة  ِمْن َجِميِع الطِ يِب... "َفَشِمْمَنا ِمْن ُترَاِب َقْبرِِه رَاِتَحة  َعَلْيِه التنرَاُب َقاَل : 

َهَزْوَنا َأْذِرِبيَجاَن َزَمـَن ُعَمـَر ْبـِن اْلَخطَّـاِب َوَمَعَنـا  ":قال  (7)عن عبد ا َّ بن سلمة( 131/4)
ا َقْبـَر َمْحفُـوَر ُأَوْيَس اْلَقَرِنين َفَلمَّا َرَجْعَنا َيْعِني َمِرَض َعَلْيَنا َفَحَمْلَناُه َفَلْم َيْسَتْمِسَّلْل َفَماَت َفَنَزْلَنا َفـِ ذَ 

: َلْو َرَجْعَنا َدَفنَّاُه، َفَقاَل َبْعُضَنا ِلَبْعضَ ْلَناُه َوَكفَّنَّاُه َوَصلَّْيَنا َعَلْيِه وَ َوَماَء َمْسُكوَب َوَكَفَن َوَحُنوَط َفَغسَّ 
 .(8)َوََل َأَثَر َلُه" َفَعلَّْمَنا َقْبَرُه َفَنْسَتْغِفَر َلُه َفَرَجْعَنا َفِ َذا ََل َقْبرَ 

عنهىىا القىىرآن الكىىريم, والسىىنة إن عقيىىدة أهىىل السىىنة ثابتىىة باإليمىىان بكىىل الغيبيىىات التىىي أخبرنىىا 
 الشريفة, فأهل السنة ال يخضعون الغيبيات لعقولهم القاصرة, بل عقولهم طوعًا للمنقول الصحي .

                                                 

 وما بعدها. 901 ص -بأحوال الموتى وأمور امخرة التذكرة بتصرف: ((1

هو: كعب بن ماتب الحميري, اليماني, العالمة, الحبر, كان في الجاهليىة مىن كبىار علمىاء اليهىود فىي الىيمن, ((5
فكىىان يحىىدثهم عىىن الكتىىب   , فجىىالس أصىىحاب محمىىدوأسىىلم فىىي زمىىن أبىىي بكىىر, وقىىدم المدينىىة فىىي دولىىة عمىىر

 ,كان حسن اإلسالم, متين الديانة, من نبالء العلماء, ائب, ويأخذ السنن عن الصحابةاإلسرائيلية, ويحفظ عج
تىىوفي فىىي حمىىص, عىىن مئىىة  ,بكتىىب اليهىىود, لىىه ذوق فىىي معرفىىة صىىحيحها مىىن باطلهىىا فىىي الجملىىة وكىىان خبيىىراً 

 وما بعدها. 9/430 سنين. انظر: سير أعالم النبالء  وأربب

 .6/14أبونعيمفيالحلي (.ورواه323رقم)118ص–زهدأحمد((3

. انظىر تقريىب سعيد ابن يزيد ابن مسلمة األزدي ثم الطاحي أبو مسلمة البصري القصير ثقة مىن الرابعىةهو: ((4
 .141-1التهذيب 

 ,رو  عنىه قتىادة ومالىك بىن دينىار ,من أهل البصرة يرو  عن أبي سىعيد الخىدري ,عبد هللا بن  الب الحداني((2
بن األشعث وقاتل معىه حتىى قتىل فىي الجمىاجم سىنة ثىالث ابايب  ,وكان من عباد أهل البصرة ,كنيته أبو فراس

/ 10. وتهىىذيب التهىىذيب  10/ 1ريىى  المسىىك. انظىىر: الثقىىات  البىىن حبىىان   هفكىىانوا يجىىدون مىىن قبىىر  ,وثمىىانين
 .410/ 11. وتهذيب الكمال  919

 .41ص –سبق تخريجه ((6
. انظر تقريب التهذيب الم المرادي الكوفي صدوق تغير حفظه من الثانيةهللا بن سلمة بكسر ال عبدهو: ((7
1/901. 
 .5/83(.وأخرجهأبونعيمفيالحلي 5127رقم)414ص–زهدأحمد((8
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وص  به النقىل عنىه فيمىا شىاهدناه  يجب اإليمان بكل ما أخبر به النبي قال ابن قدامه:" 
ولىىم نطلىىب علىىى حقيقىىة  أو  ىىاب عنىىا نعلىىم أنىىه حىىق وصىىدق وسىىواء فىىي ذلىىك مىىا عقلنىىاه أو جهلنىىاه

 .(1)"عذاب القبر ونعيمه, وذكر منها معناه
فىىي ثبىىوت  وقىىد تىىواترت األخبىىار عىىن رسىىول هللا  قىىال شىىارح الطحاويىىة أبىىو العىىز الحنفىىي:"

, وسىؤال الملكىين, فيجىب اعتقىاد ثبىوت ذلىك واإليمىان بىه, عذاب القبر ونعيمه لمن كىان لىذلك أهىالً 
الىىىدار,  يفيتىىه, لكونىىىه ال عهىىىد لىىىه بىىه فىىىي هىىىذهقىىىل وقىىىوف علىىىى كوال تىىتكلم فىىىي كيفيتىىىه, إذ لىىيس للع

 .(1)"والشرا ال يأتي بما تحيله العقول, ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول
قال ابن رجب في فصل عن نعيم القبر:" وأما مىا شىوهد مىن نعىيم القبىر وكرامىة أهلىه فكثيىر 

 .(4)وذكر في الباب قصصًا كثيرة وطويلة, وكذلك ذكر السفاريني مثل ما قال ابن رجب, (9)أيضًا"
وامثىار التىي تىىم ذكرهىا فيهىا دليىىل واضى  علىىى نعىيم القبىر وكرامىىة أهلىه, لمىا كىىانوا عليىه مىىن 

 اجتهاد في طاعات هلل سبحانه وتعالى.
فمىىىا علينىىىا إال أن نىىىزداد إيمانىىىًا بىىىأن نعىىىيم القبىىىر حىىىق, وواقىىىب لمىىىن يسىىىتحق مىىىن عبىىىاد هللا  

ن مقىىدم علىىى الطاعىىة تىىارك للمعصىىية, حتىىى ينىىال مىىا نالىىه المنعمىىين فىىي الصىىالحين, ويجعىىل المىىؤم
قبورهم, ويسارا في الخيرات, ويغتنم كل لحظات عمره بفعىل الطاعىات, لكىي يكرمىه هللا فىي الىدنيا 

 وامخرة.
 

 

 

 

 

                                                 

ت: بدر بن عبىد  -أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي  -لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ((1
 .194ص -هى 1401ط: األولى –الكويت  –السلفية  الدار -هللا البدر 

 .933ص – شرح العقيدة الطحاوية((5
للحىىافظ أبىىى الفىىر  زيىىن الىىدين عبىىد الىىرحمن بىىن أحمىىد بىىن رجىىب  –أهىىوال القبىىور وأحوالهىىا أهلهىىا إلىىى النشىىور ((3

ط:  –بيىىروت  –دار الكتىىات العربىىي  –ت: خالىىد عبىىد اللطيىىف السىىبب العلمىىي  –الحنبلىىي البغىىدادي الدمشىىقي 
 .103ص –م 1334 -هى 1414الثالثة 

ت:  –محمىىد بىىن أحمىىد بىىن سىىالم بىىن سىىليمان السىىفاريني الحنبلىىي  –فىىي علىىوم امخىىرة  انظىىر: البحىىور الزاخىىره((4
 .143-1/141 –م 1009 -هى 1411ط:األولى  –محمد إبراهيم شلبي شومان 
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 المطلب الثاني: البعث بعد الممات وعقوبة الجلوس على القبر
 أوَل : البعث بعد الممات

( عن معاذ بن جبل 139/1) 
ـَحقٌّ  نَّ اّللََّ َمْن َعِلَم أَ  ":قىال (1) اَعَة آِتَيـَة ََل ، َوَأنَّ السَّ

 .(1)"، َوَأنَّ اّللََّ َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر َدَخَل اْلَجنَّةَ َرْيَب ِفيَها
ــا :"قىىال (9)دالل بىىن سىىععىىن بىى( 131/1)  ــوِد َوَي ــَل اْلُخُل ــا َأْه ــوا  َي ــْم ُتْخَلُق ــْم َل ــاِء ِإنَُّك َأْهــَل اْلَبَق

ٍَِب ِإَلـى اأَلْرَحــاِم َوِمـَن اأَلْرَحــ نََّمــا َتْنَتِقلُـوَن ِمــْن َداَر ِإَلـى َداَر َكَمــا ُنِقْلــُتْم ِمـَن اأَلْصــ اِم ِإَلــى للِغَنـاِء َواِ 
 (4)"ِقِف َوِمَن اْلَمْوِقِف ِإَلى اْلُخُلودِ الدنْنَيا َوِمَن الدنْنَيا ِإَلى اْلُقُبوِر َوِمَن اْلُقُبوِر ِإَلى اْلَموْ 

 إن قضية البعث مىن القضىايا اليقينيىة الغيبيىة التىي هىي مىن أركىان اإليمىان بىاهلل جىل وعىال,
خىراجهم مىن قبىورهم أحيىاء للحسىاب والجىزاءوالبعث هىو   , كمىا قىال ابىن كثيىر:"إحيىاء هللا للمىوتى وا 

 .(1)"هو المعاد وقيام األرواح واألجساد يوم القيامة
 .والسنة النبوية, وهذا ما تشير إليه كثير من اميات الواردة في كتاب هللا 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  :قىىىال هللا تعىىىالى

 وقوله تعالى:, [4:اإلنفطار]ڀ ٺ ٺ  وقوله تعالى:, [9-1:الح ] ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ[91:األنعام]. 

قـال هللا: َكـذََّبِني اْبـُن آَدَم " قىال: , عىن النبىي حديث أبىو هريىرة  ,أما من السنة النبوية
َِ َفَقْولُـُه: َلـْن ُيِعيـَدِني،  َكَمـا َبـَدَأِني، َوَلْم َيُكْن َلُه َذِلَّلَل، َوَشَتَمِني َوَلْم َيُكْن َلُه َذِلَّلَل، َفَأمَّا َتْكِذيُبـُه ِإيَّـا
َِ َفَقْولُـُه: اتََّخـَذ اّللَُّ َوَلـد   ُل الَخْلِق ِبَأْهَوَن َعَلـيَّ ِمـْن ِإَعاَدِتـِه، َوَأمَّـا َشـْتُمُه ِإيَّـا ا َوَأَنـا اأَلَحـُد َوَلْيَس َأوَّ

َمُد، َلْم أَِلْد َوَلْم ُأوَلْد، وَ   .(6)َلْم َيُكْن ِلي ُكْفت ا َأَحَد"الصَّ

                                                 

بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي  معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري ابن عائذ بن عدي((1
السىىيد, اإلمىىام, أبىىو عبىىد الىىرحمن األنصىىاري, الخزرجىىي,  ,بىىن أسىىد بىىن سىىاردة بىىن يزيىىد بىىن جشىىم بىىن الخىىزر 

 .1/444 انظر: سير أعالم النبالء  وله عدة أحاديث. ,المدني, البدري, شهد العقبة شابا أمرد
 (.1112رقم)531ص – زهد أحمد((5

كىان ألبيىه بالل بن سعد بن تميم السكوني, اإلمام, الرباني, الواعظ, أبىو عمىرو الدمشىقي, شىيخ أهىل دمشىق, ((3
. وتهىىذيب 1/31 ومائىىة. انظىىر سىىير أعىىالم النىىبالء  سىىعد صىىحبة, حىىدث عىىن: أبيىىه, تىىوفي سىىنة نيىىف وعشىىرة

 .4/11 . والثقات البن حبان 4/13هذيب  الت
 .1/113وأخرجه أبو نعيم في الحلية  (. 1919رقم) 441ص – زهد أحمد((4
 .9/119تفسير القرآن العظيم  ((2
 (.4391رقم)1/110ب: قوله: }هللا الصمد    –ك: تفسير القرآن  –صحي  البخاري ((6
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   :من أنكر قضية البعث فىي القىديم وهناك بعض الكافرين

ومنهم من زعم أنه سىيعي  وسىيموت ، [14:الجاثية] ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
إال أنىىه لىىن يبعىىث بعىىد المىىوت, كمىىا أخبىىر ربنىىا جىىل وعىىال عىىن هىىذا الصىىنف الخبيىىث, فقىىال سىىبحانه 

 .[9:التغابن] ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  وتعالى:
, فىىر مخىر  عىن ملىىة اإلسىالم باإلجمىىااصنكىار البعىث بعىىد المىوت أو الشىك فىىي حصىوله كف

  .األدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة على إثبات البعث لقيام
 عقوبة الجلوس على القبرثانيًا: 
ن القاسم بن م خيمىرةع( 133/9)

أَلْن َأطَّـَأ َعَلـى َجْمـَرَة َحتَـّى ُتْطَفـَأ َأْو َعَلـى ِسـَناَن  ":القى (1)
.(1)"َحتَّى َتْنُفَذ َأَحبن ِإَليَّ ِمْن َأْن َأطََّأ َعَلى َقْبِر ُمْسِلمَ 

لمىىا عىىم  وانتشىىر فىىي بالدنىىا مىىن  دت أن ذكرهىىاولكىىن أر  ,هىىذه المسىىألة  مىىن المسىىائل الفقهيىىة
 .الجلوس على القبور

عىىىن  فالقىىىارئ لدثىىىر يجىىىد التغلىىىيظ الشىىىديد مىىىن الجلىىىوس علىىىى القبىىىر, بىىىل قىىىد نهىىىى النبىىىي 
قىىال رسىىول هللا  :قىال  عىن أبىىى هريىىرةالجلىوس علىىى القبىر فىىي حىىديث صىحي  رواه اإلمىىام مسىىلم 

((ُه ِمـْن َأْن َيْجِلـَس َعَلـى أَلْن َيْجِلَس َأَحُدُكْم َعَلى َجْمَرَة َفُتْحِرَق ِثَياَبُه َفَتْخُلَص ِإَلى ِجْلِدِه َخْيـَر َلـ
 .(1)((َقْبر

كراهىىة الجلىىوس  ونقىىل اإلمىىام النىىووي اإلجمىىاا علىىى كراهيىىة الجلىىوس علىىى القبىىر حيىىث قىىال:"
وبىىىه قىىىال جمهىىىور  ,قىىىد ذكرنىىىا أن ذلىىىك مكىىىروه عنىىىدنا, واالسىىىتناد إليىىىه ,واالتكىىىاء عليىىىه ,علىىىى القبىىىر

 .(4)"العلماء
فاإليمان بىاليوم امخىر يشىعر المسىلم صىاحب التزكيىة القلبيىة, بىأن القبىر والمىوت مىا هىو إال 

وصىىحبه,  طريىىق موصىىله إلىىى تلىىك الجنىىان الخضىىراء, والبسىىاتين الحمىىراء, هنىىاك حيىىث محمىىد 
واألحبة واإلخوان, واألجمل واألفضل من ذلك كله, عندما يعلم علمًا يقينيًا أن له موعدًا آخر, إنه 

, تلك الرؤية لطالما أنتظرها المؤمن علىى أحىر مىن الجمىر, فيعىي  الحيىاة بىذوق ة وجه هللا رؤي

                                                 

حىدث عىن:  ,اإلمىام, القىدوة, الحىافظ, أبىو عىروة الهمىداني, الكىوفي, نزيىل دمشىقالقاسم بن مخيمرة الهمىداني, ((1
مىىات فىىي خالفىىة عمىىر بىىن عبىىىد  سىىعيد الخىىدري, وأبىىىي أمامىىة البىىاهلي,عبىىد هللا بىىن عمىىرو بىىن العىىاص, وأبىىي 

 .1/101 . وسير أعالم النبالء 1/411 العزيز, بدمشق سنة مائة. انظر: تقريب التهذيب 
 .6/81(.وأخرجهأبونعيمفيالحلي 1588رقم)581ص – زهد أحمد((5

 (.1131رقم) 9/11ب: النهى عن الجلوس على القبر والصالة عليه   –ك: الجنائز  –مسلم   صحي((3

 .1/911دار الفكر   -أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  -المجموا شرح المهذب ((4
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آخر, بطعم آخىر, ملىؤه العمىل والشىوق والمحبىة واألمىل فىي أن تكىون أخىراه أفضىل مىن دنيىاه, هىذه 
 التزكية القلبية بعينها, اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم.

 

 قبره: موسى يصلي في ب الثالثالمطل

َِ ِبــي ِبُموَســى  ":القىى يَّ َأنَّ النَّبىى  أنىىس بىىن مالىىك ن( عى100/1)  َمــَرْرُت َلْيَلــَة ُأْســِر
.(3)"، َوُهَو َقاِتَم ُيَصلِ ي ِفي َقْبرِهِ ِعْنَد اْلَكِثيِب اأَلْحَمرِ 

 في هذا الحديث عدة مسائل منها:
, فالتسىليم كلىه أمىر  يبىي: يتعلق بذلكحياة األنبياء بعد موتهم, وخصائصها, وكيفيتها, وما  أوَل :
 ,, وأنهىم يتميىزون عىن سىائر األمىواتليىل علىى حيىاة األنبيىاء بعىد مىوتهمهذا الحىديث د وفي ,أولى
اأْلَْنِبَيـاُء  قىال:)) أن النبىي  منها حديث أنس بىن مالىك  ,دلت على ذلك أدلة أخر  كثيرة وقد

 .(1)َأْحَياَء ِفي ُقُبورِِهْم ُيَصلنوَن((
فىىي قبىىره هىىو وسىىائر األنبيىىاء معلومىىة عنىىدنا علمىىًا  قىىال السىىيوطي رحمىىه هللا:" حيىىاة النبىىي 

, وقىىد ألىف البيهقىىي جىزءًا فىىي حيىىاة عنىىدنا مىن األدلىىة فىىي ذلىك وتىىواترت بىه األخبىىار لمىىا قىام ,قطعيىاً 
 .(9)"األنبياء في قبورهم

منقطىب  , إذ التكليىففي قبورهم ليست على وجه التكليىف وسائر األنبياء صالة موسى  ثانيا :
نما هي علىبالموت  وجه التنعم والتلذذ بعبادة هللا. , وا 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا:" وهذه الصىالة ونحوهىا ممىا يتمتىب بهىا الميىت ويتىنعم 
؛ فهىذا فىي الىدنيا الىنفسكمىا يلهىم النىاس  بها كما يتىنعم أهىل الجنىة بالتسىبي  فىصنهم يلهمىون التسىبي 

لىىيس مىىن عمىىل التكليىىف الىىذي يطلىىب لىىه ثىىواب منفصىىل بىىل نفىىس هىىذا العمىىل هىىو مىىن النعىىيم الىىذي 
 .(4)"تتنعم به األنفس وتتلذذ به

رأ  موسىى رؤيىة حقيقيىة  : أنىه يدل  بظاهرة علىى وهذا الحديث وقال القرطبي رحمه هللا:"
ذا , وهىة التىي كىان يصىليها فىي الحيىاةفيىه الصىال, يصلي في اليقظة, وأن موسى كان في قبره حي ا

                                                 

ب:  –ك: الفضائل  –(. ورو  اإلمام مسلم نحو هذا الحديث في صحيحة 911رقم) 111ص – زهد أحمد((1
 (.1901رقم)   9/101من فضائل موسى 

محمد ناصر  -(. وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة 1411رقم) 1/149 أخرجه أبو يعلى في مسنده ((5
 .1/193 الرياض  –مكتبة المعارف  -الدين األلباني 

جىىالل الىىدين  -الحىىاوي للفتىىاوي فىىي الفقىىه وعلىىوم التفسىىير والحىىديث واألصىىول والنحىىو واإلعىىراب وسىىائر الفنىىون ((3
دار الكتب العلمية  -ط: األولى  -ت: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن  -عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

 .1/193 –م 1000 -هى 1411 -لبنان  -بيروت  -
 .4/990مجموا الفتاو   ((4
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, ووجد مىنهم مىن لىم يتغيىر قد ص َّ أن الشهداء أحياء يرزقون, و كله ممكن ال إحالة في شيء منه
ذا كان هذا في الشهداء كان في األنبياء أحر  وأولى ,في قبره من السنين كما ذكرناه  .(1)"وا 

 

 , وهىذا الحىىديث يىدل علىىى أنىه فىىي طريىق بيىتاء فىىي مكىان قبىر موسىىى اختلىىف العلمى ثالثـا :
الحكمة  , ولعلبهم بعض الشيء, وليس وصفا محددا, وهذا وصف مالمقدس عند الكثيب األحمر
 .من ذلك أال يتخذ قبره معبدا

وهىىذا يىدل علىى أن قبىىر موسىى أخفىاه هللا تعىىالى عىن الخلىق , ولىىم  قىال القرطبىي رحمىه هللا:"
 .(1)لئال يعبد , وهللا أعلم" ولعل ذلك يجعله مشهورا عندهم ,

 .(9), وهذا الكثيب هو بطريق بيت المقدس"الكثيب: هو الكوم من الرمل وقال أيضًا:"
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 –اإلمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمىر بىن إبىراهيم القرطبىي  –المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ((1
 –ودار الكلىىم الطيىىب  –دار ابىىن كثيىىر  –محمىىود بىىز ال ن سىىتو ويوسىىف بىىديوي وأحمىىد السىىيد و ت: محيىىي الىىدي

 .1/131 –م 1331 -هى 1419ط: األولى  –وبيروت  –دمشق 
 .1/111المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   –بق المصدر السا((5
 .1/131المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   –المصدر السابق ((3
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 المبحث الثاني: اآلثار الواردة في يوم القيامة 
سىعين آيىة مىن آيىات القىرآن الكىريم, والقيامىة فىي اللغىة مصىدر قىام تورد ذكر هذا االسىم فىي 

للمبالغىة علىى عىادة العىرب وسىميت بىذلك لمىا يقىوم فيهىا مىن األمىور العظىام يقوم, ودخلهىا التأنيىث 
 .(1)التي بينتها النصوص, ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  قىىىىىال تعىىىىىالى: 

:وقال تعالى:[19]النساء ,   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

, قىىال ابىىن كثيىىر معلقىىًا:" [11]األنعىىام: ک کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
هذه الالم هىي الموطئىة للقسىم, فأقسىم بنفسىه الكريمىة لىيجمعن عبىاده لميقىات يىوم معلىوم, وهىو يىوم 

 .(1)القيامة, الذي ال ريب فيه وال شك فيه عند عباده"
 .[91]الزمر: حب خب مب ىب يب جت حت  وقوله تعالى:

العبىىد المىىؤمن بهىىذا اليىىوم أن يسىىتعد فيىىه, لمىىا لىىه مىىن فهىىذا اليىىوم حىىق, واقىىب ال م حىىال, فعلىىى 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    أهىىوال عظىىام, ففيىىه مىىن العجائىىب مىىا هللا بهىىا علىىيم

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀپ ڀ 

 .[1-1]الح : ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
أهوال يوم القيامة المطلب األول:

 تكوير الشمس وموران السماءأوَل : 
َمــْن َأَحــبَّ َأْن َيْنُظــَر  ":قىىال: قىىال رسىىول  ا َّ  رضىىي هللا عنهمىىا عمىىرعىىن ابىىن ( 101/3)

.(9)"[1]التكوير:ٱ ٻ ٻ  ِإَلي َيْوِم اْلِقَياَمِة َفْلَيْقرَْأ :
ىىئل101/10) ــوَن  ":َكْيىىَف َيْبَعىىث  ا َّ  النَّىىاَس َيىىْوَم اْلق َياَمىىة ؟ فقَىىالَ   أنىىس بىىن مالىىك ( س  ُيْبَعُث

َماُء َتِطيَُّ َعَلْيِهمْ   .(4)"َوالسَّ

                                                 

 .10ص  –انظر: القيامة الكبر  ((1
 .9/141تفسير القرآن العظيم  ((5
قىىال الحىىاكم:  1/110 –وأخرجىىه الحىىاكم فىىي المسىىتدرك علىىى الصىىحيحين  (. 141رقىىم) 11ص – زهىىد أحمىىد((3

. 3/11وقال الذهبي حديث صحي . ومسند اإلمام أحمىد بىن حنبىل   ,هذا حديث صحي  اإلسناد و لم يخرجاه
 (.11393رقم) 1/1093 ل األلباني صحي  في صحي  الجامب وقا

 وأخرجىىه اإلمىىام أحمىىد فىىي مسىىنده عىىن أنىىس  (.111رقىىم) 143ص – زهىىد أحمىىدانظىىر: المصىىدر السىىابق: ((4
 .11/910بنحوه   بي مرفوعًا للن
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حدثنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن تلك األهوال العظيمة التي سىوف تحىدث فىي 
 ,ومن أعظىم تلىك األهىوال ذلىك الىدمار الكىوني الرهيىب الىذي يصىيب األرض والشىمس ,يوم القيامة

.والسماء ونجومها
فتغمىىر  ,هىىو مىىا يحصىىل للشىىمس التىىي نراهىىا تشىىرق كىىل صىىباح ومىن تلىىك األهىىوال العظيمىىة

(1)بىل تضىمحل ويىذهب ضىوؤها ,فصنهىا تجمىب وتكىور ,وتمىدنا بىالنور والطاقىة ,أرضنا بالضياء
كمىا 

والتكىىوير جمىىب الشىىيء بعضىىه علىىى بعىىض, ومنىىه تكىىوير ,[1]التكىىوير:ٱ ٻ ٻ  :قىىال تعىىالى
جمىب بعضىها إلىى بعىض,  ٻ العمامة وجمب الثياب بعضها إلى بعض, فمعنى قولىه تعىالى: 

ذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها  .(1)ثم لفت فرمى بها, وا 
أمىىىا سىىىماؤنا التىىىي ننظىىىر إليهىىىا فىىىي الصىىىباح والمسىىىاء, فصنهىىىا تمىىىور مىىىورًا, وتضىىىطرب اضىىىطرابًا 

ٱ ٻ  ثىىىىىىىىىىم إنهىىىىىىىىىىا تنفطىىىىىىىىىىر ,[3]الطىىىىىىىىىىور:ۈ ۈ ٴۇ ۋ كمىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىال تعىىىىىىىىىىالى: عظيمىىىىىىىىىىًا,

 .(9)[1-1]االنشقاق: ٺ ٺ ٿ   ٺڀ ڀ ٺ  , ثم تتشقق[1]االنفطار:ٻ
 ثانيا : أحوال الناس يوم القيامة

 حال عصاه الميمنين (1
 القصاص من الظلمة - أ 

ـــِن  ":القىىى ي   عىىىن النَّبىىى ( عىىىن َأب ىىىي هريىىىرة 109/11) ـــْدُروَن َم ـــُس َهـــْل َت ـــااْلُمْفِل : ُلوا؟ َق
ِتـي َمـْن َيـْأِتي َيـْوَم ََل ِدْرَهَم َلـُه َوََل َمتَـاَش، َقـالَ اْلُمْفِلُس ِفيَنا َيا َرُسوَل اّللَِّ َمْن  : ِإنَّ اْلُمْفِلـَس ِمـْن ُأمَّ

ٍََة َوَزَكاَة َوِصَيامَ  اْلِقَياَمةِ  َل َهـَذا، َوَضـَرَب َأَكـَل َمـا، وَ ْأِتي َقـْد َشـَتَم ِعـْرَض َهـَذا، َوَقـَذَف َهـَذا، َوَيـِبَص
َمـا  ، َقْبـَل َأْن َيْقِضـيَ ْقَتصن َهَذا ِمْن َحَسَناِتِه، َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه، َفِ ْن َفِنَيْت َحَسـَناُتهُ أ َفَيْقُعُد َفيَ َهَذا

 .(4)"نَّارِ ، ُثمَّ ُطِرَ  ِفي الَعَلْيِه ِمَن اْلَخَطاَيا، ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم، َفُطِرَحْت َعَلْيهِ 
وِء َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيَقاُل َلـُه: َيـا رَاِعـَي مالك بن دينار قال( عن 104/11) :" ُيَجاُء ِبرَاِعي السن

ــالَّةَ  ــوَف َوَشــِرْبَت اللَّــَبَن َلــْم َتْجُبــِر اْلَكِســيَرَة َوَلــْم َتْلــَتِمِس الضَّ ــوِء َأَكْلــَت اللَّْحــَم َوَلِبْســَت الصن َوَلــْم  السن
 .(1)"َها ِفي َمرَاِعيَها، اْلَيْوَم َأْنَتِقُم َلُهْم ِمْنَّللَ َتْرعَ 

                                                 

 .1/911وهو قول لمجاهد   –انظر: تفسير القرآن العظيم ((1
 .14/191انظر: جامب البيان في تأويل القرآن  ((5
 .104ص –انظر: القيامة الكبر  ((3
ب: تحىريم  –ك: البر والصلة وامداب  –(. وأخرجه اإلمام مسلم في صحيحة 101رقم) 43ص – زهد أحمد((4

 (.1944رقم) 1/11الظلم  

 –وأخرجىىىىىىىه أبىىىىىىىو نعىىىىىىىيم فىىىىىىىي الحليىىىىىىىة  (.1393رقىىىىىىىم) 914ص – مىىىىىىىدزهىىىىىىىد أحانظىىىىىىىر: المصىىىىىىىدر السىىىىىىىابق: ((2
1/991,1/119. 
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َيا  لقد حرم هللا الظلم على نفسه, وجعله بين العباد محرمًا, كما جاء في الحديث القدسي:))
ٍَ َتَظـاَلُموا رَّْمُت الظنْلَم َعَلى َنْفِسـيحَ  ِعَباِدِ ِإنِ ي ـا َفـ ويقىول هللا سىبحانه  ,(1)((َوَجَعْلتُـُه َبْيـَنُكْم ُمَحرَّم 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  وتعىىىىىىالى فىىىىىىي كتابىىىىىىه العزيىىىىىىز:

 .[49:]األنبياءڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
فيقىتص  ,والقصىاص شىامل وعىام بىين جميىب الخالئىق ,فالعدل هىو ميىزان الحكىم يىوم القيامىة
عىىن رسىىول هللا  كمىىا جىىاء عىىن أبىىي سىىعيد الخىىدري  ,المىىؤمن المظلىىوم ممىىن ظلمىىه مىىن الخالئىىق

((: ْـوَن َمَظـاِلَم َكاَنـت  ِإَذا َخَلَص الُمْيِمُنوَن ِمـَن النَّـاِر ُحِبُسـوا ِبَقْنَطـَرَة َبـْيَن الَجنَّـِة َوالنَّـاِر، َفَيَتَقاصن
 (1)((َبْيَنُهْم ِفي الدنْنَيا َحتَّى ِإَذا ُنقنوا َوُهذِ ُبوا، ُأِذَن َلُهْم ِبُدُخوِل الَجنَّةِ 

ىها مىن بعىضوتقتص الدواب   أن رسىول هللا  هريىرة  أبىيرو  اإلمىام مسىلم عىن  ,بعض 
اِة اْلَقْرَناِء( قال:)) اِة اْلَجْلَحاِء ِمَن الشَّ  .(1)(َلُتَيدننَّ اْلُحُقوَق ِإَلى َأْهِلَها َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيَقاَد ِللشَّ
أو  يبة أو  بالباطل أو سفك دمشتم أو أكل مال أو ال يظننَّ أحد أن ظلمه للعباد بضرب ف
كال سوف يقتص منهم حتى يكونوا  ويذهب, ؛ ال يظننَّ أحد أن شيئًا من ذلك الظلم سيضيبنميمة

األمىة مىن عاقبىة الظلىم يىوم  ذر النبىي من المفلسين يوم القيامة كما أخبرنا رسولنا الكريم, بل حى
مىن  البخىاري ففىي صىحي  ,الىدنيا قبىل امخىرةالقيامىة, فىأمر الظىالمين أن يتحللىوا مىن المظىالم فىي 

َمـْن َكاَنـْت ِعْنـَدُه َمْظِلَمـَة أِلَِخيـِه َفْلَيَتَحلَّْلـُه ِمْنَهـا، َفِ نَّـُه  قىال:)) أن النبىي ,  ةأبىي هريىر  حديث
ُأِخـَذ ِمـْن  َلْيَس َثمَّ ِديَناَر َوََل ِدْرَهَم، ِمْن َقْبِل َأْن ُيْيَخَذ أِلَِخيِه ِمْن َحَسَناِتِه، َفِ ْن َلْم َيُكْن َلـُه َحَسـَناتَ 

 .(4)يِه َفُطِرَحْت َعَلْيِه((َسيِ َتاِت َأخِ 
 ذو الوجهين - ب 

ىىار بىىن َياسىىر( 101/19)  عىىن عمَّ
 ىىول  ا َّ  قىىال ــي  ":: قَىىاَل َرس  ــاِن ِف ــُه َوْجَه ــاَن َل ــن َك َم
 .(1)"الدنْنَيا َكاَن َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِلَساَناِن ِمْن َنار

َتِجــُدوَن )):قىىال: قىىال رسىول هللا  رو  البخىاري ومسىىلم فىىي صىحيحهما عىىن أبىىي هريىرة 
ِمْن َشرِ  النَّاِس َذا اْلَوْجَهْيِن الَِّذع َيْأِتى َهُيََلِء ِبَوْجَه َوَهُيََلِء ِبَوْجَه((
(6)، 

                                                 

 (.1999رقم)1/11 ب: تحريم الظلم  –والصلة وامدب ك: البر  –صحي  مسلم ((1

 (.1440رقم) 9/111ب: قصاص المظالم   –ك: المظالم والغصب  –صحي  البخاري ((5

 (.1941رقم) 1/11  ب: تحريم الظلم –ك: البر والصلة وامدب  –صحي  مسلم ((3

 (.1194رقم) 1/111ب: القصاص يوم القيامة   –ك: الرقاق  –صحي  البخاري ((4

وقال  –ب: في ذي الوجهين  –ك: األدب  –وأخرجه أبو داود في سننه  (.1113رقم) 111ص – زهد أحمد((2
 .4/111األلباني:" حديث صحي "  

ك:  –(. وصىىحي  مسىىلم 1011رقىىم) 1/11ب: مىىا قيىىل فىىي ذي الىىوجهين   –ك: األدب  –صىىحي  البخىىاري ((6
 (.1931رقم) 1/11ب: ذم ذي الوجهين وتحريم فعله   – البر والصلة وامدب

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000047&spid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000047&spid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000034&spid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000034&spid=451
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ن حسب المصلحة الخاصة, فىال يثبتىون علىى حىال واحىد  فهؤالء شر الناس يوم القيام المتلو  
ن شىىر النىىاس ألن حالىىه حىىال المنىىافق, إذ هىىو إنمىىا كىىان ذو الىىوجهي ":وموقىىف واحىىد, قىىال القرطبىىي

 .(1)متملق بالباطل وبالكذب, مدخل للفساد بين الناس"
هىىىو الىىذي يىىىأتي كىىل طائفىىىة بمىىا يرضىىيها , فيظهىىىر لهىىا أنىىىه منهىىا ومخىىىالف  ":وقىىال النىىووي 
 .(1)", وهي مداهنة محرمةها, وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداالضد

حالىه فىي الىدنيا عاقبىه هللا يىوم القيامىة بىنفس الحىال, وأظهىر هللا سىره عالنيىة, فمن كان هىذا 
 لكي يكشف حاله لجميب الناس, فيعاقب بلسانين من نار والعياذ باهلل.

  الميمن مجالس يتحسر عليها - ج 
َما اْجَتَمـَع َمـأَلَ َيـْذُكُروَن اّللََّ ِإَلَّ  ":الرضي هللا عنهما قو ( عن عبد ا َّ بن عمر 101/14)

َق َقــْوَم َلــْم َيــْذُكُروا اّللََّ  َأَعــزن ِمــْنُهْم َوَأْكــَرمُ َذَكــَرُهُم اّللَُّ ِفــي َمــأَلَ  ِفــي َمْجِلِســِهْم ِإَلَّ َكــاَن  ، َوَمــا َتَفــرَّ
.(9)َحْسَرة  َعَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

ـا نَّاِس َخَطاَيـا ِمْن َأْكَثِر ال ":الق ود ( عن ابن مسع109/11) َيـْوَم اْلِقَياَمـِة َأْكثَـُرُهْم َخْوض 
 .(4)ِفي اْلَباِطلِ 
 وَن اّللََّ َما َقَعـَد َقـْوَم َمْقَعـد ا ََل َيـْذُكرُ  ":القى ي   عن النَّب  ( عن أبي هريرة101/11)

ْن َدَخُلوا اْلَجنََّة ِللثََّوابِ َعَلْيِهْم َحْسَرة  َيْوَم اْلِقَياَمةِ ، ِإَلَّ َكاَن ، َوُيَصلنوَن َعَلى النَِّبيِ  ِفيهِ  .(5)"، َواِ 
في الدنيا وفي  ,فالمتأمل في هذه امثار يدرك خطر هذه المجالس التي ال يتم ذكر هللا فيها

َقـْوَم َمـا ِمـْن قىال:))  خبىر النبىي , كمىا أجيفىة حمىار مثل أما في الدنيا فكأنهم قاموا عن ,امخرة
أما  ,(6)((َيُقوُموَن ِمْن َمْجِلَس ََل َيْذُكُروَن اّللََّ ِفيِه ِإَلَّ َقاُموا َعْن ِمْثِل ِجيَفِة ِحَماَر َوَكاَن َلُهْم َحْسَرة  

 األوقات التي ضاعت هدرًا. تلك الندم على هفي امخرة الحسرة والندامة في يوم ال ينفب في

                                                 

 .10/491  ابن حجر –فت  الباري ((1
 انظر: المصدر السابق.((5

 .7/158ابنأبيشيبهفيمصن ه(.وأخرجه814رقم)134ص – زهد أحمد((3

 .9/411وأخرجه البيهقي في شهب اإليمان  (.885رقم)517ص – زهد أحمدانظر: المصدر السابق: ((4
. 11/49 –(. وأخرجىىىه اإلمىىىام أحمىىىد فىىىي مسىىىنده 141رقىىىم) 11ص – زهىىىد أحمىىىدانظىىىر: المصىىىدر السىىىابق: ((2

( وقال المحقق شىعيب:" 131رقم) 1/911 –السة باب الصحبة والمج –صحي  ابن حبان بترتيب ابن بلبان و 
 إسناده صحي  على شرط مسلم".

اني قىال األلبى .4/114 –ب: كراهية أن يقوم الرجىل مىن مجلسىه وال يىذكر هللا  –ك: األدب  –سنن أبي داود ((6
 .11/400 ومسند اإلمام أحمد بن حنبل  (.1101رقم) 1/319 –صحي  في صحي  الجامب 
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وا " ما جلس قوٌم مجلساً :قال مجاهد  تفرَّقوا عن أنتن  من ريى  , إال هللا, فتفرَّقوا قبل أْن يذك ر 
هم َيشهد  عليهم بغفلتهم, وكالجيفة  , إالَّ فذكروا هللا قبل أْن يتفرَّقىوا ,, وما جلس قوٌم مجلساً ان مجلس 

 .(1)", وكان مجلسهم يشهد  لهم بذكرهمتفرَّقوا عن أطيب من ري   المسك
, أن تخلىو المجىالس مىن ذكىر هللا (1)علىى كراهىة وامثىار حاديىثاسىتدل العلمىاء بهىذه األ فقىد
بىل يمكىن أن تقىب بسىبب  ,يلىزم أن تكىون بسىبب تىرك الواجبىات , فالحسرة التحريم ذلك وليس على

, وقىىد جىىاء عىىن ويبلىىا بىىالمؤمن أعلىىى المقامىىات حبات التىىي ترفىىب إلىىى أعلىىى الىىدرجات,المسىىت تىىرك
, فكىل سىاعة لىم يىذكر هللا آدم يىوم القيامىة سىاعات عمىرهابىن  يعرض علىى ":بعض السلف أنه قال
 .(9)"حسرات فيها تتقطب نفسه عليها

 ما يتمناه الميمن يوم القيامة - د 
 التقليل من الدنيا األمنية األولى:

َما ِمْن َأَحَد ِمَن النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمـِة ِإَلَّ َوُهـَو َيَتَمنَّـى  ":القى  ( عن ابن مسعود103/19)
ا َأنَُّه َكانَ  ِِ  َحـاَل َأْصـَبَح َوَأْمَسـى ِمـَن الـدنْنَيا ِإَلَّ َأْن َيْأُكُل ِفي الـدنْنَيا ُقوتـ  ، َوَمـا َيُضـرن َأَحـُدُكْم َعَلـى َأ

 .(4)َحزَاَزةَ" َتُكوَن ِفي النَّْفسِ 
ول  ا َّ  قال رٍ  ( عن أبي ذ110/11) ْن َرس  َيْوَم اْلق َياَمة , َوَذل َك  :" إ ن  ي أَلْقَرب ك ْم َمْجل ًسا م 

وَل ا َّ   ا َيْوَم اْلِقَياَمِة َمْن َخَرَ  ِمَن الدنْنَيا كَ َيق ول   َأن  ي َسم ْعت  َرس  َهْيَتِة َما : ِإنَّ َأْقَرَبُكْم ِمنِ ي َمْجِلس 
.(1)"، َوَأنَُّه َواّللَِّ َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحَد ِإَلَّ َوَقْد َتَشبََّث ِمْنَها ِبَشْيَء َهْيرَِِتَرْكُتُه ِفيَها
َلْو َكاَن أَلَحَد َأْن َيَتَمنَّـى َلَتَمنَّْيـُت َأْن َيُكـوَن ِلـي َيـْوَم :" قىال بن دينار عن مالك( 111-13)

 .(1)"ْنُجَو ِمَن النَّاِر َوُأْرَوع ِمَن اْلَماءِ اْلِقَياَمِة ُخصٌّ ِمْن َقَصَب وأَ 
بىل ليكثىر  ,ليس من أجىل متىاا الىدنيا ,عاد إلى الدنيا مرة أخر وم القيامة لو يتمنى المرء ي

حتى يكون من  ويود لو عاد به األمر ,بسبب تقصيره في جنب هللا تعالى ,والخير من أعمال البر
ٱ    حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبىئ ی ی ی ی جئ :قىىىىال تعىىىىالى المحسىىىىنين,

                                                 

 .191ص –ابن رجب الحنبلي  -والحكم  جامب العلوم((1
 .4/400 انظر: المجموا للنووي ((5
 .191ص –ابن رجب الحنبلي  -جامب العلوم والحكم ((3
 .1/137(.وأخرجهأبونعيمفيالحلي 843رقم)515ص – زهد أحمد((4

. 91/919(. وأخرجىىه األمىىام أحمىىد فىىي مسىىىنده  933رقىىم) 131ص – زهىىد أحمىىدانظىىر: المصىىدر السىىابق: ((2
 (.3310رقم) 19/40وشعب اإليمان للبيهقي  

هللا بن محمد  أبي بكر عبد -ابن أبي الدنيا في كتاب المتمنين  (. وأخرجه1311رقم) 910ص –زهد أحمد  ((6
األولىى  ط: –بيىروت  –دار ابىن حىزم  -ت: محمد خيىر رمضىان يوسىف  -بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا 

 .91ص –م 1339
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.[11-11:]الزمر ٹ
فصن للناس مؤمنهم وكافرهم في  ,األجل وانقطب العمل لكن هيهات هيهات تحقيقها فقد سبق

 ,ال في قلبىهجعل الدنيا في يده  نه لو, ومن هذه األمنيات أوآمال ساحة العرض والحساب أمنيات
ُكـْن ِفـي الـدنْنَيا َكَأنَّـَّلَل َهِريـَب َأْو ابن عمر رضي هللا عنهما قال لىه:))  ما أوصى به النبي  وهذا

يها, ألنه مهمىا طىال بىك العمىر فصنىك وهذا يعني الزهد في الدنيا, وعدم الركون إل ,(1)((َعاِبُر َسِبيلَ 
 .[111:]آل عمران ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ وصدق هللا العظيم إذ يقول: ,هامفارق

 األمنية الثانية: زيادة البٍء عليه
ٍَِء َيـــْوَم اْلِقَياَمـــِة َأنَّ ُجُلـــوَدُهْم ُقِرَضـــْت  ":قىىىال (1)وق( عىىىن مسىىىر 111/10) َلَيـــَودَّنَّ َأْهـــُل اْلـــَب

.(1)"ِباْلَمَقاِريضِ 
وق قىىال( 119/11) ــْوَم  ":وعىىن َمْسىىر  ــْم َي ِتِه ٍَ ــى َب ــوا َعَل ــدنْنَيا ِإَذا ِثيُب ــي ال ٍَِء ِف ــَب ــُل اْل ــَودن َأْه َي

 .(4)"اْلِقَياَمِة َحتَّى ِإنَّ َأَحَدُهْم َيَتَمنَّى َلْو َأنَّ ِجْلَدُه َكاَن ُقِرَض ِفي الدنْنَيا ِباْلَمَقاِريضِ 

ا, لمىىا رأ  مىىن الثىىواب الجزيىىل يتمنىىى العبىىد يىىوم القيامىىة لىىو زيىىد عليىىه فىىي الىىبالء فىىي هىىذه الىىدني
, وليتىىذكر [10:]الزمىىر ىث يث حج مج جح محعلىىى صىىبره علىىى هىىذا االبىىتالء, قىىال تعىىالى: 

َعَجب ا أَلْمِر اْلُمْيِمِن ِإنَّ َأْمـَرُه ُكلَّـُه َخْيـَر َوَلـْيَس َذاَّلَل أَلَحـَد ِإَلَّ ِلْلُمـْيِمِن ِإْن َأَصـاَبْتُه :)) قول النبىي 
ْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر َفَكاَن َخْير ا َلهُ  َسرَّاُء َشَكَر َفَكانَ   .(1)((َخْير ا َلُه َواِ 
األعلىىىى  وطموحىىىك ك األسىىىمىواجعىىىل هىىىدف حبيىىىب حىىىدد مىىىن امن أمنياتىىىك وآمالىىىك,فيىىىا أخىىىي ال
 .ومقيال وال بغير الفردوس األعلى منزالً  وال ترتض بغير جنة الخلد بدياًل, ,مرضاة ربك

 
 
 
 

                                                 

 (.1411رقم) 1/13كن في الدنيا ...   ب: قول النبي  –ك: الرقاق  –صحي  البخاري ((1

هو: مسروق بن األجدا بن مالك الهمداني الوادعي, أبو عائشة, اإلمام, القدوة, تابعي ثقة, من أهل اليمن, ((5
 .9/111 . واألعالم للوركلي4/14 وسكن الكوفة. انظر: سير أعالم النبالء قدم المدينة في أيام أبي بكر, 

 .1/449. وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه  (1019رقم) 403ص – زهد أحمد((3
مرفوعىىًا:" يىىود أهىىل العافيىىة يىىوم  (. وأخرجىىه الترمىىذي مىىن حىىديث جىىابر 1011رقىىم) 403ص – زهىىد أحمىىد((4

القيامة حين يعطى أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض" وقال األلباني حىديث 
حسن, ثم قال وقد رو  بعضهم هذا الحديث عن األعم , عىن طلحىة بىن مصىرف, عىن مسىروق, قولىه شىيئا 

 .4/109  من هذا
 (.9131رقم) 1/119ب: المؤمن أمره كله خير   –لرقاق ك: الزهد وا –صحي  مسلم ((2
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 حال األتقياء (2
 السجود يكثرون - أ 

ىىرحب114/11) ي   بىىن م سىىلم الخىىوالن يل( عىىن ش 
لىى(1) ي فىى (1)نيَّ ن لق يىىا أبىىا م سىىل م الخىىوالي, َأنَّ رج 

ُهَو ِفي اْلَمْسِجِد َفَوَجَداُه َيْرَكُع َفـاْنَتَظرَا اْنِصـرَاَفُه َوَأْحَصـَيا ُرُكوَعـُه َفَأْحَصـى  ":فقال بعض أهله هزلنم
َثِمَتَة َواآلَخُر َأْرَبَعِمَتَة َقْبَل َأْن َيْنَصِرَف َفَقاَلَ َأَحُدُهَما َأنَُّه َرَكَع  ٍَ : َيـا َأَبـا ُمْسـِلَم ُكنَّـا َقاِعـَدْيِن َخْلَفـَّلَل َث

ٍَِتيَنْنَتِظُرَّلَل َفَقاَل: َأَما ِإنِ ي َلْو َعِلْمُت َمَكاَنُكَما ََلْنَصَرْفُت ِإَلْيُكَما َما َكاَن َلُكَما َأْن ُتْحِصَيا َعَلـ  يَّ َصـ
ُجوِد َخْيَر ِلَيْوِم اْلِقَياَمةِ   .(1)"َوُأْقِسُم َلُكَما َأنَّ َكْثَرَة السن

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ قىىال فىىي تفسىىيره لقولىىه تعىىالى:" د( عىىن م جاهىى111/19)
 .(4)"ِفي الدنْنَيا ِة ِلَكْثَرِة ُسُجوِدِهمْ : َبَياُض ُوُجوِهِهْم َيْوَم اْلِقَيامَ َقالَ 

ــْوَم اْلِقَياَمــِة ِإَذا َوَقْفــُت  َوِدْدُت َأنَّ اّللََّ :" قىىال بىىن دينىىار عىىن مالىىك( 111/14) َأِذَن ِلــي َي
.(5)": َيا َماِلَّلُل ْبَن ِديَناَر ُكْن ُترَاب اْد َرِضَي َعنِ ي ُثمَّ َيُقولُ َبْيَن َيَدْيِه َأْن َأْسُجَد َسْجَدة  َفَأْعَلَم َأنَُّه قَ 

, النوافىل فىي الليىل والنهىار الفرائض, وأكثرت منفكلما أكثرت من المحافظة على الصلوات 
وهىذا مىا  ,, وكانىت المرافقىة فىي الجنىة أطىول وأشىدوأعظىم أكبىر كانت فرصتك فىي مرافقىة النبىي 

ىىول  ا َّ   :"قىىال (1)يفيىىده الحىىديث الثابىىت عىىن معىىدان بىىن أبىىي طلحىىة َفق ْلىىت   َلق يىىت  َثْوَبىىاَن َمىىْوَلى َرس 
ل ن ى ا َّ  ب ه  اْلَجنَّةَ  َأْخب ْرن ى َفَسىَكَت ث ىمَّ َسىَأْلت ه   ,َأْو قَىاَل ق ْلىت  ب َأَحىب   اأَلْعَمىال  إ لَىى ا َّ   ,ب َعَمٍل أَْعَمل ه  ي ْدخ 

وَل ا َّ   ـُجوِد ّلِلَِّ َفِ نَّـَّلَل ََل َعَلْيـَّلَل ِبَكثْـَرِة ال َفقَىاَل: َفَسَكَت ث مَّ َسَأْلت ه  الثَّال َثَة َفَقاَل َسَأْلت  َعْن َذل َك َرس  سن
 .(9)"َتْسُجُد ّلِلَِّ َسْجَدة  ِإَلَّ َرَفَعَّلَل اّللَُّ ِبَها َدَرَجة  َوَحطَّ َعْنَّلَل ِبَها َخِطيَتة  

                                                 

الىىىرحمن ابىىىن عيسىىىى التميمىىىي الدمشىىىقي ابىىىن بنىىىت شىىىرحبيل أبىىىو أيىىىوب, اإلمىىىام, العىىىالم,  هو:سىىىليمان ابىىىن عبىىىد((1
. وسىىير أعىىالم النىىبالء  119/ 1الحىىافظ, محىىدث دمشىىق, مىىات سىىنة ثىىالث وثالثىىين. انظىىر: تقريىىب التهىىذيب  

11/110. 
عبىد هللا بىن ثىوب الخىوالني, تىابعي, فقيىه عابىد زاهىد, أصىله مىن الىيمن, أدرك الجاهليىة, وأسىلم  أبىو مسىلم هو:((5

أكثىىر المصىىادر:  , وهىىاجر إلىىى الشىىام, وفىىيولىىم يىىره, فقىىدم المدينىىة فىىي خالفىىة أبىىي بكىىر  قبىىل وفىىاة النبىىي 
 .91/ 4 . واألعالم للزركلي4/1لنبالء  انظر: سير أعالم ا يقال: أبو مسلم حكيم هذه األمة.وفاته بدمشق, و 

 .5/157وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.1990رقم) 419ص – زهد أحمد((3

 (.1109رقم) 414ص – أحمد زهدانظر: المصدر السابق: ((4

 (.1311رقم) 910ص – زهد أحمدانظر: المصدر السابق: ((2

/ 1عىىن أبىىى الىىدرداء وثوبىان. انظىىر: األعىىالم للزركلىىي  هىو: معىىدان بىىن طلحىة اليعمىىري, مىىن التىىابعين, يىرو  ((6
 .419/ 1. و الثقات البن حبان  193/ 1. و تقريب التهذيب  101

 (.1111رقم) 11/ 1ب: فضل السجود والحث عليه   –ك: الصالة  –صحي  مسلم ((7
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قىال كنىت أبيىت مىب رسىول هللا   وفي صىحي  مسىلم مىن حىديث ربيعىة بىن كعىب األسىلمى
  َىوئ ه  َوَحاَجت ىه  َفقَىاَل ل ىى:"َفَأَتْيت ه  ب و  ,َهْيـَر َذِلـَّللَ  َأوَ َك م َراَفَقتَىَك ف ىى اْلَجنَّىة , قَىاَل: َفق ْلىت  َأْسىَأل   ,َسـلْ  ض 

ُجودِ  , َقاَل:ق ْلت  ه َو َذاكَ   .(1)"َفَأِعنِ ى َعَلى َنْفِسَّلَل ِبَكْثَرِة السن
َأْقــَرُب َمــا  أنىه قىىال:)) بىل أقىرب مىىا يكىون العبىىد مىن ربىىه وهىو سىىاجد فقىد صىى  عىن النبىىي 

, فمىا أجمىل أن تهمىس فىي األرض فيسىمعك (1)((اْلَعْبُد ِمْن َربِ ِه َوُهـَو َسـاِجَد َفـَأْكِثُروا الـدنَعاءَ َيُكوُن 
 من بيده ملكوت السموات واألرض الذي ال يخفى عليه شيء.

 (1)إخٍص العمل هلل  - ب 
ىىىبي119/11)  بيىىىب بىىىن ص  ْنىىىَد اْلَحَسىىىن  فَىىىَوَعَظ َفاْنَتَحىىىبَ قىىىال (4) ( عىىىن الرَّ ىىىٌل َفقَىىىاَل  : ك نَّىىىا ع  َرج 
.(5)"َيْوَم اْلِقَياَمِة َما َأَرْدَت ِبَهَذا َأَما َواّللَِّ ، َلَيْسأََلنََّّلَل اّللَُّ  ":اْلَحَسن  

خلق هللا الخلق لعبادتىه, وأمىرهم بطاعتىه, وجعىل سىبحانه لدعمىال ركنىين ال يقبىل عمىاًل إال 
يت جث مث ىث  قىال تعىالى : ,أن يكون العمل خالصًا هلل, وصوابًا علىى شىريعة رسىول هللا  ,بهما

.[111:]الكهفيث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس

إن تحقيق اإلخىالص عزيىز, لىذا فصنىه يحتىا  إلىى مجاهىدة قبىل العمىل وأثنىاءه, وبعىده, حتىى 
وعطىىاؤهم  ,وأقىىوالهم هلل ,فالمخلصىىون كمىىا ذكىىر ابىىن القىىيم:" أعمىىالهم كلهىىا هلل ,يكىىون عمىىل العبىىد هلل

لوجىه هللا وحىده ال يريىدون بىذلك  وباطنىاً  فمعاملتهم ظىاهراً  ,وبغضهم هلل ,وحبهم هلل ,ومنعهم هلل ,هلل
وال  ,وال طلىىب المحمىىدة والمنزلىىة فىىي قلىىوبهم ,وال ابتغىىاء الجىىاه عنىىدهم ,وال شىىكوراً  مىىن النىىاس جىىزاءً 

 وال موتىاً  وال نفعىاً  ال يملكىون لهىم ضىراً  ,قبىوربل قد عىدوا النىاس بمنزلىة أصىحاب ال ,من ذمهم هرباً 
فالعمل ألجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلىة عنىدهم ورجىائهم للضىر والنفىب مىنهم  ,وال حياة وال نشوراً 

بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه فمن عرف الناس أنزلهم منىازلهم  ,ال يكون من عارف بهم ألبتة
 .(1)"له وعطاءه ومنعه وحبه وبغضهومن عرف هللا أخلص له أعماله وأقوا

                                                 

 (.1111رقم) 1/11انظر: المصدر السابق  ((1

 (.1111رقم) 1/43في الركوا والسجود  ب: ما يقال  –انظر: المصدر السابق ((5

سىىيد بىىن حسىىين  –كتىىاب تعطيىىر األنفىىاس مىىن حىىديث اإلخىىالص  مىىن أجمىىل الكتىىب التىىي كتبىىت فىىي هىىذا األمىىر((3
 هذا الكتاب قيم في بابه. –م 1001 -هى 1411ط:األولى  –دار العفاني  –العفاني 

 ,مام, مولى بني سعد, من أعيان مشىايخ البصىرةهو: الربيب بن صبي  السعدي البصري, أبو بكر, العابد, اإل((4
كان عابدًا ورعًا, وفي روايته للحديث ضعف, خر   ازيًا إلى السند فمات في البحر  أول من صنف بالبصرة,

األعالم و  .14/ 11. وتهذيب التهذيب  9/111 . انظر: سير أعالم النبالء ودفن في إحد  سنة ستين ومائة
 .9/11للزركلي  

 .1/901وأخرجه أبو نعيم في الحلية   (.1111رقم) 911ص – أحمدزهد ((2
ياك نستعين مدار  السالكين بي((6  .1/19 ن منازل إياك نعبد وا 
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 الذين يظلهم هللا في ظله  - ج 
َيـْوَم ََل ِظـلَّ ِإَلَّ َسـْبَعَة ِفـي ِظـلِ  اّللَِّ َيـْوَم اْلِقَياَمـِة  ":قال الفارسي  ( عن سلمان111/11)

َفَفاَضـْت  ، َوَرُجـَل َذَكـَر اّللََّ َذِلـَّللَ َوَقاَل اآلَخُر ِمْثـَل  : َرُجَل َلِقَي َأَخاُه َفَقاَل ِإنِ ي ُأِحبنَّلَل ِفي اّللَِّ ِظلنهُ 
، َوَرُجـَل َدَعْتـُه اْمـرََأَة َذاُت ُحْسـَن يِنِه ُيْخِفيَها َعْن ِشـَماِلهِ ، َوَرُجَل َيَتَصدََّق ِبَيمِ ْيَناُه ِمْن َمَخاَفِة اّللَِّ عَ 
، َوَرُجــَل َق ِباْلَمَســاِجِد ِمــْن ُحبِ َهــاَقْلُبــُه ُمَعلَّــ، َوَرُجــَل ي َأَخــاُف اّللََّ : ِإنِ ــَجَمــاَل ِإَلــى َنْفِســَها َفَقــالَ وَ 

ٍَةِ ُيرَاِعي ال ْمَس ِلَمَواِقيِت الصَّ ْن َسَكَت َسَكَت َعْن ِحْلمَ شَّ  .(3)"، َوَرُجَل ِإْن َتَكلََّم َتكََّلَم ِبِعْلَم َواِ 

حسب ويعرق الناس كٌل على , الشمس موتدنو منه ,عندما يكون الناس في الموقف العظيم
ــ :))خبرنىىا رسىىولنا الكىىريم, كمىىا أعملىىه ــْنُهْم ُت ــوَن ِم ــِق َحتَّــى َتُك ــَن اْلَخْل ــِة ِم ــْوَم اْلِقَياَم ــْمُس َي ْدَنى الشَّ

 .(1)َكِمْقَداِر ِميَل((
يكونىون لشىيء يقىيهم حىر الشىمس, ولهىذا يخىتص هللا بعىض  فالناس في ذلك اليوم أحو  مىا

وهؤالء هم من أخبر عنهم الصىادق  منه امخرون, وال يعانون مما يعاني ,خلقه فيظلهم تحت ظله
ُيِظلنُهـْم اّللَُّ َسْبَعَة قال:)) أن النبي عن أبي هريرة  في الصحيحين البخاري ومسلم المصدوق
َماُم اْلَعاِدلُ : ِإَلَّ ِظلنهُ  ، َيْوَم ََل ِظلَّ ِفي ِظلِ هِ  ُبـُه ُمَعلَّـَق ِفـي َقلْ َوَرُجـَل  ، َوَشابٌّ َنَشـَأ ِفـي ِعَبـاَدِة َربِ ـِه،اإلِْ
ِن َتَحابَّـا ِفـي اّللَِّ اْلَمَسـاِجدِ  َمْنِصـَب  ، َوَرُجـَل َدَعْتـُه اْمـرََأَة َذاتُ َعَلْيـِه َوَتَفرََّقـا َعَلْيـهِ  اْجَتَمَعـا ، َوَرُجـٍَ

َتْعَلــَم ِشــَماُلُه َمــا ُتْنِفــُق ِبَصــَدَقَة َفَأْخَفاَهــا َحتَّــى ََل  ، َوَرُجــَل َتَصــدَّقَ ِإنِ ــي َأَخــاُف اّللََّ : َوَجَمــاَل، َفَقــالَ 
 .(1)((َوَرُجَل َذَكَر اّللََّ َخاِلي ا َفَفاَضْت َعْيَناهُ  َيِميُنُه،

ووهىى  الموقىىف وأنفىىاس  ,:" ظىىاهره أنىىه فىىي ظلىىه مىىن الحىىر والشىىمسبىىن عيىىاض قىال القاضىىي
 (4)الخلق"

جىاء ذكىرهم  , ير السبعة المذكورين في الحديث السابق ,وهناك آخرون يظل هم هللا في ظل ه
وقىىد جمىىب ابىىن حجىىر العسىىقالني الخصىىال التىىي يظىىل هللا أصىىحابها فىىي كتىىاب , فىىي أحاديىىث أخىىر 

 .(1)(1)سماه)معرفة الخصال الموصلة إلى الظالل(

                                                 

, أن سىىلمان كتىىب إلىىى أبىىي 9/111وأخرجىىه ابىىن أبىىي شىىيبه فىىي مصىىنفه   (.119رقىىم) 131ص – زهىىد أحمىىد((1
 م وأطول.تالدرداء, وذكر نحوه وسياقه أى

 (.9911رقم) 1/111ب: في صفة يوم القيامة   –ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها  –صحي  مسلم ((5

 –ك: الزكاة  –(. و صحي  مسلم 1419رقم) 1/111ب: الصدقة باليمين   –ك: الزكاة  –صحي  البخاري ((3
 (.1419رقم) 9/39ب: فضل إخفاء الصدقة  

 .11/119  للنووي انظر: المنها  شرح صحي  مسلم ((4
 .144/ 1 ابن حجر  –انظر: فت  الباري ((2
, 149/ 1 ابىىىن حجىىىر  ولإلطىىىالا أكثىىىر علىىىى تفسىىىير وشىىىرح هىىىؤالء الىىىذين يظلهىىىم هللا يرجىىىب لىىىى: فىىىت  البىىىاري:((6

 .110/ 9  , والمنها  في شرح صحي  مسلم193/ 1والتمهيد: 
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 يتواضعون هلل - د 
أ َفِ نَّ َمـْن َيا َجِريُر َتَواَضْع ّلِلَِّ  ":الفارسىي  قال: قال لي سلمان (3)يرجر  عن( 113/19)

 .(1)"َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ِفي الدنْنَيا َيْرَفُعُه اّللَُّ  َتَواَضَع ّلِلَِّ 

ـــ ":القىىى بىىىن مسىىىعود  ( عىىىن عبىىىد ا َّ 190/11) ـــع ا َرَفَع ـــْن َتَواَضـــَع ّلِلَِّ َتَخشن ـــْوَم َم ُه اّللَُّ َي
 .(1)"َيْوَم اْلِقَياَمةِ ، َوَمْن َتَطاَوَل َتَعظنم ا َوَضَعُه اّللَُّ اْلِقَياَمةِ 

ي   م عىىاذ بىىن أنىىس الجهنىىعىىن ( 191/13)
(4)

 ىىول  ا َّ  قىىال ــاَس  ":: قَىىاَل َرس  ــَرَّلَل اللِ َب َمــْن َت
ٍَِتقِ َيْوَم اْلِقَيا َدَعاُه اّللَُّ  َوُهَو َيْقِدُر َعَلْيِه َتَواُضع ا ّلِلَِّ  ، َحتَّى ُيَخيِ َرُه ِمـْن َمِة َعَلى ُرُيوِس اْلَخ
 .(5)"ُحَلِل اإِليَماِن َيْلَبُس َأيََّها َشاءَ 

علىى أمَّتىه المتَّبعىين  قال تعالى مخاطًبا رسوله, ممتن ا عليىه وعلىى المىؤمنين فيمىا َأالن بىه قلبىه
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ألمىىره, التَّىىاركين لزجىىره, وأطىىاب لهىىم لفظىىه قىىال تعىىالى :

 .[113 –] آل عمران ٿ ٿ ٹ ٹ
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ې:قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالىو 

يخبىىر تعىىالى أن الىىدار امخىىرة ونعيمهىىا المقىىيم  , قىىال ابىىن كثيىىر مفسىىرًا لهىىا:"[19–]القصىىصۈئ
أي:  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ الىىذي ال يحىىىول وال يىىىزول, جعلهىىىا لعبىىىاده المىىىؤمنين المتواضىىىعين, 
.(1)"ترفًعا على خلق هللا وتعاظًما عليهم وتجبًرا بهم, وال فساًدا فيهم

 حىثَّ عليىه ابتغىاء مرضىات هللا, وأنَّ َمىنتب و وجاءت السىنة النبويىة لكىي تر َّىب فىي التَّواضى
نَّة منهىا  النَّبويَّة تدلُّ على ذلىك تواضب جازاه هللا على تواضعه بالر  فعة, وقد وردت نصوٌص م ن السُّ

 الذي تم ذكره سابقاً  حديث معاذ بن أنس الجهني 
                                                 

عوف, األمير, النبيل, الجميىل, جرير بن عبد هللا بن جابر بن مالك البجلي ابن نصر بن ثعلبة بن جشم بن ((1
. سىىير أعىىالم 1/191أسىىد الغابىىة  البجلىىي, مىىن أعيىىان الصىىحابة, انظىىر: -وقيىىل: أبىىو عبىىد هللا  -أبىىو عمىىرو 

 .1/191 النبالء 
فىي كتىاب إلمام وكيب بن الجىراح وا. 1/101وأخرجه أبو نعيم في الحلية   (.119رقم) 131ص – زهد أحمد((5

 قق:" رجاله ثقات".وقال المح - 411ص –الزهد 

 .3/34  وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (.111رقم) 109ص – زهد أحمد((3
.  990/ 9. الثقىىات البىىن حبىىان  1/1010أسىىد الغابىىة معىىاذ بىىن أنىىس الجهنىىي األنصىىاري لىىه صىىحبة. انظىىر: ((4

 .101/ 11 وتهذيب الكمال 
 4/110بىىاب صىىفة القيامىىة والرقىىائق والىىورا  – فىىي سىىننه الترمىىذي وأخرجىىه (.103رقىىم) 91ص – زهىىد أحمىىد((2

. وأبىىو نعىىيم فىىي الحليىىة  10/110وأخرجىىه الطبرانىىي فىىي المعجىىم الكبيىىر  (. 1411رقم)وقىىال هىىذا حىىديث حسىىن.
 (.1141رقم) 1/1011 . وحسنة اإلمام األلباني في صحي  الجامب 1/49

 .1/111انظر: تفسير ابن كثير  ((6
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أما المتكبرون فىصنهم يحشىرون يىوم القيامىة علىى هيئىة  ,القيامةيوم  فهذا جزاء المتواضعين
, كما والطغيان على  يرهم من البشر وفاقًا لما كانوا عليه في الدنيا من التكبر والترفب الذر؛ جزاءً 

ــاَل الــذَّرِ  ِفــي قىىائاًل:))  حىىدثنا رسىىولنا الكىىريم  ــْوَم الِقَياَمــِة َأْمَث ــُروَن َي ُصــَوِر الرِ َجــاِل ُيْحَشــُر الُمَتَكبِ 
 .(1)((...َيْغَشاُهُم الذنلن ِمْن ُكلِ  َمَكانَ 

 أول من يكسى يوم القيامةثالثا : 
ــرَاِهيُم قىىال عىىن علىىي  ( 191/90) ــِة ِإْب ــْوَم اْلِقَياَم ــى َي ــْن ُيْكَس ُل َم ــمَّ   :" َأوَّ ــة ، ُث ُقْبِطيَّ

.(1)"ُحلَّة  َحِبَرة ، َوُهَو َعَلى َيِميِن اْلَعْرَِّ  ُيْكَسى النَِّبين 
وهىىذا يىىدل علىىى أن الخالئىىق يخرجىىون مىىن القبىىور دون كسىىوة كلهىىم, ثىىم يكسىىى بعىىد ذلىىك مىىن 

فىي  علىى نبينىا محمىد  وتكلم علماؤنا عن حكمة تقديم إبراهيم  أراد هللا كسوته من أصفيائه,
ويقىال إن الحكمىة فىي , ومن هؤالء اإلمام ابن حجر العسقالني فىي الفىت  قىال:" الكسوة يوم القيامة

 .(9)وقيل: ألنه أول من لبس السراويل" ,خصوصية إبراهيم بذلك لكونه ألقي في النار عرياناً 
وال يلىزم قىال ابىن حجىر:"  , فضيلة إبراهيم على نبينا محمدأوهل يلزم من هذه األفضلية  

بىه ألن المفضول قىد يمتىاز بشىيء يخىص  بذلك تفضيله على نبينا محمد  من خصوصيته 
في ذلك علىى القىول بىأن المىتكلم  ويمكن أن يقال ال يدخل النبي  وال يلزم منه الفضيلة المطلقة,
 .(4)"ال يدخل في عموم خطابه

 

 م القيامة من النَّعيمعنه العبد يو  لُ أول ما ُيسأرابعا : 
ىىوَل ا َّ   هريىرة  ( عىن أبىىي199/91) َل َمــا ُيْســَأُل َعْنــُه  ":َيق ىىول   قىىال: َسىم ْعت  َرس  ِإنَّ َأوَّ

 .(5)"؟ْرِوَّلَل ِمَن اْلَماِء اْلَباِردِ ، َوأُ ِصحَّ َلَّلَل اْلِجْسمَ : أََلْم أُ َن النَِّعيِم َأْن ُيَقاَل َلهُ اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة مِ 
                                                 

. وقىال هىذا حىديث صىحي  (1431رقىم) 4/111 – فة القيامة والرقىائق والىوراب: ص –انظر: سنن الترمذي ((1
 (.1040رقم) 1/1991 . قال األلباني في صحي  الجامب هذا حديث حسن  11/110ومسند اإلمام أحمد  

. وصىحي  1/103 –ب: كيف الحشر  –ك: الرقاق  –(. وصحي  البخاري 411رقم) 111ص –زهد أحمد ((5
 ,(9910رقىم) 1/119 –ب: فنىاء الىدنيا وبيىان الحشىر يىوم القيامىة  –وصفة نعيمها وأهلهىا ك: الجنة  –مسلم 

وَن إ لَىى ا َّ   والحديث مرفوا للنبي  عن طريق ابن عباس بلفظ مختلف قلىياًل وهىو" َيىا َأيُّهَىا النَّىاس  إ نَّك ىْم ت ْحَشىر 
َل َخْلٍق  َفاًة ع َراًة   ْراًل ) َكَما َبَدْأَنا َأوَّ َل اْلَخاَلئ ق  ي ْكَسىى َيىْوَم اْلق َياَمىة  ح  ل يَن( َأاَل َوا  نَّ َأوَّ يد ه  َوْعًدا َعَلْيَنا إ نَّا ك نَّا َفاع  ن ع 

يم    ...". إ ْبَراه 

 .1/930 ابن حجر  –فت  الباري ((3
 .1/930انظر المصدر السابق  ((4
( وقىال هىذا حىديث  ريىب. 9911رقىم) 1/441وأخرجه الترمذي في مسنده  (.119رقم) 19ص – زهد أحمد((2

 صىىححه العالمىة األلبىىاني فىي صىىحي  الجىىامب و  (. 4111رقىىم) 1/994 –وأخرجىه البيهقىىي فىي شىىعب اإليمىان 
 (.1011رقم) 1/401

https://uqu.edu.sa/page/ar/118162
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ہ  فىىي يىىوم القيامىىة عىىن النعىىيم الىىذي أعطىىاهم إيىىاه فىىي الىىدنيا, كمىىا قىىال:يسىىأل هللا عبىىاده 

عىىن النعىىيم الىىذي كنىىتم فيىىه فىىي الىىدنيا:  ليسىىألنكم هللا  :أي,[1–]التكىىاثر ھ ھ ھ ھ
.(1)ماذا عملتم فيه, من أين وصلتم إليه, وفيم أصبتموه, وماذا عملتم به

: الصىىىحة عنىىىه علىىىى أقىىىوال منهىىىا اختلىىىف أهىىىل التفسىىىير فىىىي المقصىىىود مىىىن النعىىىيم المسىىىئول
أو الصىىحة والفىىراغ, أو الغىىذاء والعشىىاء, أو  ,واألسىىماا واألبصىىارواألمىىن, أو العافيىىة فىىي األبىىدان 

 .(1)أو  يرها ,أو الماء البارد ,شبب البطون
والصحي  من القول في ذلك النعيم المذكور في امية هو مىا ذهىب إليىه الطبىري فىي تفسىيره 

القول في ذلك أن يقىال: إن هللا أخبىر أنىه سىائل هىؤالء القىوم عىن النعىيم, ولىم فقال:" والصواب من 
يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوا من النعيم دون نوا, بل عىم  بىالخبر فىي ذلىك عىن الجميىب, 

 .(9)"فهو سائلهم كما قال عن جميب النعيم, ال عن بعض دون بعض
فىصن شىكر العبىد فقىد أد  حىق  ,هللا بهىا علينىافالواجب علينا شىكر هللا علىى الىنعم التىي أنعىم 

ن أبىى وكفىر ,النعمة قىال: قىال رسىول هللا  ففىي صىحي  مسىلم عىن أنىس  ,فقىد أ ضىب الىرب ,وا 
((: ُـــَده ـــْرَبَة َفَيْحَم ـــَرَب الشَّ ـــا َأْو َيْش ـــَدُه َعَلْيَه ـــَة َفَيْحَم ْكَل ـــَل اأَل ـــِد َأْن َيْأُك ـــِن اْلَعْب  ِإنَّ اّللََّ َلَيْرَضـــى َع
 .(4)((َهاَعَليْ 

 المطلب الثاني: حال الناس في المحشر
َأْجـَوَش َمـا  اْلِقَياَمـةِ ُيْحَشـُر النَّـاُس َيـْوَم  ":قىال (1)رن عبد ا َّ بن عبيد بن ع ميىع( 194/91)

 ، َوَمـْن َكَسـا ّلِلَِّ ْطَعَمـُه اّللَُّ أَ  ، َفَمـْن َأْطَعـَم ّلِلَِّ ا َكـاُنوا َوَأْعـَرع َمـا َكـاُنواَكاُنوا َوَأْعَطـََّ َمـ
َعَلى ِرَضاُه  ، َوَمْن َكاَن ِفي ِرَضا اّللَِّ َكاَن اّللَُّ َسَقاُه اّللَُّ  ، َوَمْن َسَقى ّلِلَِّ َكَساُه اّللَُّ 

 .(6)"َأْقَدرَ 
امت191/99) ُحِشـَر النَّـاُس َنـاَدع  ِإَذا ":االوكعب رضي هللا عنهما ق ( عن ع بادة بن الص 

ـاَمَضاِجعِ ، َأْيَن الَِّذيَن َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن الْ ُمَناَد: َهَذا َيْوُم اْلَفْصلِ   ؟ َأْيَن الَِّذيَن َيـْذُكُروَن اّللََّ ِقَيام 
 .(7)ى َذَكَر َهُيََلِء اْلَكِلَماِت..."؟ َحتَّ َوُقُعود ا َوَعَلى ُجُنوِبِهمْ 

                                                 

 .14/111للطبري   –انظر: جامب البيان في تأويل القرآن ((1
 .10/191للقرطبي  –و الجامب ألحكام القرآن . 14/111 –انظر المصدر السابق ((5
 .14/111 للطبري –جامب البيان في تأويل القرآن ((3
 (.9101رقم) 1/19 األكل والشربب: استحباب حمد هللا بعد  –ك: الذكر والدعاء والتوبة  –صحي  مسلم ((4

شيئا, وثقه أبو حاتم, توفي سنة ثالث عبد هللا بن عبيد بن عمير الليثي, يكنى أبا هاشم, ما رو  له البخاري ((2
 .4/119 انظر: سير أعالم النبالء  عشرة ومائة, بمكة.

 (.1100رقم) 149ص – زهد أحمد((6

 (.1041رقم) 199ص – زهد أحمد ((7
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: ِإنَُّكـْم ُكْنـُتْم ُيْحَشُر اأُلَمرَاُء َواأَلْهِنَيـاُء َفَيقُـوُل َلُهـمْ "...:الالبصري ق ( عن الحسن191/94)
 .(3)"َوَأْهَل اْلِغَنى ِقَبَلُكْم َطَلَبِتي ،ُحكَّاَم اْلُمْسِلِمينَ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  سمى هللا يوم القيامة بيوم الجمىب قىال تعىالى:

, وسىىمي بىىذلك, ألن هللا يجمىىب [9]الشىىور :ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
, فجميىىىىب الخالئىىىىق مىىىىن [109]هىىىىود: ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ :العبىىىىاد فيىىىىه جميعىىىىاً 

, أنهىىا تحشىىر فىىي هىىذا اليىىوم (1)المالئكىىة واإلنىىس والجىىن والحيوانىىات كمىىا نىىص علىىى ذلىىك ابىىن تيميىىة
 العظيم.

فىىي القىىرآن فىىي كثيىىر وكىذلك سىىمي  بيىىوم الفصىىل كمىىا ورد فىىي األثىىر السىىابق, وورد ذكىىر ذلىىك 
,وسمي بذلك ألن هللا يفصىل فيىه [91]المرسالت: ھ ھ ے ے ۓ ۓ من اميات منها قوله:

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  بىىين العبىىىاد فيمىىىا كىىىانوا فيىىه يختلفىىىون قىىىال تعىىىالى:

 .[11]السجدة:ک
أما أحىوال النىاس فىي يىوم المحشىر, فىصنهم يخرجىون مىن القبىور فىي أول ذلىك اليىوم كمىا قىال 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  وقىال تعىالى: ,[4]االنفطار: ڀ ٺ ٺ  هللا تعالى:

ويخرجىىون مىىن القبىىور  ,[9–]القمىىرٻ ٻ ٻ پ پ پ  , وقىىال هللا:[11]يىىس:ې
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  قىىال تعىىالى: كمىىا يتبعىىون الىىداعي

القيامىة, فيحشىرهم إلىى موقىف  يومئذ يتبىب النىاس صىوت داعىي هللا الىذي يىدعوهم ,[101]طه:ۓ
أنهىىم خضىىعوا جمىىيعهم  أيوال ينحرفىىون عنىىه, وتسىىكن أصىىوات الخالئىىق للىىرحمن  , وال يحيىىدونإليىىه

 .(9)إال من أذن له الرحمن لربهم, فال تسمب لناطق منهم منطقاً 
عىىراة  ىراًل, كمىا ورد فىىي الصىحيحين مىىن  وهكىذا يحشىرون إلىىى ربهىم, ويقومىون مىىن القبىور
ــْوَم اْلِقَياَمــِة  يقىىول:)) حىىديث عائشىىة رضىىي هللا عنهىىا قالىىت: سىىمعت رسىىول هللا  ُيْحَشــُر النَّــاُس َي

ىه ْم إ لَىى َبْعىضٍ  ،ُحَفاة  ُعرَاة  ُهْرَل   يًعىا َيْنظ ىر  َبْعض  ىوَل ا َّ  الن  َسىاء  َوالر  َجىال  َجم  َيـا   :َقـاَل  ق ْلت  َيا َرس 
 .(4)((َعاِتَشُة اأَلْمُر َأَشدن ِمْن َأْن َيْنُظَر َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعضَ 

                                                 

 .9/139وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه الشق األول من الحديث   (.1191رقم) 941ص – زهد أحمد((1
 .4/141تاو   انظر: مجموا الف((5
 .11/999بتصرف: جامب البيان في تأويل القرآن للطبري  ((3
ك: الجنة  –(. وصحي  مسلم 1119رقم) 1/103ب: كيف الحشر   –ك: الرقاق  –صحي  البخاري ((4

 (.9999رقم) 1/111ب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة   –وصفة نعيمها وأهلها 
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قىال هللا فمن كان في الدنيا مىن أهىل التقىو , مىن المىؤمنين الصىادقين وقىاه هللا هىذا اليىوم, 
, وجزاه هللا في هذا الموقف بما كان يصنب في [13–]النملپ پ پ ڀ ڀ سبحانه وتعالى :

, ومىن سىقى  َّ سىقاه ا َّ الدنيا , َومن كسا  َّ كساه ا َّ , فىالجزاء مىن , فمن أطعم  َّ أطعمه ا َّ
 جنس العمل.

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   :وأمىىا الصىىنف امخىىر  فيحشىىرون علىىى وجىىوههم قىىال هللا

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   :, وقىال[94]الفرقىان: ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ٻ ٻ پ  ٱ ٻ ٻ   مب جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  یىئ ىئ ی ی ی 

 ,[111-114–]طه پ پ پ
فمن أدرك هذا الموقف, وآمن به حق اإليمان, علم أنه ال بد أن يكون من الصنف األول 

 لكي ينجو من شدة وكرب هذا الموقف.
 المطلب الثالث: الحوض

فقلـت  ،: دخلت على سلمان أعوده فبكى سلمانقىال بن أبي وقاص عن سعد( 199/91)
وُهـَو َعْنـَّلَل رَاَض، َوتَـِرُد َعَلْيـِه اْلَحـْوَض، وَتْلَقـى  ؟ ُتُوفِ َي َرُسوُل اّللَِّ اّللَِّ َما ُيْبِكيَّللَ ا َعْبِد َيا َأبَ له 

 .(3)َأْصَحاَبَّلَل، ..."
، َحــْوِض ِلْلِحَســابِ َكــَأنِ ي َأْنُظــُر ِإَلْيَنــا َصــاِدِريَن َعــِن الْ  ":القىى  ( عىىن أبىىي هريىىرة191/91)
ٍَُن؟ َفَيُقولُ الرَُّجُل َفُيَبلِ ُغ   .(1)": ََل َوا َعَطَشاهُ الرَُّجَل، َفَيُقوُل: َأَشِرْبَت َيا ُف

الواردة في الحوض متواترة فاألحاديث  ,يعتقد أهل السنة والجماعة وجوب اإليمان بالحوض
قىىىديمًا  ,ولهىىىذا كىىىان اإليمىىىان بىىىالحوض هىىىو معتقىىىد جميىىىب علمىىىاء السىىىلف ,بهىىىذا االعتقىىىاد مصىىىرحة
ْكر  اْلَحْوض   قال األمام الطحاوي:" ,تلفوا في ذلك ولم يتأولوهولم يخ ,وحديثاً  يث  اْلَوار َدة  ف ي ذ  اأْلََحاد 

ىَحاَبة  ب ْضىٌب َوَثاَلث ىوَن َصىَحاب ي ا ىَن الصَّ , َرَواَهىا م  , وقىد ذكىر ابىن حجىر أسىماء رواة (9)"َتْبل ا  َحدَّ التََّوات ر 
 .(4)أحاديثه من الصحابة

فيمىىىا نقلىىىه عىىىن القاضىىىي عيىىىاض رحمىىىه هللا قىىىائاًل:" أحاديىىىث الحىىىوض  وقىىىال اإلمىىىام النىىىووي
وهىىىو علىىىى ظىىىاهره عنىىىد أهىىىل السىىىنة  ,والتصىىىديق بىىىه مىىىن اإليمىىىان ,صىىىحيحة واإليمىىىان بىىىه فىىىرض

                                                 

لإلمىام هنىاد  –. وكتىاب الزهىد 9/91 –وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه  (.113رقم) 131ص – زهد أحمد((1
ط: األولىىى  –دار الخلفىىاء للكتىىب اإلسىىالمي  –ت: عبىىد الىىرحمن عبىىد الجبىىار الفريىىوائي  –بىىن السىىري الكىىوفي 

 .911ص –وقال المحقق:"الحديث صحي  بمجموا طرقه وشواهده"  –م 1311 -هى 1401

 (.191رقم) 100ص – مدزهد أح((5

 .119شرح العقيدة الطحاوية ص((3
 .11/419ابن حجر   –انظر: فت  الباري ((4
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ثىم شىرا  ,(3)رواه خالئىق مىن الصىحابة" ,وحديثه متىواتر النقىل ,ال يتأول وال يختلف فيه ,والجماعة
 في ذكر أسمائهم.

ذكىر وقد ذكىر ابىن كثيىر رحمىه هللا عىددًا مىن الصىحابة الىذين رووا أحاديىث الحىوض فقىال:" 
من األحاديث المشهورة المتعددة مىن  - سقانا هللا منه يوم القيامة -ما ورد في الحوض المحمدي 
ن ر مت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة ,الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة  ,هالقائلين بجحىود ,وا 

مىىىن كىىىذب , كمىىىا قىىىال بعىىىض السىىىلف: هىىىم أن يحىىىال بيىىىنهم وبىىىين ورودهب   ق  لَىىىخْ وأَ  ,المنكىىىرين لوجىىىوده
 ,(1)بكرامة لم ينلها, ولو اطلب المنكر للحوض على ما سنورده من األحاديىث قبىل مقالتىه لىم يقلهىا"

 ثم شرا في ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض.
ومىىىن هىىىذه األحاديىىىث فىىىي إثبىىىات الحىىىوض مىىىا تىىىم ذكىىىره فىىىي مطلىىىب هىىىذا البىىىاب, ومىىىا أخرجىىىه 

فصىلى  خىر  يومىاً  أن رسىول هللا  عقبة بىن عىامر البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث 
َنا َشـِهيَد َعَلـْيُكْم َفَرَط َلُكْم َوأَ  ِإنِ ي على أهل أحد صالته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقىال:))

نِ يوَ  نِ ياآلنَ  اّللَِّ أَلْنُظُر ِإَلى َحْوِضيوَ  اِ  ، َقـْد ُأْعِطيـُت َمَفـاِتيَح َخـزَاِتِن اأَلْرِض َأْو َمَفـاِتيَح اأَلْرضِ  ، َواِ 
نِ ي  .(9)َوَلِكْن َأَخاُف َعَلْيُكْم َأْن َتَتَناَفُسوا ِفيَها(( ،َواّللَِّ َما َأَخاُف َعَلْيُكْم َأْن ُتْشِرُكوا َبْعِدع َواِ 

ومىاؤه أبىيض , وعرضىه كطولىه يعنىى مربعىًا, مسىيرة شىهر بالراكىب المسىرا حىوض النبىي 
أمىا أبىاريق  ,وطعمىه أحلىى مىن العسىل, بل أبيض من اللبن, وريحه أطيىب مىن المسىك ,من الورق

, وفيىىىه وآنيتىىىه كنجىىىوم السىىىماء يعنىىىي تضىىىيء وتلمىىىب كنجىىىوم السىىىماء ,الحىىىوض كعىىىدد نجىىىوم السىىىماء
فىىىي  ن شىىىربه منىىىه فىىىال يظمىىىأ بعىىىده أبىىىدًا, وهىىىذا كلىىىه أخبىىىر بىىىه النبىىىي أكىىىواب كنجىىىوم السىىىماء, ومىىى

 أحاديث كثيرة منها:
قىال رسىول هللا  أخر  البخىاري ومسىلم مىن حىديث عبىد هللا بىن عمىرو رضىي هللا عنهمىا قىال:

 ((: ََوِريُحُه َأْطَيُب ِمَن اْلِمْسـَّللِ  ،َوَماُيُه َأْبَيُض ِمَن اْلَوِرقِ  ،َوَزَواَياُه َسَواءَ  ،َحْوِضى َمِسيَرُة َشْهر، 
َماءِ  ٍَ َيْظَمُأ َبْعَدُه َأَبد ا ،َوِكيزَاُنُه َكُنُجوِم السَّ  .(4)((َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َف

                                                 

 .11/19شرح النووي لمسلم ((1
 -لبنىىان  -دار الكتىىب العلميىىة  -اإلمىىام أبىىو الفىىداء الحىىافظ ابىىن كثيىىر الدمشىىقي  -النهايىىة فىىي الفىىتن والمالحىىم ((5

 .1/111 –م 1311 -هى 1401 -بيروت ط: األولى
ك:  –(. وصىىىحي  مسىىىلم 1944رقىىىم) 1/31ب: الصىىىالة علىىىى الشىىىهيد   –ك: الجنىىىائز  –صىىىحي  البخىىىاري ((3

 (.1111رقم) 9/19ب: إثبات حوض نبينا وصفاته   –الفضائل 

ك: الفضىىائل  –(. وصىىحي  مسىىلم 1193رقىىم) 1/113 –ب: فىىي الحىوض  –ك: الرقىىاق  –صىحي  البخىىاري ((4
 (.1111رقم) 9/11فاته  ب: إثبات حوض نبينا وص –
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ِإنَّ َحْوِضـى َأْبَعـُد ِمـْن  :))قىال أن رسىول هللا   هريىرة صحي  مسلم من حديث أبووفي 
ــا ِمــَن الــثَّْلجِ  ،َأْيَلـَة ِمــْن َعــَدنَ  َوآلِنَيتُــُه َأْكثَــُر ِمــْن َعــَدِد  ،َوَأْحَلــى ِمــَن اْلَعَســِل ِبــاللََّبنِ  ،َلُهــَو َأَشــدن َبَياض 

 .(1)...(( الننُجومِ 
 ,ولكىىىن يحىىال بيىىنهم وبىىين الحىىىوض ,وهنىىاك بعىىض المسىىلمين يىىىر دون الحىىوض ليشىىربوا منىىه

 هللا., جزاًء بما صنعوا و يروا في دين وتردهم المالئكة
ول  ا َّ   عن عبد ا َّ بن مسعود  َنـازَِعنَّ  ،َأَنا َفَرُطُكْم َعَلـى اْلَحـْوضِ  :))َقاَل: َقاَل َرس  َوأُل

ــْيِهمْ  ــَبنَّ َعَل ــمَّ أُلْهَل ــا ُث ــَأُقوُل:  ،َأْقَوام  ــا َربِ  َأْصــَحاِبي َأْصــَحاِبي،َف ــَدُثوا  َي ــا َأْح ــْدِرع َم ــَّلَل ََل َت ــاُل: ِإنَّ َفُيَق
 .(1)((َبْعَدَّللَ 

)) : قالت: قىال النبىي  سماء بنت أبي بكر رضي هللا عنهماأ وفي الصحيحين من حديث
ِمْن ِإنِ ي َعَلى الَحْوِض َحتَّى َأْنُظَر َمْن َيِرُد َعَليَّ ِمْنُكْم، َوَسُيْيَخُذ َناَس ُدوِني، َفَأُقوُل: َيا َربِ  ِمنِ ي وَ 

 .(1)ُلوا َبْعَدَّلَل، َواّللَِّ َما َبِرُحوا َيْرِجُعوَن َعَلى َأْعَقاِبِهْم((ُأمَِّتي، َفُيَقاُل: َهْل َشَعْرَت َما َعمِ 
ىىوَل ا َّ   ورو  البخىىاري فىىي صىىحيحة مىىن حىىديث أبىىي هريىىرة  : َأنَّ َرس   َأنَّىىه  َكىىاَن ي َحىىد  ث 

َعـــِن الَحـــْوِض، َفـــَأُقوُل: َيـــا َربِ   ِمـــْن َأْصـــَحاِبي، َفُيطـــردونَيـــِرُد َعَلـــيَّ َيـــْوَم الِقَياَمـــِة َرْهـــَط  ))قَىىىاَل:
 .(4)َلى َأْدَبارِِهْم الَقْهَقَرع((َأْصَحاِبي، َفَيُقوُل: ِإنََّّلَل ََل ِعْلَم َلَّلَل ِبَما َأْحَدُثوا َبْعَدَّلَل، ِإنَُّهُم اْرَتدنوا عَ 

مىىن الىىذين ارتىىدوا علىىى  ,فاألحاديىىث ذكىىرت مجموعىىة مىىن الىىذين ي ىىردوا عىىن حىىوض النبىىي 
وابتىدعوا  ,والذين أحدثوا في دين ما لىيس منىه ,أدبارهم وأشركوا باهلل بعد معرفتهم الصراط المستقيم

فلنحىذر مىن الضىالالت والبىدا التىي تكىون سىببًا مىن الحرمىان , ما لم يكن على عهىد رسىول هللا 
 .(1)من الشرب من حوض النبي 

 المطلب الرابع: الحساب
" َحاِسـُبوا َأْنُفَســُكْم َقْبـَل َأْن ُتَحاَســُبوا َوِزُنـوا َأْنُفَســُكْم َقْبــَل َأْن :قىىال  عىن عمىر (193/99)

ــْيُكْم  ــِ نَّ َأْهــَوَن َعَل ــْوَم  ِفــي اْلِحَســابِ ُتوَزُنــوا، َف ــِر َي ــوا ِلْلَعــْرِض اأَلْكَب َهــد ا َأْن ُتَحاِســُبوا َأْنُفَســُكْم وَتِزُن
 .(6)ْم َخاِفَيَة"ُتْعَرُضوَن ََل َتْخَفى ِمْنكُ 

                                                 

 (.104رقم) 1/143ب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء   –ك: الطهارة  –صحي  مسلم ((1

(. 9043رقىىم) 3/41(  :)واتقىىوا فتنىىة ال تصىىيبن...ب: مىىا جىىاء فىىي قىىول هللا –ك: الفىىتن  –صىىحي  البخىىاري ((5
 (.1111رقم) 9/11  ب: إثبات حوض نبينا وصفاته –ك: الفضائل  –وصحي  مسلم 

 –ك: الفضىائل  –(. وصىحي  مسىلم 1139رقىم) 1/111ب: في الحىوض   –ك: الرقاق  –صحي  البخاري ((3
 (.1111رقم) 9/11ب: إثبات حوض نبينا وصفاته  

 (.1111رقم) 1/110ب: في الحوض   –ك: الرقاق  –صحي  البخاري ((4

 .109ص –وحيد بن عبد السالم بالي  - انظر: تيسير الكريم العالي في وصف حوض النبي ((2
 .9/31وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه   (.199رقم) 111ص –زهد أحمد ((6
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:" َوْيَل ِلُكلِ  َجمَّاَش، َفاِهَر َفاُه، َكَأنَُّه َمْجُنوَن، َيـَرع َمـا قال  الدَّْرَداء بيأ عن( 140/91) 
َوْيَلُه ِمْن ِحَساَب َهِلـيَظ َوَعـَذاَب  ،َلْو َيْسَتِطيُع َلَوَصَل اللَّْيَل ِبالنََّهارِ  ،ِعْنَد النَّاِس، َوََل َيَرع َما ِعْنَدهُ 

 .(3)" ...َشِديدَ 
َأنَّ اّللََّ َتَبــــاَرَّلَل  ]أي أصىىىىحاب محمىىىىد[:" َحــــدَُّثوَنا قىىىىال (1)عىىىن عىىىىامر بىىىىن عبىىىىد ا َّ ( 141/93)

ـَد ُحـُدود ا، َفَمـْن َعِمـَل ِبَفـرَاِتِض اّللَِّ َوُسـَنِنِه َواْجَتَنـَب ُحـُدودَ  ُه َوَتَعاَلى َفَرَض َفرَاِتَض َوَسـنَّ ُسـَنن ا َوحَّ
 .(1)َدَخَل اْلَجنََّة ِبَغْيِر ِحَساَب ..."

ويعىرفهم بأعمىىالهم التىىي  ,يىراد بالحسىىاب هىو أن ي وقىىف الحىىق تبىارك وتعىىالى عبىاده بىىين يديىىه
, والحسىاب منىه اليسىير, والعسىير, وما كىانوا عليىه فىي حيىاتهم الىدنيا ,وأقوالهم التي قالوها ,عملوها

 .(4)ومنه التكريم, والتوبيخ, ومنه الفضل, والصف 
ومن عدل هللا أن يجازي عباده يوم القيامة على ما قدموا من خير أو شر إال أن يتغمد من 

وقىىىد بىىىين هللا لنىىىا فىىىي كتابىىىة العزيىىىز كثيىىىر مىىىن القواعىىىد التىىىي تقىىىوم عليهىىىا المحاكمىىىة  يشىىىاء برحمتىىىه,
 ,[111:]البقىىىرةی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبوالمحاسىىبة فىىىي ذلىىىك اليىىىوم, قىىىال سىىىبحانه: 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  وقىىال لقمىىان فىىي وصىىيته البنىىه معرفىىًا إيىىاه بعىىدل هللا:

 وقىىىىىىال تبىىىىىىارك وتعىىىىىىالى: ,[11]لقمىىىىىىان:ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 ک ک ک ک گ گ   ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ:فقىىىىىىىىىد  ,[1-9]الزلىىىىىىىىىزال
أخبر سبحانه في هذه النصوص أنه ي وفي كل عبد عمله, وأنه ال يضيب منه شيئا, وال ينقص من 

 مقدار الذرة.
ڭ : ولكنىىه يىىوم مقىىداره خمسىىون ألىىف سىىنة, كمىىا قىىال هللا تعىىالى ,ويىىوم الحسىىاب يىىوم واحىىد

ې ې ې ې ى ى ائ    ۉۋ ۅ ۅ ۉ    ۋۆ ۈ ۈ ٴۇ    ۆڭ ۇ ۇ 

ي يىوم كىان مقىداره خمسىين أي أن هذا العذاب يقب للكافرين فى ,[4-1]المعار :ائ ەئ ەئ وئ
 .(1)ألف سنة

قىال هللا  بذنوبىه, حتىى إذا رأ  أنىه قىد هلىك, أن هللا يخلو به فيقىرره وصفة الحساب للمؤمن,
وأمىا الكفىار والمنىافقون فينىاد  بهىم علىى رءوس , له: سترتها عليك في الىدنيا وأنىا أ فرهىا لىك اليىوم

                                                 

 .1/517.وأخرجهأبونعيمفيالحلي (999رقم) 111ص – زهد أحمدانظر: المصدر السابق: ((1

كنيتىه أبىو عبىد هللا, مىن عبىاد أهىل البصىرة وزهىادهم, و  ,هو: عامر بن عبد هللا بىن عبىد قىيس التميمىي العنبىري((5
 .1/119الثقات البن حبان  . انظر: , رو  عنه الحسن وابن سيرينرأ  جماعة من أصحاب رسول هللا 

 .1/39وأخرجه أبو نعيم في الحلية   (.1111رقم) 191ص – زهد أحمد((3
 .139ص –لدشقر  –انظر: القيامة الكبر  ((4
 .10/40  مجموا فتاو  ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال  العثيمينانظر: ((2
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مىن حىديث  , كما فىي الصىحيحينالخالئق هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنة هللا على الظالمين
الُمـْيِمَن، َفَيَضـُع َعَلْيـِه َكَنَفـُه  ِإنَّ اّللََّ ُيـْدِني :))رضىي هللا عنهمىا قىال: قىال رسىول هللا  ابن عمىر

رَ  ، َحتَـّى ِإَذا َقـرَّ ِْ َربِ  ُه ِبُذُنوِبـِه، َوَيْسُتُرُه، َفَيُقوُل: َأَتْعِرُف َذْنَب َكَذا، َأَتْعِرُف َذْنَب َكَذا؟ َفَيقُـوُل: َنَعـْم َأ
َيا، َوَأَنـا َأْهِفُرَهـا َلـَّلَل الَيـْوَم، َفُيْعَطـى ِكتَـاَب َورََأع ِفي َنْفِسِه َأنَّـُه َهَلـَّلَل، َقـاَل: َسـَتْرُتَها َعَلْيـَّلَل ِفـي الـدننْ 

ـا الَكـاِفُر َوالُمَنـاِفُقوَن، َفَيقُـوُل اأَلْشـَهادُ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  َحَسَناِتِه، َوَأمَّ

 .(1)(([11]هود: ی
 ,مىىن هىىذه األمىىة وهىىم سىىبعون ألفىىاً  والحسىىاب يشىىمل جميىىب النىىاس إال مىىن اسىىتثناهم النبىىي 

َيـْدُخُل اْلَجنَّـَة قىال:))  رو  البخىاري ومسىلم عىن النبىي , لمىا يدخلون الجنة بال حساب وال عذاب
ِتــى َســْبُعوَن أَْلف ــا ِبَغْيــِر ِحَســابَ  ىىوَل ا َّ  قَىالَ  ,ِمــْن ُأمَّ ُهــُم الَّــِذيَن ََل َيْســَتْرُقوَن َوََل :قَىىال وا َمىْن ه ىىْم َيىىا َرس 

 .(1)((َن َوَعَلى َربِ ِهْم َيَتَوكَُّلونَ َيَتَطيَُّروَن َوََل َيْكَتُوو
ُلوَن َيـْوَم : ))وأول من ي حاسب هذه األمة لقول النبىي  َنْحُن اآلِخُروَن ِمْن َأْهِل الدنْنَيا َواأَلوَّ

ٍَِتقِ   .(9)((اْلِقَياَمِة اْلَمْقِضىن َلُهْم َقْبَل اْلَخ
ويسير على مىن حىافظ علىى حىدود  ,شديد على من فرط بجنب هللاوعذاب فالحساب عسير  

كما  ,كان واجب عليه أن يحاسب نفسه ,فمن أدرك هذه المشاهد العظيمة يوم القيامة ,وأوامر هللا
فكىىان يحاسىىب نفسىىه ويىىدعوا امخىىرين لمحاسىىبة أنفسىىهم قبىىل  كىىان يصىىنب سىىلفنا الصىىال  مثىىل عمىىر

ىَن الثََّمىَرات   ط وَبىاكَ  يوم الحساب, وكذلك أبىو بكىر فقىد قىال عنىدما مىر بىه طىائر:" َيىا َطىائ ر  َتْأك ىل  م 
َسابٍ  ب  إ َلى َ ْير  ح  َجر  َوَتْرج  لُّ ب الشَّ هىو فماذا يقول مىن  فصذا كان هذا حال أبو بكر ، (4)"َوَتْسَتظ 

 دون هؤالء!.
 المطلب الخامس: الجنة والنار

وهىي نعىيم دائىم ال الجنة هي الجزاء العظيم, والثواب الجزيل, الىذي أعىده هللا ألهىل طاعتىه,  
ينقطىىىب, والنىىىار هىىىي الىىىدار التىىىي أعىىىدها هللا للكىىىافرين بىىىه, المكىىىذبين لرسىىىله, وهىىىي الخىىىزي األكبىىىر, 

 .[131:]آل عمرانھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  والخسران المبين,

                                                 

 9/111 –ب: قىىىول هللا تعىىىالى:)أال لعنىىىة هللا علىىىى الظىىىالمين(  –ك: المظىىىالم والغصىىىب  –صىىىحي  البخىىىاري ((1
ن كثر قتله   –ك: التوبة  –(. وصحي  مسلم 1441رقم)  (.9131رقم) 1/101ب: قبول توبة القاتل وا 

(. وصىىىحي  1491رقىىىم) 1/100ب:)ومىىىن يتوكىىىل علىىىى هللا فهىىىو حسىىىبه(   –ك: الرقىىىاق  –البخىىىاري صىىىحي  ((5
 (.149رقم) 1/199ب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب   –ك: اإليمان  –مسلم 

 (.1013رقم) 1/9ب: هداية هذه األمة ليوم الجمعة   –ك: الجمعة  –صحي  مسلم ((3

 (.944رقم) 111ص – زهد أحمد((4
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قىىال الطحىىاوي فىىي واتفىىق أهىىل السىىنة علىىى أن الجنىىة والنىىار مخلوقتىىان موجودتىىان امن, كمىىا  
, اَل َتْفَنَيىان   المعروفىة بالعقيىدة السىلفية التىي تنسىب إليىهالعقيدة  الطحاويىة:" َواْلَجنَّىة  َوالنَّىار  َمْخل وَقتَىان 

, َفص نَّ ا ََّ َتَعاَلى َخَلَق اْلَجنََّة َوالنَّاَر َقْبَل اْلَخْلق , َوَخَلَق َله َما أَْهاًل, فَ  ىْنه ْم إ  َأَبًدا َواَل َتب يَدان  لَىى َمْن َشاَء م 
ْنه , َوك ل  َيْعَمل  ل َما "َقْد" ف ر َغ َله , وَ  ْنه ْم إ َلى النَّار  َعْداًل م  ْنه , َوَمْن َشاَء م  َصائ ٌر إ َلى َما اْلَجنَّة  َفْضاًل م 

َباد   رُّ م َقدََّران  َعَلى اْلع  ل َق َله , َواْلَخْير  َوالشَّ  .(1)"خ 
 أوَل : الجنة

 قصور الجنة (1
َرع َباِطُنَهـا ِمـْن ُيـ ِفـي اْلَجنَّـِة َلُغَرف ـاِإنَّ  ":ا َّ  قال: قىال رسىول عن عليٍ  ( 141-40)

.(1)َظاِهرَِها، َوَظاِهُرَها ِمْن َباِطِنَها..."
ىىىول  ا َّ  قىىىالرضىىىي هللا عنهمىىىا  ( عىىىن جىىىابر بىىىن عبىىىد ا َّ 149-41) ـــُت :: قَىىىاَل َرس  " َدَخْل
: ِلَرُجَل ِمْن قُـَرْيََّ َفَمـا َمَنَعِنـي َأْن َأْدُخـَل َيـا ِبَقْصَر ِمْن َذَهَب َفُقْلُت: ِلَمْن َهَذا؟ َقالَ ا ، َفِ َذا َأنَ اْلَجنَّةَ 

 .(1)": َوَعَلْيَّلَل َأَهاُر َيا َرُسوَل اّللَِّ َقالَ  اْبَن اْلَخطَّاِب ِإَلَّ َما َأْعَلُم َعْن َهْيَرِتَّللَ 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  تعىىىىىالى:قىىىىىال  بنىىىىىى هللا ألهىىىىىل الجنىىىىىة مسىىىىىاكن طيبىىىىىة حسىىىىىنة

ۅ ۉ ۉ  :ميت هذه المساكن فىي مواضىب مىن كتابىه بالغرفىات فقىال وقد س  [, 91:]التوبةڄ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  الوقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى,[99:]سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبأڄ ې

عىىن عبىىاده السىىعداء أنهىىم لهىىم  ىىرف فىىي الجنىىة,   أخبىىر , قىىال ابىىن كثيىىر:"[91:]الفرقىىانڄۆ
 .(4)"وهي القصور الشاهقة

, وأجمىل مىا فىي هىذه القصىور كمىا فىي حىديث علىي وجىابر  وقد وصف لنىا رسىول هللا 
ىوَل ا َّ  َأْخب ْرَنىا َعىْن اْلَجنَّىة  َمىا ب َناؤ َهىا قىال:))  الباب الحديث الىذي رواه أبىو هريىرة هذا  ق ْلَنىا َيىا َرس 
ةَ  :َقالَ  ُطَهـا الْ  ،َلِبَنَة ِمْن َذَهَب َوَلِبَنَة ِمْن ِفضَّ ِمْسـَّلُل اأْلَْذَفـُر َحْصـَباُيَها اْلَيـاُقوُت َواللنْيلُـُي َوُتْرَبُتَهـا ِمٍَ

                                                 

 .1/410 شرح العقيدة الطحاوية ((1
ب: مىىا جىىاء فىىي صىىفة  –ك: صىىفة الجنىىة  –(. وأخرجىىه الترمىىذي فىىي سىىننه 100رقىىم) 43ص –زهىىد أحمىىد ((5

 (.1119رقم) 411/ 1 (. وحسنه اإلمام األلباني في صحي  الجامب1119رقم) 4/199 رف الجنة  

 3/93 –ب: القصىىىىر فىىىىي المنىىىىام  –ك: التعبيىىىىر  – البخىىىىاريأخرجىىىىه (. و 103رقىىىىم) 113ص – زهىىىىد أحمىىىىد((3
 (.9014رقم)

 .9/31 البن كثير تفسير القرآن العظيم((4
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ـــرَّ  ـــَباُبُهْم َوََل ُتَخ ـــى َش ـــَأُس ََل َيْبَل ـــْنَعُم ََل َيْب ـــوُت َوَي ـــُد ََل َيُم ـــْدُخُلَها َيْخُل ـــْن َي ـــرَاُن َم ـــَوْرُس َوالزَّْعَف ُق اْل
 .(1)((ِثَياُبُهمْ 

مىا حوتىه مىن البسىاتين والمسىاكن والقصىور وهىي  وقال ابىن القىيم:" الجنىة اسىم شىامل لجميىب
 .(1)"جنات كثيرة جداً 

 طعام وشراب أهل الجنة (2
َيُقــوُل أِلَْزَواِجــِه ِإنَّ الَّــِذِ  :" َســِمْعُت َرُســوَل اّللَِّ قالىىت عىىن أ م  المىىؤمنين ( 144/41)       

اِدُق اْلَبارن اللَُّهمَّ اْسِق َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َعْوَف ِمْن َسْلَسِبيِل اْلجَ  .(1)نَِّة"َيْحُنو َعَلْيُكنَّ َبْعِدِ َلُهَو الصَّ
، َأْهُل اْلَجنَِّة [19]الحاقىة:ۓ ڭ ":قال في قوله  البراء بن عازب عن ( 141/49)    

ــــا َوُتَكــــاة  َعَلــــى ُكــــلِ  َحــــاَل" ــــا َوُقُعــــود ا َوُجُلوس                             .(4)َيــــْأُكُلوَن ِفيَهــــا ِمــــَن الثِ َمــــاِر َكْيــــَف َشــــاُيوا ِقَيام 
ـــَو ، [19]المطففىىىين: ې ى ى :قىىىال فىىىي قولىىىه  (5) الحنفىىىي  (عىىىن َأبىىىي صىىىال141/44) ُه

ِبيَن َصْرف اأ ِلْلُمقَ َأْهِل اْلَجنَّةِ َرُف َشرَاِب َأشْ   .(6)"، َوِللنَّاِس ِمزَا َ رَّ

َأْعَدْدُت  َقاَل اّللَُّ :))قال: قال رسول هللا  جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة 
ــاِلِحيَن َمـا ََل َعــْيَن رََأْت َوََل ُأُذَن َسـِمَعْت َوََل َخَطــَر َعَلـى َقْلــِب َبَشـرَ  ِلِعَبـاِدعَ  ْصىىَداق  َذل ىَك ف ىىي الصَّ , م 

 .(9)(([19]السجدة:ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ك َتاب  ا َّ :
فأعىىىد  هللا لعبىىىاده الصىىىالحين فىىىي الجنىىىة مىىىن الطعىىىام والشىىىراب مىىىا هللا بىىىه علىىىيم ومىىىن هىىىذه 

ويطىىىىوف  :, أي[11-10:]الواقعىىىىةٹ ٹ ٹ ٹ   ٿٿ ٿ ٿ  األطعمىىىىة قولىىىىه تعىىىىالى:

                                                 

 –(. ومسىند اإلمىام أحمىىد 1111رقىىم) 4/191ب: صىفة الجنىة ونعيمهىا   –ك: صىفة الجنىىة  –سىنن الترمىذي ((1
 (.9111)رقم 1/139(. وصححه اإلمام األلباني في صحي  الجامب  3119رقم) 11/19

دار  -ابىىن قىىيم الجوزيىىة محمىىد بىىن أبىىي بكىىر أيىىوب الزرعىىي أبىىو عبىىد هللا  -حىىادي األرواح إلىىى بىىالد األفىىراح ((5
 .91ص –بيروت  –الكتب العلمية 

وقىىىال  1/141أبىىىواب المناقىىىب   –وأخرجىىىه الترمىىىذي بنحىىىوه فىىىي سىىىننه  (.1101رقىىىم) 143ص – زهىىىد أحمىىىد((3
 وحسنه اإلمام األلباني.الترمذي هذا حديث حسن صحي   ريب, 

 .31ص  –وأخرجه اإلمام هناد في كتاب الزهد بنحوه  (.1191رقم) 111ص – زهد أحمد((4
عىىن جماعىىة مىىن الصىىحابة مثىىل علىىي, وابىىن  يقىىال: عبىىد الىىرحمن بىىن قىىيس, يىىرويأبىىو صىىال  الحنفىىي الكىىوفي, ((2

 .1/411حبان   . والثقات البن1/91 -مسعود, وأبي هريرة. انظر: سير أعالم النبالء 
 .1/949وأخرجه أبو نعيم في الحلية   (.191رقم ) 19ص – زهد أحمد((6
ك:  –(. وصحي مسلم 9144رقم)4/111ب: ما جاء في صفة الجنة   –ك: بدء الخلق  –صحي  البخاري ((7

 (.9910رقم) 1/149ب: حدثنا عبد هللا بن مسلمة   –الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
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ختىىارون منهىىا مىىا , فيلسىىابقين بىىألوان كثيىىرة مىىن الفاكهىىةالولىىدان المخلىىدون علىىى هىىؤالء األبىىرار مىىن ا
 .(1)الطير, فيأخذون منها ما يشتهونويطوفون عليهم بأصناف من لحوم  تميل إليه نفوسهم,

وال تمنىىىب ممىىىن  بأنهىىىا كثيىىىرة ودائمىىىة ال تنقطىىىب,صىىىفها هللا تعىىىالى فىىىي كتابىىىه و  الجنىىىة وفاكهىىىة
-91:]الواقعىىةڳ ڱ ڱ ڱ   ڳڳ ڳ  قىىال تعىىالى:, فهىىم يجىىدونها فىىي كىىل حىىين ,أرادهىىا

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  فقىال تعىالى:, ووصفت الثمار بأنها دانية قريبىة ممىن يتناولهىا, [99

   ڭۓ ڭ    ۓھ ے ے    ھہ ہ ھ ھ   ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ڻں ں ڻ 

 .[14-13:]الحاقةڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
   يبمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب   أما عن شراب أهل الجنة فقال تعالى:

ڭ ڭ    ڭھ ے ے ۓ ۓ ڭ  , وقال تعالى:[1-1:]اإلنسانٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

 .[11-19:]اإلنسانۇ ۇ
فيهىىا  جنىىة يىىأكلونوقىىال النىىووي رحمىىه هللا :" مىىذهب أهىىل السىىنة وعامىىة المسىىلمين أن أهىىل ال

, اا نعيمها تنعمىًا دائمىًا ال آخىر لىه, وال انقطىاا أبىداً , من مالذ وأنو ويشربون, يتنعمون بذلك وبغيره
ن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إال ما بينه , التىي ال ما من التفاضل في اللىذة والنفاسىةوا 

ال فىىىىي أنهىىىىم الشىىىىارك نعىىىىيم الىىىىدنيا إال فىىىىي التسىىىىمية, وأصىىىىل الهيئىىىىةي يتغوطىىىىون وال  يبولىىىىون وال , وا 
, وقد دلت دالئل القرآن والسنة في هذه األحاديث التي ذكرها مسلم و يره , يتمخطون وال يبصقون

 .(1)"أن نعيم الجنة دائم ال انقطاا له أبداً 
 اتساش أبواب الجنة (3

عن عتبة بن  زوان ( 149/41)
:"... َوَلَقْد ُذِكَر ِلَي َأنَّ َما َبِيَن َمِصرَاَعِي اْلَجنَّـِة قال (1)

 .(4)َمِسيَرُة َأْرَبِعيَن َسَنة ، َوَلَيْأِتَينَّ َعَلْيِه َيْوَم َوُهَو َكِظيُظ الزِ َحاِم..."

                                                 

وقدم له  -راجعة: الشيخ محمد الشعراوي والشيخ أحمد مسلم  –الدكتور أسعد محمود حومد  –أيسر التفاسير ((1
 .1949ص –م 1003 -هى 1413الرابعة  :ط  -الدكتور إبراهيم السلقيني 

 .19/199شرح النووي على مسلم  ((5
بىىن جىىابر بىىن وهيىىب الحىىارثي المىىازني, أبىىو عبىىد هللا صىىحابي, أسىىلم سىىابب سىىبعة فىىي  هىىو: عتبىىة بىىن  ىىزوان((3

أسىىد  اإلسىىالم, وهىىاجر إلىىى الحبشىىة, ثىىم شىىهد بىىدرًا والمشىىاهد, وشىىهد القادسىىية مىىب سىىعد بىىن أبىىي وقىىاص. انظىىر:
 . 4/101 واألعالم للزركلي  .1/904 -سير أعالم النبالء و  .1/941الغابة 

ب: حدثنا قتيبىة  –ك: الزهد والرقائق  –وأخرجه اإلمام مسلم في صحيحة  (.311م)رق 119ص – زهد أحمد((4
 (.9111رقم) 1/111بن سعيد  
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صىىىىنعوا فأبوابهىىىىا مفتحىىىىة لهىىىىم إكرامىىىىًا بمىىىىا  ,[10:]صگ ڳ ڳ ڳ ڳ قىىىىال تعىىىىالى:
أبواب ي ىر  ظاهرهىا مىن  "وعن الحسن البصري وذكر أبواب الجنة فقال: وعملوا في األيام الخالية,

 .(1)"باطنها, َفتكلم وَتكلم, فتهمهم انفتحي انغلقي, فتفعل
ِفـــي الَجنَّـــِة َثَماِنَيـــُة  :))قىىىال  عىىىن النبىىىي فعىىىن سىىىهل بىىىن سىىىعد  ,وللجنىىىة ثمانيىىىة أبىىىواب

, وهذه األبواب إنها أبواب عظيمه مىا بىين مصىرعي البىاب مسىيرة أربعىين سىنة, وفىي (1)((َأْبَواَب...
ـَد ِبَيـِدِه :))كما بين مكة وبصر , ففي الصحيحين قال رسىول هللا  أخر رواية  َوالَِّذع َنْفُس ُمَحمَّ

 .(9)((َهَجَر َأْو َكَما َبْيَن َمكََّة َوُبْصَرعِإنَّ َما َبْيَن اْلِمْصرَاَعْيِن ِمْن َمَصاِريِع اْلَجنَِّة َلَكَما َبْيَن َمكََّة وَ 
فمب اتساا هذه األبواب إال أنها تكون مزدحمة ومليئة بالناس يوم القيامة, فأسال هللا أن  

 يدخلنا الجنة بغير حساب وال سابقة عذاب. 
 حور العين (4

سعيد بن عامرعن ( 141/41)
َيقُـوُل: َلـِو  :" ِإنِ ـي َسـِمْعُت َرُسـوَل اّللَِّ قال لزوجته (4)

نِ ـي َواّللَِّ َمـ ا ُكْنـُت اطََّلَعِت اْمرََأَة ِمْن ِنَساِء َأْهِل اْلَجنَِّة ِإَلى َأْهِل اأَلْرِض َمأَلِت اأَلْرَض ِريَح ِمْسـَّلَل َواِ 
، َفَسَكَتْت"  .(5)أَلْختَاَرَّلِل َعَلْيِهنَّ

محاسىىىىن وأوصىىىىاف  , وبينىىىىت الشىىىىريعةلجنىىىىة الحىىىىور العىىىىينأعىىىىد هللا لعبىىىىاده الصىىىىالحين فىىىىي ا
يا ر بًة في الحصول لكي يبتعد عن الشهوات والمحرمات في الدنو  ,ر ب المسلم فيها, ليالحوريات

وحسىنهن وجمىالهن الظىاهر والبىاطن فىي  وقد وصف هللا تعىالى نسىاء أهىل الجنىة, خرةعليها في ام
وال شك أن أحب النساء  ,[14:]الدخانہہ ہ  كتابه العزيز بأوصاف عدة قال تعالى:

 وقال ابن , (1)والسكن واأللفة ,لما جعل هللا بين األزوا  من المودة والرحمة ,إلى الرجل زوجاته
 .(9)األثير:" الحوراء هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها"

                                                 

 .11/111جامب البيان في تأويل القرآن  ((1
 (.9119رقم) 4/113ب: صفة أبواب الجنة   –ك: بدء الخلق  –صحي  البخاري ((5

 1/14ح إنىىه كىىان عبىىدًا شىىكورا(  ب:)ذريىىة مىىن حملنىىا مىىب نىىو  –ك: تفسىىير القىىرآن  –انظىىر المصىىدر السىىابق ((3
 (.101رقم) 1/119أدنى أهل الجنة منزلة فيها   –ك: اإليمان  –(. وصحي  مسلم 4911رقم)

هو: سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي القرشي: صحابي, من الوالة, شهد فت  خيبر, وواله عمر إمرة حمص ((4
 .103/ 14تهىذيب التهىذيب . و 1/411أسد الغابىة بالزهد. انظر:  كان مشهوراً  بعد افتتاح الشام, وتوفي فيها,

 .103/ 14. وتهذيب التهذيب  39/ 9األعالم للزركلي  و 
 .6/23–وأخرجهالطبرانيفيالمعجمالكبيربنحوه(.1099رقم) 191ص – زهد أحمد((2

 .911ص –انظر: يوم في الجنة ((6
 .1/411واألثر  النهاية في  ريب الحديث ((7
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فقد وصفهن هللا تعالى بأنهن مطهرات من  ,[11:]البقرةڄ ڦ ڦ ڄ ڄ وقال تعالى:
 ,ويدخل في ذلك طهىر طىرفهن مىن أن تطمىب بىه إلىى  يىر زوجهىا ,كل أذ  يكون من نساء الدنيا

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  فىىىىىىىىىىي قولىىىىىىىىىىه تعىىىىىىىىىىالى: وهىىىىىىىىىىذا المعنىىىىىىىىىىى يظهىىىىىىىىىىر جليىىىىىىىىىىاً 

فوصفهن بأنهن يقصرن ,   [41:]الصافاتجئ حئ مئ ىئوقال تعالى: , [11:]الرحمنے
 .أزواجهن فال يبغين  يرهنأطرافهن على 

القىيم يىوم  صفة من صفات الحور العىين فىي كتابىهن يوقد ذكر الشيخ محمود المصري أربع
 .(1)في الجنة

 ورحم هللا من قال:
 يىىىىىىىىىىىىىا خاطىىىىىىىىىىىىىب الحىىىىىىىىىىىىىور فىىىىىىىىىىىىىي خىىىىىىىىىىىىىدرها

 

 وطالبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًا ذاك علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدرها 
 

 انهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىض بجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد ال تكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن وانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاً 
 

 وجاهىىىىىىىىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىىىىىىىىنفس علىىىىىىىىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىىىىىىىىبرها 
 

 وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم إذا الليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا وجهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه
 

 (1)وصىىىىىىىىىىم نهىىىىىىىىىىىارًا فهىىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىىىن مهرهىىىىىىىىىىىا 
 

 

 َل هل  وَل حقد في الجنة (5
عىىن عبىىد الكىىريم بىىن ر شىىيد( 143/49)

نَُّهــْم  ":قىىال (9) َيْنَتِهــي َأْهــُل اْلَجنَّــِة ِإَلــى َبــاِب اْلَجنَّــِة َواِ 
ٍََحُظونَ  ٍَُحَظ الثِ يرَاِن َفِ َذا َدَخُلوَها َنَزَش اّللَُّ َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِهلَ  َفَصاُروا ِإْخَوان ا َلَيَت  .(4)"َت

, [49:]األعىىىرافڄ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ تعىىىالى:وهىىىذا مصىىىداقًا لقولىىىه 
 .[49:]الحجرڄ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى : وقال

يدخل مؤمن الجنة حتى ينزا هللا ما فىي صىدورهم مىن ال  "قال: الباهلي  عن أبي أمامهو 
" ل  

َيْخُلُص الُمْيِمُنوَن ِمَن النَّـاِر، َفُيْحَبُسـوَن َعَلـى َقْنَطـَرَة َبـْيَن  :)), وهذا ما أخبرنا به النبىي (1)
َيا، َحتَّى ِإَذا ُهذِ ُبوا َوُنقنـوا ُأِذَن الَجنَِّة َوالنَّاِر، َفُيَقصن ِلَبْعِضِهْم ِمْن َبْعَض َمَظاِلُم َكاَنْت َبْيَنُهْم ِفي الدننْ 

 .(1)((َلُهْم ِفي ُدُخوِل الَجنَِّة...
 

                                                 

 .911ص –انظر: يوم في الجنة ((1
 .330/ 1التذكرة في أحوال الموتى وأمور امخرة  ((5
هو: عبد الكريم بن رشيد القشيري, من أهل البصرة, يرو  عن أنس بن مالىك, صىدوق مىن الخامسىة. انظىر: ((3

 .11/999 . وتهذيب التهذيب 1/910وتقريب التهذيب  . 1/113 –الثقات البن حبان 
 (.1139رقم) 111ص – زهد أحمد((4

 .109/ 19جامب البيان في تأويل القرآن  ((2
 (.1191)1/111ب: القصاص يوم القيامة   –ك: الرقاق  –صحي  البخاري ((6
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 أفضل الحياة (6
َمـا  ،[39:]النحىلگ گ گ:" قال في قولىه  البصري عن الحسن( 110/41)

 .(3)"َيِطيُب أَلَحَد اْلَحَياُة ِإَلَّ ِفي اْلَجنَّةِ 
تىىابب لكتىىاب هللا وهىىو العمىىل الم هىىذا وعىىد مىىن هللا تعىىالى لمىىن عمىىل صىىالحاً  قىىال ابىىن كثيىىر:"

ن هىىذا العمىىل  تعىىالى وسىىنة نبيىىه  مىىن ذكىىر أو أنثىىى مىىن بنىىي آدم, وقلبىىه مىىؤمن بىىاهلل ورسىىوله, وا 
بأحسىن مىا عملىه  وأن يجزيىه , حياة طيبة في الىدنياالمأمور به مشروا من عند هللا, بأن يحييه هللا

 .(1)"والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت ,في الدار امخرة
 وبال شك أن أفضل الحياة هي حياة الجنة لما فيها من نعيم دائم  ير مبتور وال مقطوا. 

 الفردوس أعلى مراتب الجنة  (7
، َأَطاَبــْت " َيـا َأَنـُس :قىال: قالىت فاطمىة رضىي ا َّ عنهىا  عىن أنىس بىن مالىك( 111/43)

َيـا  ، ِمـْن َربِ ـِه َمـا َأْدَنـاهُ التنرَاَب؟ َقاَل: َوَقاَلْت َفاِطَمُة: َيـا َأَبتَـاهُ  َأْنُفُسُكْم َأْن َتْحُثوا َعَلى َرُسوِل اّللَِّ 
تَـاُه، ، َيـا َأبَ َشـَّللَّ َأُبـو َكاِمـلَ َدْوَس َمْأَواُه َيا َأَبتَـاُه، ِإَلـى ِجْبِريـَل َنْنَعـاُه، َأْو َقاَلـْت: َأْنَعـاُه ، َجنَُّة ِفرْ َأَبتَاهُ 

 .(1)َأَجاَب َرب ا َدَعاهُ"
 -ِإَذا َسأَْلُتُم اّللََّ، َفاْسأَُلوُه الِفْرَدْوَس، َفِ نَُّه َأْوَسُط الَجنَِّة َوَأْعَلـى الَجنَّـِة  :))قال رسىول هللا 

ُر َأْنَهاُر ا -ُأرَاُه   .(4)((لَجنَّةِ َفْوَقُه َعْرَُّ الرَّْحَمِن، َوِمْنُه َتَفجَّ
إذًا الفىىردوس أعلىىى الجنىىان, لكىىن مىىن الىىذي سىىوف يحصىىل عليهىىا؟ قىىال تعىىالى عىىن وصىىف 

ڀ ڀ ڀ   ڀٻ پ پ پ پ    ٻٱ ٻ ٻ  :هؤالء الذين يرثون الفردوس األعلى

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ڤٹ ٹ ٹ ٹ   ٿٺ ٿ ٿ ٿ    ٺٺ ٺ 

ڇ ڇ ڇ چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ    ڄڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ک ک ک ک    ڑژ ژ ڑ    ڈڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    ڍڇ ڍ 

فمىن اتصىف بهىذه الصىفات كىان جىزاؤه فىي امخىرة الفىردوس األعلىى  ،[11-1:]المؤمنونگ گ
ۈ ٴۇ ۋ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ كما قال تعىالى:

 .[91-91:]الفرقانۋ ۅ ۅ
 

                                                 

 .17/531وأخرجهالطبرانيفيجامعالبيان(.1143رقم) 991ص –زهد أحمد ((1

 .4/101تفسير القرآن العظيم  ((5
   1/11ب: مىىرض النبىىي  –وأخرجىىه البخىىاري فىىي الصىىحي  ك: المغىىازي  (.11رقىىم) 41ص – زهىىد أحمىىد((3

 (.4411رقم)

 (.1930رقم) 4/11ب: درجات المجاهدين في سبيل هللا   –ك: الجهاد والسير  –صحي  البخاري ((4
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 دخول الجنة بمشيتة هللا (8
ثابىىت البنىىىاني  عىىن ( 111/10)

ـــا َيْزُعُمـــوَن َأنَُّهـــْم ِإْن قىىال: قىىىال مطىىر ف  :" ِإنَّ َهـــا ُهَنــا َأْقَوام 
ْن َشـاُيوا َدَخلُـوا النَّـاَر، َفَأْبَعـَدُهُم اّللَُّ ِإْن ُهـْم َدَخلُـوا النَّـاَر، ثُـمَّ َحَلـفَ   ُمَطـرِ َف َشاُيوا َدَخُلوا اْلَجنَّـَة َواِ 

َثَة َأْيَماَن َيْجَتِهُد ََل َيْدُخُل اْلَجنَّ  ٍَ .(3)َة َعْبَد َأَبد ا ِإَلَّ َعْبَد َشاَء اّللَُّ َأْن ُيْدِخَلُه ِإيَّاَها َعْمد ا"ِباّللَِّ َث
چ ڇ ڇ ڇ ڇ   وقىال:،[19:]التكىويرۈئ ۈئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ قىال تعىالى:

وال شىىك أن هللا تعىىالى قىىد أعطىىى العبىىاد مشىىيئة تناسىىبهم, ولكىىن مشىىيئتهم مرتبطىىة  ,[11:]المىىدثرڍ
ى ى ائ ائ بمشىىىىىىىيئة هللا, فىىىىىىىال يشىىىىىىىاؤون إال مىىىىىىىا شىىىىىىىاءه هللا, فهىىىىىىىو أواًل أثبىىىىىىىت لهىىىىىىىم المشىىىىىىىيئة: 

 ,[19:]التكويروئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ , ثم ربط مشيئتهم بمشيئته: [11:]التكويرەئ
 .(1)ومن هنا نعرف أن مشيئة هللا تعالى  البة لمشيئة العبد, وأن العبد له مشيئة تناسبه

 :))بل بمشىيئة هللا ورحمتىه قىال رسىول هللا  ,فدخول الجنة ال يكون بمشيئة العبد وال عمله
ىوَل َواَل أَ  :قَىال وا ,َلْن ُيـْدِخَل َأَحـد ا ِمـْنُكْم َعَملُـُه اْلَجنَّـةَ  ـَدِنَى اّللَُّ  ا َّ  قَىاَل:ْنىَت َيىا َرس  َوََل َأَنـا ِإَلَّ َأْن َيَتَغمَّ

 .(1)((ِمْنُه ِبَفْضَل َوَرْحَمةَ 
 ونيموتأهل الجن ة َل  (9

عىن محم ىد بىن المنكىدر( 119/11)
: :" ِقيـَل: َيـا َرُسـوَل اّللَِّ، َأَيَنـاُم َأْهـُل اْلَجنَّـِة؟ َقــالَ قىال (4)

 .(5)"اْلَجنَِّة ََل َيُموُتونَ ، َوَأْهُل ْوُم َأُخو اْلَمْوتِ النَّ 

وهىىذا مىىن كمىىال رحمىىة هللا ألن الجنىىة دار النعىىيم, والنىىوم ي فىىوت علىىى أهىىل الجنىىة بعىىض هىىذا 
 النعيم.
ىول  ا َّ   في الصحيحين من حىديث أبىي سىعيد الخىدري  و  ُيـْيَتى ِبـاْلَمْوِت  )):قىال: قَىاَل َرس 

وَن َهـَذا؟ َكَهْيَتِة َكْبََّ َأْمَلَح، َفُيَناِدِ ُمَناَد: َيا َأْهَل الَجنَِّة، َفَيْشَرِتبنوَن َوَيْنُظُروَن، َفَيُقوُل: َهْل َتْعِرفُـ
ــاِر،  ــَل النَّ ــا َأْه ــاِدِ: َي ــمَّ ُيَن ــْد َرآُه، ُث ــْم َق ــْوُت، َوُكلنُه ــَذا الَم ــْم، َه ــوَن: َنَع ــُروَن، َفَيُقوُل َفَيْشــَرِتبنوَن َوَيْنُظ

                                                 

 .1/101وأخرجه أبو نعيم في الحلية   (.1991رقم) 139ص –زهد أحمد ((1

دروس صوتية قام  -عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن جبرين  -شرح كتاب اعتقاد أهل السنة انظر: ((5
 –بتفريغها موقب الشبكة اإلسالمية 

.http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=145305 

 (.9134رقم) 1/140أحد الجنة بعمله  ب: لن يدخل  –ك: صفة القيامة والجنة والنار  –صحي  مسلم ((3

هو: محمد بىن المنكىدر بىن عبىد هللا بىن الهىدير بىن عبىد العىز  القرشىى التيمىى, اإلمىام, الحىافظ, القىدوة, شىيخ ((4
بالء  : سىير أعىالم النىراإلسالم, من رجال الحىديث, مىن أهىل المدينىة, أدرك بعىض الصىحابة ورو  عىنهم. انظى

 .9/111 . واألعالم للزركلي 1/914
ولكىىن هىىذا  - عىىن جىىابر  –وصىىححه اإلمىىام األلبىىاني فىىي صىىحي  جىىامب  (.49رقىىم) 91ص – زهىىد أحمىىد((2

 السند منقطب.
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ا َأْهـَل َفَيُقوُل: وَهْل َتْعِرُفوَن َهَذا؟ َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َهـَذا الَمـْوُت، َوُكلنُهـْم َقـْد َرآُه، َفُيـْذَبُح ثُـمَّ َيقُـوُل: َيـ
ٍَ َمـْوَت، ثُـمَّ َقـرََأ: ٍَ َمْوَت، َوَيا َأْهَل النَّاِر ُخُلوَد َف ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  الَجنَِّة ُخُلوَد َف

 .(3)(([93]مريم:پ ڀ ڀ ڀ
ىىميت الجنىىة بىىدار الخلىىود وال  ,فىىي صىىفاء ال كىىدر فيىىه ,فىىال يكىىون البقىىاء إال فيهىىا ,ولهىىذا س 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب   لىذلك قىال تعىالى: ,انقطىاا لنعيمهىا

 .[101]هود:ىب يب جت حت خت مت
 الجن ة الضعفاء والمساكين  أهل (11

ىىول ا َّ  عىىن أنىىس ( 114/11) ــلن َضــِعيَف قىىال: قىىال رس  ــِة؟ ُك ــِل اْلَجنَّ ــُتُكْم ِبَأْه :" َأََل ُأَنبِ 
 .(4)، َلْو ُيْقِسُم َعَلى اّللَِّ أَلَبرَّهُ"(1)ِذِ ِطْمَرْينِ  (1)ُمَتَضاِعفَ 

َدَخْلـــُت اْلَجنَّـــَة  ":قَىىىالَ  عىىىن عبىىىد ا َّ بىىىن ع مىىىر رضىىىي هللا عنهمىىىا َعىىىن  النَّب ىىىي   ( 111/19)

.(5)..."َفرََأْيُت َأْكَثَر َأْهِلَها اْلُفَقرَاءَ 
َنَظـْرُت ِإَلـى اْلَجنَّـِة  ":قَىالَ   أن  رسىول ا َّ  عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما( 111/14)

 .(6)..."َفِ َذا َأْكَثُر َأْهِلَها اْلَمَساِكينُ 

:" َبَلَغَنـــا َأنَّ ُفَقـــرَاَء اْلُمْســـِلِميَن َيـــْدُخُلوَن اْلَجنَّـــَة َقْبـــَل البصىىىري قىىىال الحسىىىنعىىن ( 119/11)

 .(7)..."َأْهِنَياِتِهْم ِبَأْرَبِعيَن َعام ا
                                                 

 –(. وصىىحي  مسىىلم 4990رقىىم) 1/39ب: )وأنىىذرهم يىىوم الحسىىرة(   –ك: تفسىىير القىىرآن  –صىىحي  البخىىاري ((1
 1/111  والجنىىىىىىة يىىىىىىدخلها الضىىىىىىعفاءالجبىىىىىىارون ب: النىىىىىىار يىىىىىىدخلها  –ك: الجنىىىىىىة وصىىىىىىفتها ونعيمهىىىىىىا وأهلهىىىىىىا 

 (.9910رقم)

الم َراد بالضعيف َضع يف اْلَحال اَل َضع يف اْلبىدن, والمتضىاعف ب َمْعنىى المتواضىب. انظىر: عمىدة القىاري شىرح ((5
أبىىو محمىىد محمىىود بىىن أحمىىد بىىن موسىىى بىىن أحمىىد بىىن حسىىين الغيتىىابى الحنفىىى بىىدر الىىدين  -صىىحي  البخىىاري 

 .11/140بيروت   –راث العربي دار إحياء الت -العينى 
 .9/191أي: الثوب الخلق. انظر: النهاية في  ريب الحديث واألثر  ((3
( وقىال المحقىق:" لىم أر  فىي هىذا اإلسىناد بىأس. وصىح  نحىوه العالمىة األلبىاني 11رقىم) 49ص – زهد أحمىد((4

 .1/109في صحي  الجامب  
ب: مىا  –ك:بدء الخلىق  –عن عمران بن حصين  بنحوه البخاريوأخر   (.1110رقم) 111ص – زهد أحمد((2

ب:  –ك: الرقىاق  –عىن ابىن عبىاس  نحىوه(. ومسىلم فىي صىحيحه ب9141رقىم) 4/119جاء في صفة الجنىة  
 .(9114رقم) 1/11أكثر أهل الجنة الفقراء  

 .11/191وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير   (.191رقم) 11ص – زهد أحمد((6
وأخرجىىىىىىه اإلمىىىىىىام وكيىىىىىىب فىىىىىىي الزهىىىىىىد وقىىىىىىال  (.139رقىىىىىىم) 13ص – زهىىىىىىد أحمىىىىىىدانظىىىىىىر: المصىىىىىىدر السىىىىىىابق: ((7

 .919ص –المحقق:"إسناده حسن" 
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الىذين لىيس لهىم قىدر وال  ,أن أكثر من يدخل الجنة هم الضىعفاء والمسىاكين أخبرنا النبي 
ألنهم حققوا العبودية هلل وأخبتىوا لىربهم  ,ولكنهم عند هللا عظماء ,مكانة في المجتمب وال عند الناس

 .(1), وكانوا يخشون ربهم وال يخشون أحدًا سواهولم يتذللوا على أبواب الملوك ,وتذللوا له
: َبَلى َيا َرُسـوَل اّللَِّ َقـالَ : َنبِ ُتُكْم ِبَأْهِل اْلَجنَِّة؟ َقاُلواَأََل أُ )):قال النووي معلقًا على قول النبىي 

لضىىىعف حالىىىه فىىىي  ,ويتجبىىىرون عليىىىه ,ويحتقرونىىىه ,...(( ومعنىىىاه:" يستضىىىعفه النىىىاسَضـــِعيفَ ُكـــلن 
.(1)... والمراد أن أ لب أهل الجنة هؤالء... وليس المراد االستيعاب" ,الدنيا



 أعمال تدخل صاحبها إلى الجنة (11
والتوحيىىد, إن الجنىىة هىىي ميىىدان التنىىافس الحقيقىىي الىىذي ينبغىىي أن يتنىىافس فيىىه أهىىل اإليمىىان 

 ۉ ۉ ې ې  وهىىي السىىلعة الغاليىىة التىىي أعىىىدها هللا لعبىىاده الصىىالحين, قىىال تعىىالى:
أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون, فكل من أشرك باهلل أو كفىر بىه, أو كىذب , ف[11]المطففين:

 بأصل من أصول اإليمان فصنه يحرم من الجنان.
المؤمنون الذين يعملون الصالحات, وقد ورد معنا والقرآن يذكر كثيرًا أن أصحاب الجنة هم 

, وسىىف يقتصىىر الباحىىث علىىى ذكرهىىا مىىن فىىي كتىىاب الزهىىد بعىىض األعمىىال التىىي تىىدخل العبىىد الجنىىة
 وهي:  ير تعقيب لكثرتها ويكتفي الباحث بعنونتها

 

 اإليمان باهلل - أ 
َوَدَخـَل النَّـاَر َرُجـَل  :" َدَخَل َرُجـَل اْلَجنَّـَة ِفـي ُذَبـاَب،قىال عن سلمان الفارسي ( 111/11)

ٍَِن َعَلـى َقـْوَم َلُهـْم َصـَنَم ََل َيُجـوُزُه َأَحـَد َحتَـّى ُيَقـرِ بَ  َلـُه  ِفي ُذَباَب َقاُلوا: َوَكْيَف َذِلَّلَل؟ َقاَل: َمرَّ َرُجـ
اُلوا َلُه: َقرِ ْب َوَلْو ُذَباب ا َفَقرََّب ُذَباب ـا، َفَخلَّـْوا َشْيت ا، َفَقاُلوا أَلَحِدِهَما: َقرِ ْب َقاَل: َلْيَس ِعْنِدِ َشْيَء َفقَ 

ا ُدوَن اّللَِّ َسِبيَلُه، َقاَل: َفَدَخَل النَّاَر، َوَقاُلوا ِلآلَخِر: َقرِ ْب َوَلْو ُذَباب ا، َقاَل: َما ُكْنُت أُلَقرِ َب أَلَحَد َشْيت  
 (1)اْلَجنََّة"، َقاَل: َفَضَرُبوا ُعُنَقُه، َقاَل: َفَدَخَل. 

 من هدا إلى المسجد أو را )مداوما  على ذلَّلل( - ب 
:" َمْن َهـَدا ِإَلـى اْلَمْسـِجِد َأْو رَاَ  َأَعـدَّ اّللَُّ قىال عن الن بي   عن أبي هريرة ( 113/19)
 " َ(4)َلُه ِفي اْلَجنَِّة ُنُزَل  ُكلََّما َهَدا َأْو رَا. 

ٍ  ال - ج   تمسَّلل بالقرآن علما  وعم
                                                 

 –م 1011 -هىىى 1491ط: األولىىى  –مكتبىىة الصىىفا  –محمىىود المصىىري أبىىو عمىىار  –انظىىر: يىىوم فىىي الجنىىة ((1
 .191ص

 .19/119شرح النووي على صحي  مسلم  ((5
 .31ص –سبق تخريجه ((3
 .91ص –سبق تخريجه ((4
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:" أنَّ َهـــَذا اْلقُـــْرآَن َشـــاِفَع ُمَشـــفََّع َوَماِحـــَل قىىىال عبىىىد ا َّ بىىىن مسىىىعود عىىىن ( 110/11)
 .(3)ِإَلى النَّاِر" ُمَصدِ َق، َفَمْن َجَعَلُه َأَماَمُه َقاَدُه ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساَقهُ 

َوُسـَنِنِه َواْجَتَنـَب ُحـُدوَدُه َدَخـَل اْلَجنَّـَة : َفَمْن َعِمَل ِبَفـرَاِتِض اّللَِّ عن الحسن قىال( 111/13)
 .(1)"ِبَغْيِر ِحَسابَ 

ــا ِفــي  ":قىىال (9)عىىن عبىىد الىىرَّحمن بىىن األسىىود( 111/10) َمــْن َقــرََأ اْلَبَقــَرَة ِفــي َلْيَلــَة تُــوِ َ  تَاج 
 .(4)"اْلَجنَّةِ 

 طلب العلم - د 
َما ِمْن َرُجـَل َيْسـُلَّلُل َطِريق ـا َيْلـَتِمُس ِفيـِه  ":قال َعن  النَّب ي    عن أبي هريرة ( 119/11)

 .(5)"َلُه ِبِه َطِريق ا ِإَلى اْلَجنَّةِ  اْلِعْلَم ِإَلَّ َسهََّل اّللَُّ 
 من شهد له الناس بالخير - ه 

ــُتُكمْ  ": قىىال: قىىال رسىىول ا َّ  (1)عىىن أبىىي الجىىوزاء( 114/11) ــارِ  َأََل ُأَنبِ  : ِبَأْهــِل اْلَجنَّــِة َوالنَّ
 .(7)ُعُه ِمَن الثََّناِء اْلَحَسِن..."َأْهُل اْلَجنَِّة َمْن ُمِلَتْت َمَسامِ 

:" َأْكَثُر َما َيِلـُج ِبـِه اإِلْنَسـاُن اْلَجنَّـَة: َتْقـَوع قال َأنَّ النَّبيَّ  أبي هريرة عن ( 111/19)
 .(8)اّللَِّ َوُحْسُن اْلُخُلِق"

: لِ ي َفَجَعــَل َيْبِكــي َوَيُقــولُ َبــاَت َأُبــو الــدَّْرَداِء اللَّْيَلــَة ُيَصــ ":عىىن أم  الىىد رداء قالىىت( 111/14) 
: َيا َأَبا الدَّْرَداِء َما َكـاَن ُدَعـاُيَّلَل ُمْنـُذ اللَّْيَلـِة ْنَت َخْلِقي َفَأْحِسْن ُخُلِقي، َحتَّى َأْصَبَح َفُقْلتُ اللَُّهمَّ َأْحسَ 

                                                 

 .140ص –سبق تخريجه ((1
 .103ص –سبق تخريجه ((5
هو: أبو حفص عبد الرحمن بن األسود بن يزيد النخعي, ابن قيس, الكوفي, الفقيىه, اإلمىام ابىن اإلمىام, أدرك ((3

 .1/11 تسعين. انظر: سير أعالم النبالء مات سنة ثمان, أو تسب و  ,أيام عمر
ب: فضل سورة البقىرة  –ك: فضائل القرآن –(. وأخرجه الدارمي في سننه 1140)رقم 413ص – أحمدزهد ((4

 .4/1119قال حسين سليم أسد:"إسناده حسن"   –
ب: فضىل  –ك: الىذكر  والىدعاء والتوبىة  –رواه اإلمىام مسىلم فىي الصىحي   (.111رقىم) 14ص – زهد أحمىد((2

 (.9011)رقم 1/91االجتماا على تالوة القرآن  

, مىن كبىار العلمىاء, كىان قىد صىحب بىن عبىاس اثنتىي الربعىي أبىو الجىوزاء البصىريأوس بن عبد هللا بن خالد ((6
 -. وسىير أعىالم النىبالء 41/ 4 وثمىانين. انظىر الثقىات البىن حبىان عشرة سنة, قتىل فىي الجمىاجم سىنة ثىالث 

4/991. 
( وقىىىال المحقىىىق:" لىىىم أر  بهىىىذا اإلسىىىناد بىىىأي". وأخرجىىىه ابىىىن مبىىىارك فىىىي الزهىىىد 13رقىىىم) 49ص – زهىىىد أحمىىىد((7

 وقال المحقق:"مرسل حسن اإلسناد".  931ص –والرقائق 

 .11ص –سبق تخريجه ((8
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الـدَّْرَداِء ِإنَّ اْلَعْبـَد اْلُمْسـِلَم َيْحُسـُن ُخُلقُـُه َحتَـّى ُيْدِخَلـُه ُحْسـُن ُخُلِقـِه  : َيا ُأمَّ َلَّ ِفي ُحْسِن اْلُخُلِق َقالَ إِ 
 .(3)..."اْلَجنَّةَ 

 الدعاء - و 
عىىن ثابىىت البنىىاني  ( 119/11)

َربِ   :َرُجــَل َســْبِعيَن َســَنة  َقــاَل: َفَكــاَن ِفــي ُدَعاِتــهِ  َتَعبَّــدَ  ":قىىال 
ـا َوَفـتْ  ،اْجِزِني ِبَعَمِلي َقاَل: َفَماَت َفُأْدِخَل اْلَجنَّةَ  ـا، َفَلمَّ : اْخـُرْ  َفَقـِد ، ِقيـَل َلـهُ َفَكاَن ِبَها َسْبِعيَن َعام 

ِن َشْيَء َكاَن ِفي اَت َعَمَلَّلَل َفَقلََّب َأْمَرهُ اْسَتْوَفيْ  ْيت ا َأْوثَـَق ِفـي ؟ َفَلـْم َيِجـْد َشـلدنْنَيا َأْوَثَق ِفـي َنْفِسـهِ أ َأ
ا ، َسـِمْعُتَّلَل َوَأَنـا ِفـي الـدنْنيَ ِه: َيـا َرب ِ ، َفَأْقَبـَل َيقُـوُل ِفـي ُدَعاِتـ، َوالرَّْهَبِة ِإَلْيهِ ُدَعاِء اّللَِّ  َنْفِسِه ِمنْ 

 .(1)"، َفَأِقِل اْلَيْوَم َعْثَرِتي َفُتِرَّلَل ِفي اْلَجنَّةِ َوَأْنَت ُتِقيُل اْلَعَثرَاتِ 
ِتِه َفَيُمـرن ِباآلَيـِة ِفيَهـا ِذْكـُر اْلَجنَّـِة  ":قال نافبعن ( 111/11) ٍَ َكاَن اْبـُن ُعَمـَر َيْقـرَُأ ِفـي َصـ
 .(1)ْسَأُل اّللََّ اْلَجنََّة َقاَل: َوَيْدُعو ..."َفَيِقُف َويَ 

 ذكر هللا - ز 
ــِذْكِر ِإنَّ الَّــِذيَن أَْلِســَنُتُهْم َرطْ  ":قىىال عىىن أبىىي الىىدَّرداء ( 113/19) حــدهم اّللَِّ َيــْدُخُل أَبــَة ِب
 .(4)َوُهَو َيْضَحَّلُل" اْلَجنَّةَ 

اِنِه ِمْن ِلسَ  َما ِفي اْلُمْيِمِن ُمْضَغَة َأَحبن ِإَلى اّللَِّ  ":قال عن أبي الدَّرداء ( 190/11)
 .(5)ِبِه َيْدُخُل اْلَجنََّة... "

 اإليمان باليوم اآلخر - ح 
ـَحـقٌّ  نَّ اّللََّ َمْن َعِلـَم أَ  ":قال معاذ بن جبىل ( 191/13) اَعَة آِتَيـَة ََل َرْيـَب ، َوَأنَّ السَّ

 .(6)"، َوَأنَّ اّللََّ َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر َدَخَل اْلَجنَّةَ ِفيَها
 الجهاد في سبيل هللا - ط 

ِهيَد َيْدُخُل اْلَجنَّةَ  ":قال (9)عن يحيى بن هانم( 191/90)  .(8)َوُهَو َشاِهَر َسْيَفُه" ِإنَّ الشَّ

                                                 

 .99ص  –سبق تخريجه ((1
 (.433رقم) 191ص – زهد أحمد((5

 .14ص –سبق تخريجه ((3
 .2/133وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.990رقم) 110ص – زهد أحمد((4

 .1/513وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.914رقم) 119ص – زهد أحمدانظر: المصدر السابق: ((2

 .111ص –سبق تخريجه ((6
هو: يحيى بن هانم بن ع روة بن قعاص, أبو داود الكوفي, وكان من أشراف العرب, رو  عن: أبيىه, وأنىس  ((7

: ثقة, وزاد أبو حىاتم: صىالٌ  بن مالك, وجماعة  من التابعين, وكان سيد أهل الكوفة, وقال ابن معين والنسائيُّ
 .99/190. و تهذيب الكمال  99/111من سادات الكوفة. انظر: تهذيب التهذيب  

 (.399رقم) 111ص – زهد أحمد((8
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ىىاعدي  ( 199/91) ىىول  ا َّ   عىىن سىىهل بىىن سىىعد السَّ ــْدَوَة ِفــي َســِبيِل :قىىال: قَىىاَل َرس  " َلَغ
َر ِمـَن الـدنْنَيا َوَمـا ، َأْو َرْوَحَة َخْيَر ِمـَن الـدنْنَيا َوَمـا ِفيَهـا َوَلَمْوِضـُع َسـْوِط َأَحـِدُكْم ِمـَن اْلَجنَّـِة َخْيـاّللَِّ 

 .(3)ِفيَها"
ـا ِفـي اْلَجنَّـِة َخْيـَر قال  عن النَّب ي    عن أبي هريرة ( 194/91) : َمْوِضُع َسـْوَط َأْو َعص 

َماِء َواأَلْرِض"ِممَّ   .(1)ا َبْيَن السَّ
ُهَما النَّـارُ َعيْ  ":قىال عن مكحول( 191/99) : َعـْيَن َبَكـْت ِمـْن َخْشـَيِة اّللَِّ َوَعـْيَن َناِن ََل َتَمسن

 .(1)اْلُمْسِلِميَن"ْت ِمْن َورَاِء َباتَ 
  ترَّلل الغضب - ي 

ــيِ   ":قىىال عىىن رجىىل مىىن أصىىحاب النَّب ىىي   ( 191/94) ــَل ِللنَِّب ــاَل َرُج ــي َق ــَل : َأْخِبْرِن ِبَعَم
 .(4)َأْعِقُلُه َقاَل: ََل َتْغَضْب"، َوَأْقِلْل َلَعلِ ي ُيْدِخُلِني اْلَجنَّةَ 

 الصدق والبر - ك 
، ِبَسـَنةَ  َقـِدْمُت اْلَمِديَنـَة َبْعـَد َوَفـاِة َرُسـوِل اّللَِّ  ":قىال (1)عن أوسط بن عمىرو( 199/91)

َل، َفَخَنَقْتُه اْلَعْبَرةُ  : َقاَم ِفيَنا َرُسوُل اّللَِّ ُطُب النَّاَس َعَلى اْلِمْنَبِر، َقالَ َفأَْلَفْيُت َأَبا َبْكَر َيخْ  ، َعاَم َأوَّ
ٍََث َمرَّاتَ  ، ْثـَل َيِقـيَن َبْعـَد ُمَعاَفـاةَ ، َسُلوا اّللََّ اْلُمَعاَفاَة َفِ نَُّه َلْم ُيْيَت َأَحـَد مِ اُس ، ُثمَّ َقاَل: َيا َأينَها النَّ َث

ْدقِ َوََل َأشَ   .(6)ِة... "أ َفِ نَُّه َيْهِدِ ِإَلى اْلِبرِ  َوُهَما ِفي اْلَجنَّ دَّ ِمْن ِريَبَة َبْعَد ُكْفَر، َوَعَلْيُكْم ِبالصِ 

                                                 

ك:الجهىاد والسىير  –صحي  وأخرجه البخاري في ال (.103رقم) 11ص – زهد أحمدانظر: المصدر السابق: ((1
ب: فضىىىل  –ك: اإلمىىارة  –(. وفىىي صىىحي  مسىىلم 1931رقىىم) 4/11ب: الغىىدوة والروحىىة فىىي سىىبيل هللا    –

(, دون قوله:)ولموضب سوط أحدكم ...الخ(, ولكن هذا القدر 4311رقم) 1/91الغدوة والروحة في سبيل هللا  
 (.9411رقم) 1/111 صححه اإلمام األلباني في صحي  الجامب 

. وصىححه العالمىة األلبىاني فىي 19/101وأخرجه اإلمام أحمد في المسند   (.111رقم) 19ص – زهد أحمد((5
 .1/311صحي  الجامب  

. وأخرجىه الترمىذي عىن ابىن عبىاس 1/110وأخرجه أبو نعيم فىي الحليىة  (.1911رقم) 441ص – زهد أحمد((3
(( ك: بكت من خشية هللا, وعين باتىت تحىرس فىي سىبيل هللا:)) عينان ال تمسهما النار: عين للنبي  مرفوعاً 

 .4/191وقال األلباني:" حديث صحي "  –ب: ما جاء في فضل الحرس في سبيل هللا  –فضائل الجهاد 
. وصىححه العالمىة األلبىاني فىي 91/114  وأخرجه اإلمام أحمد في المسند (.110رقم) 11ص – زهد أحمد((4

 (.9994رقم) 1/1190صحي  الجامب  

ولىم  هو: أوسط بن إسىماعيل بىن أوسىط البجلىي, الشىيباني الحمصىي: تىابعي, مىن أهىل الشىام, أدرك النبىي  ((2
األعىىىالم للزركلىىىي  و  .1/34أسىىىد الغابىىىة  يىىىره, وروي عىىىن أبىىىي بكىىىر وعمىىىر, وكىىىان قليىىىل الحىىىديث, ثقىىىة. انظىىىر:

 .9/999. وتهذيب التهذيب  1/91
 –. ورواه ابن حبان في صحيحة 1/119وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده   (.111رقم) 110ص – زهد أحمد((6

 وقال المحقق شعيب األرنؤوط:"إسناده قوي". 9/191
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ْدِق فَ  ":قال عن عبد ا َّ بن مسعود ( 191/91) ِبـرن ، َوالْ ِ نَُّه َيْهِدِ ِإَلى اْلِبـر ِ َعَلْيُكْم ِبالصِ 
 .(3)َيْهِدِ ِإَلى اْلَجنَِّة... "

 أكل الحٍل - ل 
 .(1):" ...ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة َلْحَم َنَبَت ِمْن ُسْحَت"قال عن حذيفة ( 193/99)
 

 حفظ اللسان والفر  - م 
َفَقاَل َرُسوُل اّللَِّ  ِعْنَد النَِّبيِ   ْنُت َأَنا َوَأُبو الدَّْرَداءِ كُ  ":قال  عن أبي موسى( 110/91)

 َ(1)": َمْن َحِفَظ َما َبْيَن َفقمْيِه َوِلْحَيْيِه َدَخَل اْلَجنَّة. 
 عففالت - ن 

اْلُمَتَعفِ ــُف ُتْرَفــُع َلــُه رَاَيــُة اْلِغَنــى َيــْوَم اْلِقَياَمــِة  :"قىىال (4)عىىن عسىىعس بىىن سىىالمة( 111/93)
 .(5)"َتِسيُر َبْيَن َيَدْيِه َحتَّى ُتْدِخَلُه اْلَجنَّةَ 

 التوبة والندم - س 
ِإنَّ اْلُمْيِمَن َلُيْذِنُب الذَّْنَب َفَما َيزَاُل َكِتيب ا َحتَّى َيْدُخَل  ":قال البصري عن الحسن( 111/10)
 .(6)"اْلَجنَّةَ 

ف ـا  ":قال البصري الحسنعن ( 119/11) ِإنَّ الرَُّجَل ُيْذِنُب الذَّْنَب َفَما َيْنَساُه َوَما َيزَاُل ُمَتَخوِ 
 .(7)"ِمْنُه َحتَّى َيْدُخَل اْلَجنَّةَ 

ِإنَّ اْلَعْبـَد َلُيـْذِنُب الـذَّْنَب َفُيْدِخلُـُه  ": قال رسىول ا َّ  قال: البصري الحسنعن ( 114/11)
: َيُكـوُن ُنْصـَب َعْيِنـِه َفـار ا تَاِتب ـا َحتَـّى َوَكْيـَف ُيْدِخلُـُه اْلَجنَّـَة؟ َقـالَ  : َيا َرُسوَل اّللَِّ اّللَُّ ِبِه اْلَجنََّة َقاُلوا

 .(8)"ُيْدِخَلُه اْلَجنَّةَ 
                                                 

 .1/313 – وأخرجه اإلمام مالك في موطأ اإلمام مالك (.111رقم) 131ص –زهد أحمد ((1
 .1/581وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.1010رقم) 113ص – زهد أحمد((5

. وصىححه العالمىة األلبىاني 91/990وأخرجه اإلمام أحمىد فىي المسىند   (.1101رقم) 111ص – زهد أحمد((3
 (.1101رقم) 1/1011 –في صحي  الجامب 

. انظىر: الثقىات البىن يىرو  عىن أصىحاب رسىول هللا  ,هو: عسعس بن سالمة أبو صفرة التميمىي البصىري ((4
 .1/119حبان  

 (.1411رقم) 911ص – زهد أحمد((2

 (.837رقم)425ص–وأخرجههنادفيالزهد(.1141رقم) 911ص – زهد أحمد((6

 (.1104رقم) 999ص – زهد أحمدانظر: المصدر السابق: ((7

وأخىىر  الطبرانىىي ( وقىىال المحقق:"إسىىناد مرسىىل". 1931رقىىم) 419ص – زهىىد أحمىىدانظىىر: المصىىدر السىىابق: ((8
هريرة مرفوعًا:) إن العبد ليذنب ذنبا فصذا ذكره أحزنه ما صنب فصذا نظىر هللا إليىه قىد في األوسط بنحوه عن أبي 

 .1/991(  أحزنه ما صنب  فر له
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 الرحمة - ع 
عىىن أبىىي صىىال  الحنفىىي   ( 111/19)

ــُع  ِإنَّ اّللََّ  ": رسىىول ا َّ  قىىال: قىىال  ــيَم ََل َيَض َرِح
َجنََّة ِإَلَّ َرِحيم ا..."َرْحَمَتُه ِإَلَّ َعَلى َرِحيَم َوََل ُيْدِخُل الْ 

(3). 
 اليقين - ف 

ُطِلَبِت اْلَجنَُّة، َوِبـاْلَيِقيِن  " َصَدَق اّللَُّ َوَرُسوُلُه ِباْلَيِقينِ ( عن الحسن البصري قال:111/14)
 .(1)ُهِرَب ِمَن النَّاِر..."

فالجنىىة درجىىة عاليىىة, والصىىعود إلىىى العليىىاء يحتىىا  إلىىى جهىىد عظىىيم, والطريىىق تحتىىا  إلىىى 
صرار, ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم فة النفس واألهواء, وهذا يحتا  إمخال لى عزيمة وا 

َهَواِت، َوُحِجَبِت الَجنَُّة ِباْلَمَكارِهِ  ُحِجَبتِ :))عن أبي هريرة   .(9)((النَّاُر ِبالشَّ
, وعلىى هىذه األجىور العظيمىة وادخىروا مىن الحسىنات فاحرصوا إخوتي على صال  األعمىال

فهىىذه بعىىض األعمىىال التىىي هىىي سىىبب دخىىول العبىىد الجنىىة, ومىىن أرد المزيىىد , يىىنفعكم فىىي أ خىىراكم مىىا
 هما الخير الكثير.يالنبوية ففلسنة المجيد, ول فليرجب للقرآن

 

 ثانيا : النار
مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة ال تبيد, وأهلها فيها خالىدون, وال يخىر  منهىا إال  

 .(4)عصاه الموحدين, أما الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون
, اَل قال الطحاوي في عقيدته , ونقل ابن (1)" َتْفَنَيان  َأَبًدا َواَل َتب يَدان  :" َواْلَجنَّة  َوالنَّار  َمْخل وَقَتان 

اتفقىت فىرق األمىة كلهىىا علىى أنىه ال فنىاء للجنىة وال لنعيمهىىا وال  حىزم اتفىاق األمىة علىى ذلىىك فقىال:"
 ,وأنهىا دار عىذاب ,ن النىار حىقوأ , وجاء فىي كتابىه مراتىب اإلجمىاا قولىه:"...(1)"للنار وال لعذابها

 . (9)بال نهاية" ال تفنى وال يفنى أهلها أبداً 

                                                 

 (.1994رقم) 414ص – زهد أحمدانظر: المصدر السابق: ((1

بيد أبو بكر عبد هللا بن محمد بن ع -(. وأخرجه ابن أبي الدنيا في اليقين 1140رقم) 999ص –زهد أحمد ((5
 .91ص –دار البشائر اإلسالمية  -ت: ياسين محمد السورس  –بن سفيان بن قيس البغدادي 

ك:  –(. وصىىحي  مسىىلم 1419رقىىم) 1/101ب: حجبىىت النىىار الشىىهوات   –ك: الرقىىاق  –صىىحي  البخىىاري ((3
 (.9901رقم) 1/141ب: حدثنا عبد هللا بن مسلمة   –الجنة وصفة نعيمها وأهلها 

 .41ص –اليوم امخر الجنة والنار انظر: ((4
 .1/410شرح العقيدة الطحاوية  ((2
6
مكتبة الخانجي   -علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد  -الفصل في الملل واألهواء والنحل ((
 .4/13القاهرة   –
بىىىن سىىىعيد بىىىن حىىىزم أبىىىو محمىىىد علىىىي بىىىن أحمىىىد  -مراتىىىب اإلجمىىىاا فىىىي العبىىىادات والمعىىىامالت واالعتقىىىادات ((7

 .199ص –بيروت  –دار الكتب العلمية   -األندلسي القرطبي الظاهري 
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 ما يكابده أهل النار من العذاب (1
ــي ": ا َّ  قىىال: قىىال رسىىول عىىن أنىىس ( 119/11)  ــاِس ِف ــَأْنَعِم النَّ ــْيَتى ِب ــْوَم  ُي ــدنْنَيا َي ال
ُبُغوَنُه ِفي النَّاِر ِصـْبَغة ، ثُـمَّ : َفَيصْ َقالَ  وُه ِفي النَّاِر ِصْبَغة  : اْصُبغُ َباَرَّلَل َوَتَعاَلى، َفَيُقوُل اّللَُّ تَ اْلِقَياَمةِ 

؟ رََأْيَت ُقرََّة َعْيَن َقـطن؟ َهـْل َأَصـْبَت ُسـُرور ا ؟ َهلْ ُيْيَتى ِبِه، َفَيُقوُل: َيا اْبَن آَدَم، َهْل َأَصْبَت َنِعيم ا َقطن 
 .(3)...": ُردنوُه ِإَلى النَّارِ : ََل، َوِعزَِّتَّلَل، ُثمَّ َيُقولُ َفَيُقولُ 

وفيهىىا مىىن ومىىن شىىدة عىىذابها أنهىىم يتمنىىوا أن يخفىىف عىىنهم يومىىًا مىىن العىىذاب, النىىار عىىذابها شىىديد, ف

  األهوال واألمور العظام ما يجعل اإلنسان يبذل في سبيل الخالص منها كل ما يملك قىال تعىالى
 ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 أن النبىىى  فىىي الصىىحيحين مىىن حىىديث أنىىس بىىن مالىىك و , [31]آل عمىىران:ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ
ْفتَـِدِ قال:)) ُيَجاُء ِبالَكاِفِر َيْوَم الِقَياَمِة، َفُيَقاُل َلُه: َأرََأْيَت َلـْو َكـاَن َلـَّلَل ِمـْلُء اأَلْرِض َذَهب ـا، َأُكْنـَت تَ 

 ومن صور العذاب األليم: ,(1)ُر ِمْن َذِلَّلَل((ِبِه؟ َفَيُقوُل: َنَعْم، َفُيَقاُل َلُه: َقْد ُكْنَت ُسِتْلَت َما ُهَو َأْيسَ 
 حترقتاالجلود كلما  نضج - أ 

ک گ گ گ گ   قىىىىال فىىىىي قىىىىول هللا  البصىىىىري الحسىىىىن ( عىىىىن113/11)

ــْتُهمْ قــال:  ڳ ــا َأَكَل ــَف َمــرََّة ُكلََّم ــْوَم َســْبِعيَن أَْل ــاُر ُكــلَّ َي ــُه النَّ : ُعــوُدوا َوَأْنَضــَجْتُهْم ِقيــَل َلُهــمْ  تَْأُكُل
.(1)"َفَيُعوُدوَن َكَما َكاُنوا

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  قىىىىال تعىىىىالى:

عاقب الكىىىىىافرين, : بأنىىىىه سىىىىيبآياتىىىىه وبرسىىىىىله يخبىىىىر هللا تعىىىىالى, [11النسىىىىاء:]ڱ ڱ ڱ ڱ ں
ليستمروا في تحسس العىذاب وآالمىه,  , وكلما احترقت جلودهم أبدلهم  يرهابصحراقهم في نار جهنم

, ومىن هىو أهىل يعىرف مىن هىو أهىل للعقوبىة فيعاقبىه ,وهللا عزيز ال يتحىداه أحىد, حكىيم فىي تصىرفه
, لذلك ينبغي على أولىي األلبىاب أصىحاب العقىول أن يتىأملوا مليىًا بمىا قالىه الحسىن (4)للثواب فيثيبه

                                                 

ب: صبا أنعم أهل الدنيا  –ك: صفة القيامة والجنة والنار  –صحي  مسلم (.113رقم) 11ص – زهد أحمد((1
 (.113رقم) 11ص –(. وزهد اإلمام أحمد بن حنبل 9111رقم) 1/191 –في النار 

ك:  –(. وصحي  مسلم 1191رقم) 1/111ب: من نوق  الحساب عذب   –ك: الرقاق  –البخاري صحي  ((5
 (.9119رقم) 1/194ب: طلب الكافر الفداء بملء األرض ذهبًا   –صفة القيامة والجنة والنار 

ن أبو بكر عبىد هللا بىن محمىد بى -وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار  (.1141رقم) 914ص – زهد أحمد((3
 –لبنىىان / بيىىروت  -دار ابىىن حىىزم  -ت: محمىىد خيىىر رمضىىان يوسىىف  –عبيىىد بىىن سىىفيان بىىن قىىيس البغىىدادي 

 .19ص –م 1339 -هى 1419ط:األولى
 .111ص –انظر: أيسر التفاسير ((4
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صنه سيدرك أنه عليىه أن يكثىر ممىا يقربىه مىن ف ,عد لهم في نار جهنمالبصري عن هذه الفئة, وما أ  
 . ربه, ويبتعد عما يغضبه

 تفاوت عذاب أهل النار - ب 
ِإنَّ َأْهـَوَن َأْهـِل النَّـاِر َعـَذاب ا  ": : قال رسول ا َّ الق ير( عن النُّعمان بن بش130/19)

ٍَِن َوِشرَاَكاِن ِمْن َناَر َيْغِلي ِمْنُهَما ِدَماُهـُه َكَمـا ، َمـا َيـَرع َأنَّ َأَحـد ا َأَشـدن (3)َيْغِلـي اْلِمْرَجـلُ  َمْن َلُه َنْع
نَُّه أَلْهَوُنُهْم َعَذاب ا .(1)"َعَذاب ا ِمْنُه َواِ 

ۓ   أهىىىل النىىىار فىىىي العىىىذاب كقولىىىه تعىىىالى: مصىىىدقة لتفىىىاوتلنصىىىوص القرآنيىىىة قىىىد جىىىاءت ا

ٱ ٻ   وقىىىىىىىال تعىىىىىىىالى: ،[141النسىىىىىىىاء:]ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 ،[11النحل:]ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
:)) قىال: قىال رسىول هللا  من حىديث سىمرة بىن جنىدب  صحيحهرو  اإلمام مسلم في و 

َوِمــْنُهْم َمــْن تَْأُخــُذُه ِإَلــى  (1)َكْعَبْيــِه َوِمــْنُهْم َمــْن تَْأُخــُذُه ِإَلــى ُحْجَزِتــهِ ِإنَّ ِمــْنُهْم َمــْن تَْأُخــُذُه النَّــاُر ِإَلــى 
 , فأهل النار متفاوتون في النار.(4)((ُعُنِقه

, وفىي روايىىة عىىن أخىف أهىىل النىار عىىذابًا كمىا فىىي حىديث النعمىىان  وقىد حىىدثنا الرسىول 
, وذكىىر عنىىده عمىىه أبىىو أنىىه سىىمب رسىىول هللا  أخىىر  فىىي الصىىحيحين عىىن أبىىي سىىعيد الخىىدري 

ِمـَن النَّـاِر َيْبلُـُغ َكْعَبْيـِه،  (5)َلَعلَُّه َتْنَفُعُه َشَفاَعِتي َيْوَم الِقَياَمِة، َفُيْجَعُل ِفي َضْحَضا َ  طالب فقىال:))
 .(1)َيْغِلي ِمْنُه ِدَماُهُه((

لبىاب يىدلك علىى هىذا ا قىال:"ومن أروا من تكلم في هذا الموضوا القرطبي رحمه هللا حيث 
أن الكفىار فىي عىذاب , لىيس ككفىر مىن طغىى وكفىر وتمىرد وعصىى, وال شىك أن كفر من كفر فقط

, وألنا نعلم على القطب والثبات أنه ليس عذاب من جهنم متفاوتون, كما قد علم من الكتاب والسنة
اب مىن كفىر فقىط وأحسىن لعىذ , مسىاوياً ن وفتك فىيهم وأفسىد فىي األرض وكفىرقتل األنبياء والمسلمي

                                                 

 .4/911  النهاية في  ريب الحديث واألثراإلناء الذي يغلى فيه الماء. انظر: أي:((1
ب: أهىىون أهىىل النىىار  –ك: اإليمىىان  –ورواه اإلمىىام مسىىلم فىىي صىىحيحة  (.1411رقىىم) 410ص – زهىىد أحمىىد((5

 (.193رقم) 1/191عذابًا  

 .1/944أي: مشد إزاره وتجمب على حجز. انظر: النهاية في  ريب الحديث واألثر  ((3
 1/110 –قعرهىىىا ب: فىىىي شىىىدة حىىىر نىىىار جهىىىنم وبعىىىد  –ك: صىىىفة القيامىىىة والجنىىىة والنىىىار  –وصىىىحي  مسىىىلم ((4

 (.9941رقم)

النهايىة : مىا رق مىن المىاء علىى وجىه األرض مىا يبلىا الكعبىين فاسىتعاره للنىار. انظىر: الضحضاح في األصل((2
 .9/91  في  ريب الحديث واألثر

ك:  –(. وصىىىىحي  مسىىىىلم 1114رقىىىىم) 1/111ب: صىىىىفة الجنىىىىة والنىىىىار   –ك: الرقىىىىاق  –صىىىىحي  البخىىىىاري ((6
 (.191رقم) 1/191 ب: شفاعة النبي ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه  –اإليمان 
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إخراجىه إلىى ضحضىاح لنصىرته إيىاه,  النبىي  الب كيىف تمنىىلدنبياء والمسلمين, أال تر  أبا ط
حسانه إليه  .(1)"وذبه عنه وا 

 قيود أهل النار وشرابهم - ج 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ : " ( عىىىن الحسىىىن البصىىىري قىىىال فىىىي قىىىول هللا131/11)

ٍََل َلـْم ُتْجَعـْل ِفـي َأْعَنـاِق َأْهـِل النَّـاِر َأنَُّهـْم َأْعَجـُزوا الـرَّبَّ َقالَ  [91 افر:]ڱ : ُأْنِبْتَنا َأنَّ اأَلْهـ
 .(1)اللََّهُب َأْرَسْتُهُم النَّاُر..."َتَباَرَّلَل َوَتَعاَلى َوَلِكْن ُكلََّما َطَفا ِبِهُم 

ــُل النَّــاِر ِفــي النَّــاِر ِبَضــْرِب اْلَمَقــاِمِع  ":قىىالبىىن دينىىار  مالىىك ( عىىن131/13) ِإَذا َأَحــسَّ َأْه
ُب اْنَغَمُسوا ِفي ِحَياِض اْلَجِحيِم َفَيْذَهُبوَن ِسَفاَل  ِسَفاَل  َكَما َيْغَرُق الرَُّجـُل ِفـي اْلَمـاِء ِفـي الـدنْنَيا َيـْذهَ 

 .(1)"ِسَفاَل  ِسَفاَل  

ٍََلَهـا وَسـِعيَرَها آُكـُل مَ  :"قىال يُّ ( عن إبراهيم الت يم139/30) ثَّْلُت َنْفِسي ِفي النَّـاِر ُأَعـاِلُج َأَه
 .(4)ْمَهِريرَِها..."ِمْن َزقنوِمَها َوَأْشَرُب ِمْن زَ 

هي قيود أهل النار مطارق, الو  القيودو  األ اللو  السالسل فهذه امثار التي تتحدث عن تلك
ىئ ی ی ی ی     قىىال تعىىالىوالعيىىاذ بىىاهلل, لمىىا ال وقىىد أخبرنىىا عنهىىا القىىرآن ف

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   , وقىىىىىىىىىىىىىىىىال تعىىىىىىىىىىىىىىىىالى[4اإلنسىىىىىىىىىىىىىىىىان:]جئ

ڳ ڳ ڳ ڳ  فتوضب األ الل والسالسل في أعناق هؤالء, قال تعىالى: ,[99سبأ:]ڌ

 .[91-91 افر:]ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ڱڱ ڱ 
يحىىاولون وأعىد هللا لهىؤالء مقىامب مىن حديىىد, وهىي المطىارق التىي تهىىوي علىى المجىرمين وهىم 

ۆ ۆ ۈ ۈ  الخرو  من النار, فصذا بها تطي  بهم مرة أخر  إلى سواء الجحيم قال تعالى:

 .[11-11الح :]ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى   ٴۇ
ڃ چ   وطعام أهل النار الضريب والزقوم, وشرابهم الحميم والغسىلين والغسىاق, قىال تعىالى:

 هىىو نبىىت بالحجىىاز لىىه شىىوك كبيىىروالضىىريب  ،[9-1الغاشىىية:]ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڇچ چ چ ڇ 

                                                 

 .111ص –التذكرة بأحوال الموتى وأمور امخرة ((1
 .10ص –وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار  (.1119رقم) 911ص – زهد أحمد((5
 .43ص –وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار  (.1114رقم) 991ص – زهد أحمد((3
 .4/511–وأخرجهأبونعيمفيالحلي (.1141رقم) 411ص – زهد أحمدانظر: المصدر السابق:  ((4
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, والشىىىبرق هىىىي شىىىجرة ذات شىىىوك, الطئىىىة بىىىاألرض, فىىىصذا كىىىان الربيىىىب سىىىمَّتها (3)ويقىىىال لىىىه الشىىىبرق

ريب برق, فصذا ها  العود سمتها الضَّ  .(1)قري  الش  
ڃ    ڃڄ ڄ ڄ ڃ    ڄڦ ڦ    ڦڤ ڤ ڦ  وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىال تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى:

گ گ گڑ ڑ ک ک ک ک  ووصىىىفت هىىىذه الشىىىجرة فقىىىال: ،[41-49الىىدخان:]ڃ

ۀ ۀ ہ    ڻں ڻ ڻ ڻ    ںڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ڳگ ڳ 

 ،[19-11الصافات:]ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓھہ ہ ہ 
ڀ ٺ    ڀپ پ پ ڀ ڀ    پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  طعام أهل النار الغسلين, قال تعالى: ومن

-19ص:]ى ائ ائ ەئ   ىې ې ې ې  , وقىىىىىىال:[99-91الحاقىىىىىىة:]ٺ ٺ
والغسلين والغساق بمعنى واحد, وهو ما سال من جلود أهل النار مىن القىي  والصىديد, وقيىل  ,[11

  .(1)ما يسيل من فرو  النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم, وقيل هو عصارة أهل النار
ھ   , وقال:[11محمد:]ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ أما شرابهم فهو الحميم, قال تعالى:

ڎ ڎ ڈ ڈ  وقىىال: ,[19-11إبىىراهيم:]ۓ ڭ ڭ ڭ   ۓھ ے ے 

, وهىذا الطعىام والشىراب ألهىل النىار ال [13الكهف:]ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
 (4)يفيدهم, وال يجدون له لذة, وال تنتفب به أجسادهم, فأكلهم له نوا من أنواا العذاب

 النار تتكلم وتبصر (2
َلَتْزفُـُر َزْفـَرة  َتْنَشـقن ِمْنَهـا ُقلُـوُب :" ِإنَّ َجَهـنََّم قال (5)عن عبيد ا َّ بن أبي جعفر( 134/31)

 .(6)الظََّلَمة، ُثمَّ َتْزُفُر ُأْخَرع َفَيِطيُروا ِمَن اأَلْرِض َحتَّى َيَقُعوا ِفيَها َعَلى ُرُيوِسِهْم"

                                                 

 .9/11النهاية في  ريب الحديث واألثر   انظر: نبت بالحجاز له شوك كبار ويقال له الشبرق هو:((1
 .14/914انظر: جامب البيان في تأويل القرآن  ((5
أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن  -انظر: يقظة أولي االعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار ((3

دار األنصار  -مكتبة عاطف  -ت: أحمد حجازي السقا  – بن علي ابن لطف هللا الحسيني البخاري الق نَّوجي
 .11ص –م 1319 -هى 1931ط:: األولى,  –القاهرة  –
 .19ص –لدشقر  –انظر: اليوم امخر الجنة والنار ((4
اإلمىىام, الحىىىافظ, فقيىىىه مصىىر, أبىىىو بكىىىر المصىىىري, المصىىري الكنىىىاني مىىىوالهم,  عبيىىد هللا بىىىن أبىىىي جعفىىىرهرررو:((2

 .1/1. انظر سير أعالم النبالء  توفي سنة ست وثالثين ومائة, , الليثي, ثقة, فقيه زمانهالكناني موالهم
 (.1131رقم)419ص – زهد أحمد((6
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اِر َوَتَغينَظَهــا ِإَذا ُســيِ َرِت اْلِجَبـاُل َفَســِمَعْت َحِسـيَس النَّــ ":عىن وهىب بىىن منب ىه قىال( 131/31)
ــِهيَقَهاوَ  ــُدقن َزِفيَرَهــا، َوَش ــا َي ــى َأَواِخرَِه ــا َعَل ــُع َأَواِتُلَه ــمَّ َتْرِج ــاُء ُث ــا َتْصــُرُخ النِ َس ــاُل َكَم ، َصــَرَخِت اْلِجَب

ا  .(3)"َبْعُضَها َبْعض 

عىن  , وعىن أبىي هريىرة [11]الفرقان:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ قال تعالى:
النَّـاِر َيـْوَم الِقَياَمـِة َلَهـا َعْيَنـاِن ُتْبِصـرَاِن َوُأُذَنـاِن َتْسـَمَعاِن َوِلَسـاَن َتْخُرُ  ُعُنَق ِمَن  قىال:)) النبي 

.(1)((َيْنِطُق...
التىىىىي تصىىىىف النىىىىار يجىىىىدها مخلوقىىىىًا يبصىىىىر, ويىىىىتكلم, وامثىىىىار فالىىىىذي يقىىىىرأ تلىىىىك النصىىىىوص 

النظىىر,  صذا أصىىبحت مىىنهم علىىى مىىرأ فىىويشىىتكي, فالنىىار تىىر  أهلهىىا وهىىم قىىادمون عليهىىا مىىن بعيىىد, 
وهم في المحشر, فعند ذلك تطلق األصوات المرعبة الدالىة علىى مىد  حنقهىا و يظهىا علىى هىؤالء 

 .(9)المجرمين
 ُبعد قعر النار( 1

َد ا ََّ, ث مَّ َقالَ    خطب عتبة بن  زوان( 131/39) َلَقْد َبَلَغِنـي َأنَّ اْلَحَجـَر :" َأمَّا َبْعُد َفَحم 
 .(4)..."، َواْيُم اّللَِّ َلُتْمأَلنَّ َلَها َقْعر ا َسْبِعيَن َعام ا َجَهنََّم َفَما َيْبُلغُ َيْهَوع ِمْن َشِفيِر 

ي النار شاسعة واسعة, وبعيد قعرها, مترامية أطرافها, ويدل على بعىد قعرهىا, الحجىر إذا ألقى
قىال:"  قعرهىا, ففىي صىحي  مسىلم عىن أبىي هريىرة  بلىاتىى من أعالها احتىا  إلىى زمىن طويىل ح

ىىول  ا َّ   َب َوْجَبىىةً  ك نَّىىا َمىىَب َرس  اّللَُّ َوَرُســوُلُه  :َقــاَل ُقْلَنــا ا،َتــْدُروَن َمــا َهــذَ  :َفَقــاَل النَِّبــىن  (5)إ ْذ َسىىم 
النَّاِر اآلَن َحتَّى اْنَتَهـى  َهَذا َحَجَر ُرِمَى ِبِه ِفى النَّاِر ُمْنُذ َسْبِعيَن َخِريف ا َفُهَو َيْهِوع ِفى، َقاَل: َأْعَلمُ 

 .(6)"ِإَلى َقْعرَِها
 أكثر أهل النار من النساء (4

َنَظْرُت ِإَلى النَّاِر   ":َقالَ  َأنَّ رسول ا َّ  رضي هللا عنهما عن أسامة بن زيد( 139/34)
.(7)..."َفِ َذا َأْكَثُر َأْهِلَها النِ َساُء 

                                                 

 (.1191رقم) 499ص – زهد أحمد((1

(. ومسند اإلمام أحمد  1194رقم) 4/901ب: ما جاء في صفة النار   –أبوابك صفة جهنم  –سنن الترمذي ((5
 (.1011رقم) 1/1991(. وصححه األلباني في صحي  الجامب  1490رقم) 14/111

 .111ص –أيسر التفاسير ((3
 .119ص –سبق تخريجه ((4
 .1/19. ومقاييس اللغة  940ص -أي سقطة. انظر: مختار الصحاح ((2
 1/110ب: فىىىىي شىىىىدة حىىىىر نىىىىار جهىىىىنم وبعىىىىد قعرهىىىىا   –ك: الجنىىىىة وصىىىىفة نعيمهىىىىا وأهلهىىىىا  –صىىىىحي  مسىىىىلم ((6

 (.9941رقم)

 .110ص –سبق تخريجه ((7
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النار من عصاة الموحدين مىن النسىاء, وممىا  ففي الحديث دالله واضحة على أن أكثر أهل
أنه  أبي سعيد الخدري عن النبي  يثبت ذلك أيضًا الحديث الذي ورد في الصحيحين من حديث

َقـاَل: َفُقْلـَن: َوِبـَم َيـا َرُسـوَل اّللَِّ؟ « َيا َمْعَشَر النِ َساِء َتَصدَّْقَن َفِ نِ ي ُأِريـُتُكنَّ َأْكثَـَر َأْهـِل النَّـارِ  قال:))
 .(1)((ُتْكِثْرَن اللَّْعَن، َوَتْكُفْرَن الَعِشيرَ »

واللعىىن, والشىىتم, ويكفىىرن  أسىىباب كثىىرتهن فىىي النىىار, ألنهىىن ي كثىىرن السىىب,  فبىىين النبىىي
إنما كان النساء أقىل سىاكني الجنىة لمىا يغلىب  , قال القرطبي:"النار فصرن بذلك أكثر أهلالعشير 

 ,لنقصان عقولهن أن تنقذن بصائرها إلى األخر  ,عليهن من الهو  والميل إلى عاجل زينة الدنيا
ولميلهن إلى الدنيا والتزين بها ولها, ثم مب ذلك هن أقو   ,فيضعفن عن عمل امخرة والتأهب لها

لمىىا لهىىم فىىيهن مىىن الهىىو  والميىىل لهىىن, فىىأكثرهن  , أسىىباب الىىدنيا التىىي تصىىرف الرجىىال عىىن األخىىر 
سريعات االنخداا لىداعيهن مىن المعرضىين  ,معرضات عن امخرة بأنفسهن صارفات عنها لغيرهن

 .(1)وأعمالها" عن الدين, عسيرات االستجابة لمن يدعوهن إلى األخر 
وله, ويىدخل ومب ذلك ففيهن صالحات عابىدات, يقمىن حىدود هللا وشىريعته, ويطعىن هللا ورسى

 منهن الجنة خلق كثير, ومنهن من يسبقن كثيرًا من الرجال بصيمانهن وأعمالهن الصالحة.
 ما يشتهي أهل النار (5

 ":؟ قَىالَ ه  َفق يَل َله : َما ي ْبك يىكَ َشر َب َعْبد  ا َّ  ْبن  ع َمَر َماًء َبار ًدا َفَبَكى َفاْشَتدَّ ب َكاؤ  ( 131/31)
: َفَعَرْفـُت َأنَّ َأْهـَل النَّـاِر ََل َيْشـَتُهوَن ، َقـالَ ک ک ک ک گ َذَكْرُت آَية  ِفي ِكتَاِب اّللَِّ 

.(1)": }َأِفيُضوا َعَلْيَنا ِمَن اْلَماِء َأْو ِممَّا َرَزَقُكُم اّللَُّ{ ، َوَقْد َقاَل اّللَُّ ت ا ِإَلَّ اْلَماَء اْلَباِردَ َشيْ 
 , كىذلك يتحىدث أهىلالجنىة إلىى بعضىهم, ويتحىدث أهىل النىار إلىى بعضىهمكما يتحدث أهل 
بىدخولهم  هللا علىيهم ؛ فيزداد أهل الجنة فرحا بنعمىةنار إلى أهل الجنة, وأهل الالجنة إلى أهل النار

قىىال , الفضىىل وحصىىول العىىذاب ؛ لفىىواتالجنىىة ونجىىاتهم مىىن النىىار, ويىىزداد أهىىل النىىار ندامىىة وحسىىرة
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۅ ۉ ۉ ې ې  تعالى:

ي الرجىل  أخىاه أو أبىاه, " ينىادوعن ابن عبىاس رضىي هللا عنهمىا قىال:,[10]األعراف:ۈئ ۈئ
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  :, أفىىض علىىيَّ مىىن المىىاء, فيقىىال لهىىم: أجيبىىوهم! فيقولىىون: قىىد احترقىىتفيقىىول

 .(4)ۈئ
                                                 

ك:  –(. وصىىىحي  مسىىىىلم 904رقىىىم) 1/11ب: تىىىرك الحىىىائض الصىىىىوم   –ك: الحىىىىيض  –صىىىحي  البخىىىاري ((1
 (.110رقم) 1/11 يان نقصان اإليمان بنقص الطاعات ب: ب –اإليمان 

 .111ص –التذكرة بأحوال الموتى وأمور امخرة ((5
 (.4534رقم)6/338وأخرجهالبيهقيفيشعباإليمان(.1019رقم) 141ص – زهد أحمد((3

 .11/494جامب البيان في تأويل القرآن  ((4
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: يىا ربنىا النار, فقالوااألعراف إلى الجنة طمب أهل إذا صار أهل  :"وقال القرطبي رحمه هللا
, وجىوههم وأهىل الجنىة ال يعرفىونهم لسىواد قرابىات فىي الجنىة, فىْأَذن لنىا حتىى نىراهم ونكلمهىم. إن لنىا
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ :فيقولون

(1). 
يحتاجىىه أهىىل النىىار أول األمىىر أكثىىر مىىن احتيىىاجهم إلىىى المىىاء؛ ألنهىىم إذا  فىىال يوجىىد شىىيء

ياكم في حالة حم يسقون ماءً النار  استسقوا في ي.ناد  ال ممن ي   عليه د اَ نَ ن ي  مَ يمًا, جعلنا هللا وا 
 أعمال تدخل صاحبها النار (6

 ؟ومىىا عمىل أهىىل الجنىىة ,مىىا عمىىل أهىل النىىار :"سىئل شىىيخ اإلسىىالم أحمىد بىىن تيميىىة رحمىه هللا
 ,والكىىىىذب ,والحسىىىد ,والكفىىىر ,والتكىىىىذيب للرسىىىل ,اإلشىىىراك بىىىاهلل تعىىىالى :عمىىىل أهىىىل النىىىىار: فأجىىىاب
واخىتالف السىر  ,والبخل ,والجبن عن الجهاد ,وقطيعة الرحم ,والغدر ,والفواح  ,والظلم ,والخيانة
والفخىر والبطىر عنىد  ,والجىزا عنىد المصىائب ,واألمن من مكر هللا ,واليأس من روح هللا ,والعالنية
, والعمىل ون الخىالقوخىوف المخلىوق د ,وانتهىاك حرماتىه ,واعتداء حىدوده ,وترك فرائض هللا ,النعم

 ,وطاعىة المخلىوق فىى معصىية الخىىالق ,وعمىالً  اعتقىاداً  , أيومخالفىة الكتىاب والسىنة ريىاء وسىمعه,
 ,والكتمان لما يجب إظهاره مىن علىم وشىهادة ,وجحد الحق ,واستهزاء بآيات هللا ,والتعصب للباطل

والفىرار  ,والربىا ,مىال اليتىيموأكىل  ,وقتىل الىنفس التىي حىرم هللا إال بىالحق ,وعقوق الوالىدين ,والسحر
 .(1)"وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات ,من الزحف

 وهي: تدخل العبد النار والعياذ باهلل بعض األعمال التي ناوقد ورد معنا في كتاب
 الشرَّلل - أ 

:" َدَخَل َرُجـَل اْلَجنَّـَة ِفـي ُذَبـاَب، َوَدَخـَل النَّـاَر َرُجـَل قىال الفارسي  عن سلمان( 133/39)
ٍَِن َعَلـى َقـْوَم َلُهـْم َصـَنَم ََل َيُجـوُزُه َأَحـَد َحتَـّى ُيَقـرِ بَ  َلـُه  ِفي ُذَباَب َقاُلوا: َوَكْيَف َذِلَّلَل؟ َقاَل: َمرَّ َرُجـ

ِدِ َشْيَء َفَقاُلوا َلُه: َقرِ ْب َوَلْو ُذَباب ا َفَقرََّب ُذَباب ـا، َفَخلَّـْوا َشْيت ا، َفَقاُلوا أَلَحِدِهَما: َقرِ ْب َقاَل: َلْيَس ِعنْ 
ا ُدوَن اّللَِّ َسِبيَلُه، َقاَل: َفَدَخَل النَّاَر، َوَقاُلوا ِلآلَخِر: َقرِ ْب َوَلْو ُذَباب ا، َقاَل: َما ُكْنُت أُلَقرِ َب أَلَحَد َشْيت  

 َ(1)اَل: َفَدَخَل اْلَجنََّة"، َقاَل: َفَضَرُبوا ُعُنَقُه، ق. 
امت وكعب( 900/31) ، َفَيُقوُل: ُأِمْرُت َيْخُرُ  ُعُنَق ِمَن النَّارِ  ":قاال  عن عبادة بن الصَّ
ٍََثةَ  .(4)".َعَل َمَع اّللَِّ ِإَله ا آَخَر..: ِبَمْن جَ ِبَث

                                                 

 .9/111لقرطبي  تفسير ا - الجامب ألحكام القرآن((1
 .111ص -يقظة أولي االعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار ((5
 .31ص –سبق تخريجه ((3
أبىىىو بكىىىر محمىىىد بىىىن الحسىىىين  -وأخرجىىىه امجىىىري فىىىي الشىىىريعة  (.1041رقىىىم) 199ص –انظىىىر: زهىىىد أحمىىىد((4

 -هىىىى  1410ط:الثانيىىة  –الريىىاض / السىىىعودية  -دار الىىوطن  -ت: الىىدكتور عبىىد هللا بىىىن عمىىر الىىىدميجي  –
 ., عن عائشة بنحوه مرفوعًا للنبي 9/1991 –م 1333
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 بذاءة اللسان - ب 
ـــاُلواَهـــْل :" قىىىال عىىىن النَّبىىىي    عىىىن أبىىىي هريىىىرة ( 901/33) ـــُس؟ َق ـــِن اْلُمْفِل ـــْدُروَن َم : َت

ِتـي َمـْن َيـْأِتي َيـْوَم ََل ِدْرَهَم َلـُه َوََل َمتَـاَش، َقـالَ اْلُمْفِلُس ِفيَنا َيا َرُسوَل اّللَِّ َمْن  : ِإنَّ اْلُمْفِلـَس ِمـْن ُأمَّ
ٍََة َوَزَكاَة َوِصَيامَ  اْلِقَياَمةِ  َذَف َهـَذا، َوَأَكـَل َمـاَل َهـَذا، َوَضـَرَب ْأِتي َقـْد َشـَتَم ِعـْرَض َهـَذا، َوَقـ، َوَيـِبَص

َمـا  ، َقْبـَل َأْن َيْقِضـيَ ِتِه، َفِ ْن َفِنَيْت َحَسـَناُتهُ ، َوَهَذا ِمْن َحَسَناْقَتصن َهَذا ِمْن َحَسَناِتهِ أ َفَيْقُعُد َفيَ َهَذا
 .(3)ُطِرَ  ِفي النَّاِر" ، ُثمَّ َعَلْيِه ِمَن اْلَخَطاَيا، ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم، َفُطِرَحْت َعَلْيهِ 

، َوَمـا َيـَرع ْم َلَيـَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمـةِ ِإنَّ َأَحـَدكُ :" قىال عىن النَّبىي    عن أبي هريرة ( 901/100)
 .(1)، َيْهِوِ ِبَها ِفي النَّاِر َسْبِعيَن َخِريف ا"نََّها َتْبُلُغ َحْيُث َبَلَغتْ أَ 

ِمـْن ِلَسـاِنِه  :" َما ِفي اْلُمـْيِمِن ُمْضـَغَة َأَحـبن ِإَلـى اّللَِّ عن أبي الدَّرداء قال( 909/101)
 .(9)ِمْن ِلَساِنِه ِبِه َيْدُخُل النَّاَر" ، َوَما ِفي اْلَكاِفِر ُمْضَغَة َأْبَغُض ِإَلى اّللَِّ ِه َيْدُخُل اْلَجنَّةَ بِ 

 التكبر - ج 
ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن يقول:"  عن عبد هللا بن سالم قال: سمعت رسول هللا ( 901/109) 

 .(4)"َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبََّة ِمْن َخْرَدَل ِمْن ِكْبر
 الكذب - د 

ىىىول  ا َّ   ":ْن َأْوَسىىىط  ْبىىىن  َعْمىىىٍرو قَىىىالَعىىى( 901/104) يَنىىىَة َبْعىىىَد َوفَىىىاة  َرس  ْمت  اْلَمد  , ب َسىىىَنةٍ  قَىىىد 
, قَىالَ ط ب  َفَأْلَفْيت  َأَبا َبْكٍر َيخْ  ْنَبر  َل، َفَخَنَقْتُه اْلَعْبـَرةُ  َقاَم ِفيَنا َرُسوُل اّللَِّ : النَّاَس َعَلى اْلم  ، َعاَم َأوَّ

ٍََث َمرَّاَت ، ُثمَّ َقاَل : ... يَّاُكْم َواْلَكِذبَ َث  .(1) ، َوُهَما ِفي النَّاِر"نَُّه َيْهِدِ ِإَلى اْلُفُجورِ أ َف ِ َواِ 
يَّاُكْم َواْلَكـِذَب َفـِ نَّ الْ ولكان يقى ن مسعود ب عبد ا َّ عن ( 909/101) َكـِذَب َيْهـِدِ :"...َواِ 

 .(1) "، َواْلُفُجوَر َيْهِدِ ِإَلى النَّارِ ِإَلى اْلُفُجورِ 
 سوء الخلق - ه 

ــُه ُحْســُن  ":القىى ( عىىن أبىىي الىىدَّرداء901/101) ــُه َحتَّــى ُيْدِخَل ــَد اْلُمْســِلَم َيْحُســُن ُخُلُق ِإنَّ اْلَعْب
 .(9) ..."ُخُلِقِه النَّارَ ُخُلِقِه اْلَجنََّة، َوَيُسوُء ُخُلُقُه َحتَّى ُيْدِخَلُه ُسوُء 

                                                 

 .134ص –سبق تخريجه ((1
 .1/101ك: الرقاق ب: حفظ اللسان   –ورو  البخاري بنحوه  (.10رقم) 41ص –زهد أحمد ((5
 .111ص –سبق تخريجه ((3
عن النبي  بن مسعود اورو  اإلمام مسلم بنحوه عن  (.1011رقم) 191ص –انظر: زهد أحمد بن حنبل ((4

 ل  اْلَجنََّة َمْن َكاَن ف ى  (.199رقم) 1/11الكبر وبيانه  ب: تحريم  –...(( ك: اإليمان قال:)) اَل َيْدخ 

 .111ص –سبق تخريجه ((2
 .119ص –سبق تخريجه ((6
 .99ص –سبق تخريجه ((7
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ىىول  ا َّ  ( 903/109) ــُتُكمْ  ":عىىن أبىىي الجىىوزاء قىىال: قَىىاَل َرس  ــارِ  َأََل ُأَنبِ  ــِة َوالنَّ ــِل اْلَجنَّ : ِبَأْه
يِ ِئ َوُهَو َيْسَمعُ ...  .(3)"َوَأْهُل النَّاِر َمْن ُمِلَتْت َمَساِمُعُه ِمَن الثََّناِء السَّ

 قتل النفس بغير حق - و 
ىي   ( 910/101) :" َأْن َهلُـمَّ ِإَلـى اأَلْرِض اْلُمَقدََّسـِة، عن أبي الدَّرداء َكتَىَب إ لَىى َسىْلَماَن اْلَفار س 

ــْد َبَلَغِنــي ــُه، َوَق ــدِ ُس اإِلْنَســاَن َعَمُل نََّمــا ُيَق ــدِ ُس َأَحــد ا: َواِ  ــِه َســْلَماُن: أنَّ اأَلْرَض ََل ُتَق ــَّلَل  َفَكَتــَب ِإَلْي َأنَّ
ْن ُكْنَت ُمَتَطبِ ب ـا َفاْحـَذْر َأْن َتْقتُـَل ِإْنَسـان اأ فَ  ُيـْدِخُلَّلَل النَّـاَر، ُجِعْلَت َطِبيب ا َفِ ْن ُكْنَت ُتْبِرُئ َفِنِعمَّا َلَّلَل، َواِ 
، َوَكاَن َأُبو الدَّْرَداِء ِإَذا َقَضى َبْيَن اْثَنْيِن ُثمَّ َأْدَبرَا َعْنُه، َنَظَر ِإَلْيِهَما َوَقاَل: ُمَتَطبِ َب َواّللَِّ  ، اْرِجَعا ِإَليَّ

 .(1)َأِعيَدا َعَليَّ َقِضيََّتُكَما"
 نهجر القرآ - ز 

، َفَمــْن َع َوَماِحــَل ُمَصــدِ قَ أنَّ َهــَذا اْلُقــْرآَن َشــاِفَع ُمَشــفَّ  ":قىىال عىىن عبىىد ا َّ ( 911/103)
 .(9)"، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساَقُه ِإَلى النَّارِ اَمُه َقاَدُه ِإَلى اْلَجنَّةِ َجَعَلُه َأمَ 

 طلب العلم لغير هللا - ح 
َِ  ":القى (4)( عن مكحول911/110) ـَفَهاَء َأْو ِلُيَبـاِهَي ِبـِه  َمْن َطَلـَب اْلَحـِديَث ِلُيَمـاِر ِبـِه السن

 .(1)"اْلُعَلَماَء َأْو ِلَيْصِرَف ِبِه ُوُجوَه النَّاِس ِإَلْيِه َفُهَو ِفي النَّارِ 
 الظلم - ط 

َلَيْأِتَينَّ ُأَناَس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَحَسَناَت َأْمثَـاِل اْلِجَبـاِل  ":ال( عن الحسن البصري قى919/111)
ا ُيْفَتَل ِإَلى النَّار  .(1) "َفَما َيزَاُل ُيْيَخُذ ِمْنُهْم ِلَمْن َظَلُموا َحتَّى َيْبَقى ُمْفِلس 

 العمل بالعلم ترَّلل - ي 
َِ ِبي َعَلى َقـْوَم  ": ا َّ  : قال رسىولعن أنس بن مالك قال( 911/119) َمَرْرُت َلْيَلَة ُأْسِر

: َهـُيََلِء ُخَطَبـاُء ِمـْن َأْهـِل الـدنْنَيا الَّـِذيَن ؟ َقـالَ : َمـا َهـُيََلءِ ، ُقْلتُ ُتْقَرُض ِشَفاُهُهْم ِبَمَقاِريَض ِمْن َنارَ 
ٍَ َيْعِقُلونَ  ِبرِ  َوَيْنَسْوَن َأْنُفَسُهْم، َوُهْم َيْتُلونَ َكاُنوا َيْأُمُروَن النَّاَس ِبالْ   .(9) "؟اْلِكتَاَب، َأَف

                                                 

 .110ص –سبق تخريجه ((1
 .1/101. وأبو نعيم في الحلية  4/119وأخرجه اإلمام مالك في الموطأ  (.141رقم) 101ص –زهد أحمد ((5
 .141ص –سبق تخريجه ((3

أبو عبد هللا ثقة فقيه كثير اإلرسال مشهور من الخامسة مات سنة بضب عشرة ومائة. انظر: مكحول الشامي ((4
 .141ص –تقريب التهذيب 

. وبنحىىوه رو  اإلمىىام ابىىن 1/111وأخرجىىه ابىىن أبىىي شىىيبه فىىي مصىىنفه   (.1111رقىىم) 111ص – زهىىد أحمىىد((2
 وقال األلباني:" حسن". 1/39 ب: االنتفاا بالعلم والعمل به - ماجه في سننه 

 (.1431رقم) 911ص – زهد أحمدانظر: المصدر السابق: ((6

 (.113رقم) 1/11 وصححه العالمة األلباني في صحي  الجامب  (.144رقم) 10ص – زهد أحمد((7
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ىىعبي   911/114) ( عىىن الش 
ــارِ  ":القىى (1) ــي النَّ ــْوَم ِف ــى َق ــِة َعَل ــي اْلَجنَّ ــِة ِف ــُل اْلَجنَّ ــِرُف َأْه  ُيْش

نََّمــا ُكنَّــَفَيُقوُلــونَ  ُنَعلِ ُمُكــْم َوََل َنْعَمــُل : ِإنَّــا ُكنَّــا ا َنْعَمــُل ِبَمــا ُتَعلِ ُموَنــا؟ َفَيُقوُلــونَ : َمــا َلُكــْم ِفــي النَّــاِر َواِ 
 .(1)"ِبه

، َمْن ُيْلَقى ِفـي النَّـاِر َيُجـرن َأْقتَاَبـُه " َبَلَغِني أنَّ َبْعَض :ال( عن محمَّد بن واسب ق919/111)
َتْنَهـى َعـِن ِبـاْلَمْعُروِف وَ : َفُيَقاُل َلُه أََلْم َتُكْن تَْأُمُر ِه َكَما َتُدوُر الرََّحا َقالَ َتُدوُر بِ  -َيْعِني َأْمَعاَءُه  -

 .(9) ": َبَلى َوَلِكْن ُكْنُت آُمُر ِباْلَمْعُروِف َوُأَخاِلُف ِإَلى َهْيرِِه َوَأْنَهى َعِن اْلُمْنَكِر َوَأَقُع ِفيهاْلُمْنَكِر َقالَ 
، َمـْن ُيْلَقـى ِفـي النَّـاِر َيتَـَأذَّع : ُنبِ ْتـُت أنَّ َبْعـَض القى (4)( عن منصىور بىن زاذان911/111)

ـرِ  َحتَـّى  اْبُتِليَنـا ِبـَّلَل َأْهُل النَّاِر ِبِريِحِه َفُيَقاُل َلُه َوْيَلَّلَل َما ُكْنَت َتْعَمُل َأَما َيْكِفيَنا َما َنْحُن ِفيِه ِمَن الشَّ
 .(1)ي": ُكْنُت َعاِلم ا َفَلْم َأْنَتِفْع ِبِعْلمِ َوِبَنَتِن ِريِحَّلَل؟ َفَيُقولُ 

( عىىن أبىىي إدريىىس الخىىوالني   913/119)
ــِه  ":القىى (1) ــْن َتَعلَّــَم َصــْرَف اْلَحــِديِث ِلَيْســَتْكِفَئ ِب َم

.(9)"ُقُلوَب النَّاِس َلْم َيُرْ  رَاِتَحَة اْلَجنَّة
 عدم حفظ الفر  والبطن عن الحرام - ك 

ـــاَر  ":القىىى يَّ َأنَّ النَّبىىى  يىىىرةر ( عىىىن أبىىىي ه910/111) ـــِه اإِلْنَســـاُن النَّ ـــُج ِب ـــا َيِل ـــُر َم َأْكَث
.(1) ..."اأَلْجَوَفاِن : اْلَفْرُ  َواْلَفمُ 

 صاحب الوجهان - ل 
ىول  ا َّ   سىر ( عن عمَّىار بىن يا911/113) َمـن َكـاَن َلـُه َوْجَهـاِن ِفـي  ":قىال: قَىاَل َرس 

.(3)الدنْنَيا َكاَن َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِلَساَناِن ِمْن َنارَ 
                                                 

فاضىل, عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار, الشىعبي الحميىري, أبىو عمىرو, مىن التىابعين, ثقىة مشىهور, فقيىه ((1
يضرب المثل بحفظه, ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة بعد المائة وله نحو من ثمانين. انظر: سير أعىالم النىبالء 

 .9/111. واألعالم للزركلي  119ص –. وتقريب التهذيب 4/131 -
 .4/911وأخرجه أبو نعيم في الحلية   (.1131رقم) 411ص – زهد أحمد((5
ب: صىفة النىار   –ك: بىدء الخلىق  –ورو  البخاري بنحىوه فىي الصىحي   .(1114رقم) 499ص – زهد أحمد((3

 (.9119رقم) 4/111

منصور بن زاذان أبو المغيرة الثقفي, اإلمام, الرباني, شيخ واسط علمًا وعماًل, ولد: في حياة ابن عمىر, هو: ((4
 .1/441 : سير أعالم النبالء توفي في سنة إحد  وثالثين ومائة. انظر

 .9/13وأخرجه أبو نعيم في الحلية   (.1111رقم) 499ص –زهد أحمد ((2
وحىدث عىن:  الخوالني عائذ هللا بىن عبىد هللا, قاضىي دمشىق, وعالمهىا, وواعظهىا, ولىد: عىام الفىت , أبو إدريس((6

 .4/199الم النبالء  انظر: سير أع. مات سنة ثمانين, هريرة أبي ذر, وأبي الدرداء, وأبو
 .1/111وأخرجه أبو نعيم في الحلية   (.1111رقم) 441ص –زهد أحمد ((7
 .11ص –سبق تخريجه ((8
 .132ص –سبق تخريجه ((3
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, وعالنيتىىهإلىىى كىىل مىىؤمن بىىاهلل واليىىوم امخىىر, إلىىى مىىن يعلىىم أن هللا يىىراه ويسىىمعه ويعلىىم سىىره 
, الىم تسىمب , إلى من يحب سعادة نفسه وأهله ونجاتهم جميعاإلى من يرجو الثواب ويخاف العقاب

 .[1التحريم:]ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ما قال تعالى:
فاتق هللا يا أخي المسلم وأنقذ نفسك من النىار بفعىل الواجبىات وتىرك المحرمىات, أنقىذ نفسىك 

ہ ہ ھ ھ  أنقذ نفسك من النار قبىل فىوات األوان كمىا قىال: ,من النار بصخالص العبادة هلل

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۓھ ھ ے ے 

 .[13الشعراء:]ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ فال ينفب هذا الندم ,[100-33]المؤمنون:ې
اللَّهم إنا نسألك الجنة, وما قرَّب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار, وما قرب  

 واب الغفور الرحيم .إليها من قول وعمل, اللَّهم تب علينا, وا فر لنا, وارحمنا, إنك أنت الت
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 اخلامتة
علىىى جميىىب نعمىىه التىىي ال ت عىىد وال ت حصىىى, كمىىا أحمىىده وأشىىكره  وفىىي الختىىام أحمىىد هللا 

 على أن يسر لي إتمام هذا البحث, والذي أسأله جل  في عاله أن ينفعني به في الدنيا وامخرة.
هللا, اطلعىىت مىىن فبعىىد جولىىة علميىىة عشىىتها مىىب كتىىاب الزهىىد لإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل رحمىىه 

 النتائ  والتوصيات من جملةٌ  خالله على أشياء من هديهم, كان ال بد لي أن أختم ما بدأته, فهذه
 من خالل هذه الدراسة, وهي على النحو التالي: ت إليها التي توصل

: النتاتج  أوَل 
هىد تصور كبير عن أركان اإليمان, مما يؤكد أن الز اشتمل كتاب الزهد لإلمام أحمد على  .1

 ال ينفصل عن العقيدة اإلسالمية.
لىىىم يكىىىن بىىىين اإلمىىىام أحمىىىد والصىىىوفية خىىىالف أو نىىىزاا أو خصىىىومة  مىىىن ناحيىىىة السىىىلوك  .1

, أمىا مىن ناحيىة العقائىد فكىان واألخالق ومىواعظهم إلىى النىاس, بىل كىان اإلمىام يسىمب لهىم
 لهم بالمرصاد عند زللهم.

رتها, وهم الحجة على األمة في كل أهل الحديث واألثر, وأئمة السنة هم صفوة األمة وخي .9
 زمان ومكان.

الزهد مرتبة سامية يسعى اإلسالم إلى زرعه في قلوب المسلمين, لما له من أهميىة كبيىرة,  .4
 .على خالف التصوف الذي شابه كثير من الشبهات واألباطيل والخزعبالت

يشركوا به شيئا, قال الغاية التي من أجلها خلق هللا الجن واإلنس هي أن يعبدوه وحده وال  .1
, ولن تتم العبادة الحق إال بتحقيىق [11]الذاريات:ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ تعالى:

 كلمة التوحيد بكل مقتضياتها.
ترسىىىيخ اإليمىىىان أقىىىو  سىىىبب لتزكيىىىة النفىىىوس, وذلىىىك لمىىىا ألركىىىان اإليمىىىان السىىىتة مىىىن آثىىىار  .1

فاسىىتقامة  رات,عظيمىىة فىىي عقائىىد المىىؤمنين وأخالقهىىم, وألن السىىلوك يتبىىب العقائىىد والتصىىو 
 .العقيدة يستلزم استقامة السلوك  الباً 

يمان با   تعالى .9  وهو ,وأنه رب  كل شيء وال رب  سواه ,صديق  الجازم بوجود ا   هو الت اإل 
, وهىىو الكمىىال, ونعىىوت الجىىاللالمت صىىف بصىىفات  هىىو , وأنىىهسىىتحق للعبىىادة وحىىده الم

سىىالمية ول َبهىىا؛ فهىىو اأَلصىىلسىىاس وهىىو أَ  ,سىىبحانه منىىزٌَّه عىىن كىىل عيىىب ونقىىص , العقيىىدة اإل 
 .وكل َأركان العقيدة مضافة إليه وتابعة له
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وهىو مطلىوب لنفسىه مىراد  ,فاته هو أشرف العلوم على اإلطالقإن العلم باهلل وأسمائه وص .1
 .لذاته

هو إثبات كل   ما أثبته لنفسه وأثبته له  ,معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء هللا وصفاته .3
من األسىماء والصىفات علىى وجىه يليىق بكمالىه وجاللىه, دون تكييىف أو تمثيىل,  له رسو 

 .يليق بهودون تحريف أو تأويل أو تعطيل, وتنزيهه عن كل   ما ال 
 ,, يىىدالن علىىى اتصىىاف هللا تعىىالى بالرحمىىةهللا تعىىالىالىىرحمن والىىرحيم اسىىمان مىىن أسىىماء  .10

علىىىى إيصىىىالها لخلقىىىه, فىىىالرحمن: ذو والىىىرحمن يىىىدل علىىىى سىىىعة رحمىىىة هللا, والىىىرحيم يىىىدل 
 .: ذو الرحمة الواصلةالرحمة الواسعة, والرحيم

إن محبىة هللا مرتبىة عاليىة عظيمىىة, وهىي تشىتر  بالىدنيا كلهىىا, وكىون هللا يحب ىك أعلىى مىىن  .11
 .أن تحب ه أنت

, رواهىىىىا أكثىىىىر مىىىىن عشىىىىرين نفسىىىىًا مىىىىن الصىىىىحابة أحاديىىىىث النىىىىزول متىىىىواترة عىىىىن النبىىىىي  .11
  التابعين. أئمةكذلك عض, ولم ينكرها منهم أحد, ورواها بمحضر بعضهم من ب

القىىىىرآن الكىىىىريم كىىىىالم هللا, منىىىىه بىىىىدا بىىىىال كيفيىىىىٍة قىىىىواًل, وأنزلىىىىه علىىىىى رسىىىىوله وحيىىىىًا, وصىىىىدقه  .19
المؤمنون على ذلك حقًا, وأيقنوا أنه كالم هللا تعالى بالحقيقة, ليس بمخلوق ككالم البريىة, 

 ., وقد ذمه هللا وعابه وأوعده بسقرفمن سمعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر
أهم أركان العقيدة اإلسالمية, وهي توحيد ا َّ وتنزيهه, واتصىافه  تضمنت سورة اإلخالص .14

الىىىىرد علىىىى النصىىىىار  القىىىائلين بالتثليىىىىث, وعلىىىىى  ات الكمىىىىال, ونفىىىي الشىىىىركاء, وفيهىىىابصىىىف
 .المشركين الذين عبدوا مب ا َّ آلهة أخر 

ن أصول االعتقاد, وركن ومن أركان الغيب, واإليمىان بهىم هىو اإليمان بالمالئكة أصل م .11
التىي ال االعتقاد الجازم بوجودهم, فهم عالم  يبي ال يعلم حقيقته إال هللا سبحانه وتعالى, 
نما السبيل لمعرفتهم هو النقل بالخبر الصادق عن هللا  أو  يصل إليها العقل  المجرد, وا 

  .عن رسوله 
واألرض مىىىىن حركىىىىات األفىىىىالك, والنجىىىىوم, والشىىىىمس, والقمىىىىر, كىىىىل حركىىىىة فىىىىي السىىىىموات  .11

والريىىىاح, والسىىىحاب, والنبىىىات, والحيىىىوان, فهىىىي ناشىىىئة عىىىن المالئكىىىة المىىىوكلين بالسىىىموات 
 .واألرض

والىىىرد وتفسىىىيق وتبىىىديب  ال يكفىىىي فيىىىه مجىىىرد النفىىىي فىىىي مجىىىال العقيىىىدةالتشىىىكيك فىىىي الىىىدين  .19
ان بالبرهىىىىان واألسىىىىلوب المناسىىىىب بىىىىل ال بىىىىد مىىىىن تعزيىىىىز معىىىىاني اإليمىىىىوتكفيىىىىر امخىىىىرين, 

للعصىىر, ثىىم إن إقامىىة حىىرب مسىىتمرة مىىب بعىىض الفىىرق اإلسىىالمية الحيىىة منهىىا والمنقرضىىة 
ليس الزمًا بالضرورة في هىذا العصىر الىذي سىادت فيىه العقيىدة العلمانيىة ودسىت أنفهىا فىي 

 .كل شيء
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إيمىان أحىد  اإليمان بالكتب أصل من أصول العقيدة, وركن من أركان اإليمىان, وال يصى  .11
إال إذا آمىىىن بالكتىىىب, بىىىل يجىىىب التصىىىديق الجىىىازم بىىىأن هللا تعىىىالى أنىىىزل كتبىىىًا علىىىى أنبيائىىىه 
ورسله هداية لعبىاده, وهىي مىن كالمىه حقيقىة, وأن مىا تضىمنته حىق ال ريىب فيىه, منهىا مىا 

 .سمى هللا في كتابه, ومنها ما ال يعلم أسماءها وعددها إال هللا 
تىىواترت  ويسىىألون, وقىىدين يفتنىىون فىىي قبىىورهم ويضىىغطون عىىذاب القبىىر حىىق, وأن المىىؤمن .13

 في عذاب القبر والتعوذ منه. األحاديث عن النبي 
تفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسىأل بعىد موتىه ق ب ىر أم لىم ي ْقَبىر, فلىو أكلتىه ا .10

عىىن  أو أحىىرق حتىىى صىىار رمىىاًدا, ونسىىف فىىي الهىىواء, أو  ىىرق فىىي البحىىر, لسىىئل السىىباا
 بالخير خيًرا, وبالشر شًرا أعماله, وجوزي

التوكىىىل علىىىى هللا مقىىىام جليىىىل عظىىىيم األثىىىر, وهىىىو مىىىن أعظىىىم واجبىىىات اإليمىىىان, وأفضىىىل  .11
, فصن األمور كلها ال تحصل إال بالتوكل األعمال والعبادات, وأعلى مقامات توحيد هللا 

 واالستعانة به. على هللا 
الخوف والرجاء, وهما من أعظم أصول العقيىدة, والخىوف  من أصول العقيدة اإلسالمية,  .11

 .والرجاء ال بد من الجمب بينهما, ال يكفي االقتصار على واحد منهما فقط
لى أن تجدد يقينها في هللا,  .19 تلجأ إلى و إن األمة امن بحاجة إلى أن تجدد ثقتها في هللا, وا 

وة علىىى وجىىه األرض مهمىىا كىىان هللا وسىىتر  العجىىب العجىىاب, وسىىتعلم يقينىىًا أنىىه ال تقىىدر قىى
حها أن تقىىف فىىي وجىىه اليقىىين وأهلىىه, ولنىىا فىىي جيىىل الصىىحابة مىىثاًل عىىددها وعىىدتها وسىىال
 واضحًا في معاركهم.

المشتاقين, ومن مد  الرضا باب هللا األعظم, وجنة الدنيا, ومستراح العابدين, وقرة عيون .14
وفرَّغ قلبه لمحبتىه واإلنابىة إليىه والتوكىل  قلبه من الرضا بالقدر, مد هللا صدره  نًى وأمنًا,

امىىتد قلبىىه بضىىد  ذلىىك واشىىتغل عمىىا فيىىه سىىىعادته  عليىىه, ومىىن فاتىىه حظُّىىه مىىن الرضىىا ,
 وفالحه.

 .رأس الحكمة بل رأس العلم خشية هللا  .11
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 ثاني ا: التوصيات
خواني من طلبة العلم بصخالص النية هلل تعالى. -1  أوصي نفسي وا 
مجىىىىال التربيىىىىة والبنىىىىاء العقىىىىدي, ة العلىىىىم والخطبىىىىاء بتحديىىىىد أولويىىىىاتهم فىىىىي لبىىىىي طأوصىىىى -5

مجىىال الوقايىىة والحمايىىة االعتقاديىىة, بعيىىدًا عىىن ذكىىر االختالفىىات الفرقيىىة  وخصوصىىًا فىىي
 وما تشعب عنها في بداية دعوتهم.

 ن بأهمية العقيدة ووجوب تعلمها وتعليمها.ضرورة توعية المسلمي -3
معاني أسماء هللا وصفاته ضمن مناه  المدارس المقررة, تسليط األضواء على فهم  -4

 بعيدًا عن ذكر موقف الفرق األخر , لما لها من أثر في حياة الجيل الصاعد.
أوصي طلبة العلم )قسم الحديث( بدراسة حديثيه لدحاديث وامثار الواردة في كتاب  -2

 الزهد.
 
   

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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(1)أوَل : فهرس اآليات القرآنية
 

  

                                                 

 مرتبة حسب ترتيب السور في القرآن.((1

 الصفحة رقم رقمها السورة اآلية

  پ پ پ پ ڀڀ ڀ
 الفاتحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البقرة

1-1 75 

 51 5 ٿ ٿ ٿٿ 

 91-304 11 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 131 15 ڦ ڦ ڄ ڄ

 89 16 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 354 13 ....ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 77 11 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 316 75 ۉ ې ې ې

 303 98 ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ...

 76 317 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 387 313 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 389 311 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 380 311 گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 311-314 316 ....ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 76 317 گ گ گ ڳ ڳ ڳ
 

 340 360-359 ...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 61 351 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 86 365 ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 380 377 ....ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

 315 385 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 304 - 51 386 ....ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 338 118 ....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
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 356 151 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

 70 155 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 107 183 ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

 381 - 351 185 ....ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

  
 
 
 
 
 
 

 آل عمران

  

 391 - 359 51 ....ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 86 54 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

 ....ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

93 111 

 86 314 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 309 345 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 317 354 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 100 359 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 310 375 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 396 385 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 108 391 ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
 

 
 
 
 
 
 

 النساء

3 368 

 316 46 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 – 55 – 41 48 ....ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےڻ ڻ ۀ 
91 - 96 

 116 56 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 349 81 ....چ چ چ

 393 87 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 64-308 313 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 ....ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

316 303– 314 
– 351 -  
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399 

 101 345 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 356 364-361 ڤ ڤ ڤ

  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
 
 
 
 
 
 

 المائدة

37 50 

 63 11 ی ی ی جئ حئ مئ

 65 17 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 316 44 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 315 46 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 368 48 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 86 54 ہ ہ

 90 - 88 64 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

 ڀ ڀ ڀ

65 65 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

 ڀ ٺ ٺ

81 348 

 359 333 ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 ڇ

 
 
 
 
 
 
 

 األنعام

31 393 

 386 16 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 367 18 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 367-78 59 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 354 86-81 ...ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 361 90 ۇئ ۆئ

 319 360 ک ک ک گ گک 

 361 361-361 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ
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  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
 
 
 

 األعراف

11 363 

 131 41 ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

 118 50 ۅ ۉ ۉ ې ې

 51 54 ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 ۉ ۉ

71 365 

 87-68 99 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 71 380 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 51 393 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 
 األنفال

15 87 

 361 41 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

  ہ ۀ ۀ ڻ
 
 
 
 

 التوبة

4 86 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 ڭ ڭ ڭ

5 94 

 315 6 ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 310 31 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 133 71 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 380 99 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 75 337 ۆئ ۆئ ۈئ

 371 314 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 74 318 ۆ ڭ ۇ ۇ ۆ

  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
 

 يونس

49 309 

 311 57 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 ....ڀڀ ڀ ٺ ٺ

61-61 65 
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  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
 
 
 هود

6 306 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 ڍ ڍ ڌ

35 341 

 108 38 ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 ۆ

53 354 

 101 301 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 136 308 ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
 يوسف

11 78 

 75 64 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 67 87 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ڱ ڱ ں ں

 ہ ہ ہ ھ

 
 
 

 الرعد

30-33 335 

 318-306 31 ۈئ ېئ ېئ

 316 18 ىت يت جث مث ىث

 313 19 ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ ٻ 

  ھ ھ ے ے 
 إبراهيم

36 116 

 ه 14 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
 

 الحجر

9 311 

 361 13 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 131 47 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 107-67 56 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 78 86 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ

 
 
 

 النحل

16 51 

پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

 ڀ ڀ ڀ

88 114 

 134 97 گ گ گ

  ڇ ڇ ڍ ڍ
 

 اإلسراء

4 364 

 311 9 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 354 35 ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 364 11 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 356 55 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 348 309 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 71 330 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

  ....ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
 

 الكهف

11-14 368 

 116 19 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 91 305 ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

 -16-398 330 يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
 

 مريم

19 136 

 354 56 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

58 348 

 70 65 ڀ ڀ ڀ ڀ

  ڈ ژ ژ ڑ
 
 
 

5 70-88 

 364 71 ٴۇ ۋ ۋ ۅ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 ک ک ک ک گ  گ

83 84 
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 101 308 طه ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 73 330 ې ې ى ى

  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
 
 

 األنبياء

4 77 

 311 30 ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 377 11 وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 ٺ

15 318-51 

 306 18 ڇ ڇ ڇ ڇ

 368 11 ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

 391 47 ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 354 85 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 67 90 ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 44 308 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
 
 
 الحج

3-1 393 

   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

6-7 386-381 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې    ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 ې ې ې ى ى

13-11 115 

 367 70 ہ ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

  .....ٱ ٻ ٻ
 المؤمنون

3-33 134 

 111-381 300-99 ....ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
 
 

 الفرقان

31 331 

 350 10 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 353 11 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 104 14ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
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 ٿ ٿ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 ۆ

75-76 109-134 

  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
 الشعراء

89 111 

 94 98-97 ....ۀ ۀ ہ ہ   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 307 391-391 ڳ ڳ ڱ ڱ   گ گ گ ڳ ڳ

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 
 

 النمل

50 87 

 51 134 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

  ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ
 
 

 القصص

34-14 365 

 51 18 ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 399 81 ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 يبجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

 

 69 60 الروم

  ڦ ڄ ڄ ڄ
 

 لقمان

31 95 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

36 109 

 -333-369 14 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
 

 السجدة

33 330 

 130 37 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 68-37 14 يُوقِنُونَ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا

 101 15 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 
 
 
 

 األحزاب

7 356 

 361 18 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

-330-75 41 حب خب مب ىب يب
333 
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 89 51 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 330 56 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 ک

 
 سبأ

30 319 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 ڌ

11 116 

 109 17 ۅ ۉ ۉ ې

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 ہ ھ ھ

 
 
 
 

 فاطر

3 303 

 78-53 1 ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 55-34 35-31 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 354 14 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 16 18 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
 يس

53 101 

 51 81 ۆئ ۆئائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 جئ حئ مئ ىئ

 
 الصافات

48 131 

 116 71-61 ....ڑ ڑ ک ک ک ک

  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
 ص

19 348 

 131 50 گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 116 58-57 ....ې ې ې ې

 ىث يث حج مج جح مح

 
 
 

 
 

30 396 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

11 315 

 393 13 حب خب مب ىب يب جت حت

 79 18 ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
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  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ
 

 الزمر

47 381 

 354 51 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

 ....مب

56-58 396 

 368 61 ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 ۈ ۈ ٴۇ

65 94 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 وئ ۇئ ۇئ ۆئ

67 90 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 ....ۈ ۈ ٴۇ

 
 
 
 غافر

7-9 333 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 ٹ ٹ ٹ ڤ

60 51 

 115 71-73 ....ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
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(1)المترجم لهم ثانيا : فهرس األعٍم


 رقم الصفحة اسم الراِو
 101 إبراهيم بن يزيد النخعي 

 43 , المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري ابن األثير
 110 ابن رجب 

 19 ابن عبد البر 
 144 أبو إسحاق السبيعي 

 1 أبو الفر  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
 191 أبو المظفر السمعاني 
 140 أبو المهزم التميمي 
 191 أبو أمامة الباهلي 
 113  أبو حامد الغزالي
 110  أبو صال  الحنفي

 144 أبو عبد الرحمن السلمي 
 110 أبو عمران الجوني 

 41 أحمد بن علي الحكمي 
 43 أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني 

 139 إدريس الخوالني   
 111 إسماعيل بن عبيد هللا 

 101  أم حبيبة
 101  أنس بن مالك

 111 الربعي أبو الجوزاء  أبو الجوزاء أوس بن عبد هللا بن خالد 
 110 أوسط بن عمرو 

 11  بكر بن عبد ا َّ المزني   
 111  بالل بن سعد
 141 تميم ابن أوس 
 11 جبير بن نفير 

 111 جعفر ابن سليمان الضبعي 
                                                 

 مرتبة حسب الحروف الهجائية.((1
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 11 جعفر بن المعتصم بن الرشيد 
 14 جندب بن عبد هللا بن سفيان البجلي 
 91 الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي 

 149 الحارث ابن نبهان 
 91 المحاسبي  الحارث بن أسد البغدادي

 111 حبيب بن أبي ثابت 
 11  الحسن البصري

 99 حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
 194 خباب بن األرت 
 9 الخطيب البغدادي 

 144 خيثمة بن عبد الرحمن 
 101  رباح بن زيد الصنعاني

 194 الربيب بن خثيم 
 131  الربيب بن صبي 

 4 زهير بن صال  بن أحمد بن حنبل 
 109  سعيد بن إياس الجريري

 10 سعيد بن جبير 
 111  سعيد بن عامر

 111 سعيد بن عبد العزيز 
 1 الشريف أبو جعفر 
 101 شهر بن حوشب 

 9 صال  بن أحمد بن محمد بن حنبل 
 11 طاوس ابن كيسان 
 149 طلق بن حبيب 
 191  عامر بن شراحيل
 109  عامر بن عبد هللا

 1 عبد الخالق بن عيسى بن أحمد 
 111 عبد الرَّحمن بن األسود 
 91 عبد الكريم القشيري 
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 119  عبد الكريم بن رشيد
 11  عبد هللا بن عبيد بن عمير

 31 عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب 
 1 عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق 

 111 عبيد ا َّ بن أبي جعفر 
 1 عبيد هللا بن عبد الكريم بن فروو الرازي, أبو زرعة 

 141 عبيد هللا بن محمد 
 14 ع بيد هللا بن يحيى بن خاقان 

 11 عميرعبيد بن 
 111  عتبة بن  زوان

 111 عسعس بن سالمة 
 11  العالء بن الم سيَّب

 119 عمر بن ذر بن عبد هللا بن زرارة الهمداني 
 194  عمر بن عبد العزيز

 101 عمران إبراهيم 
 144 عمرو بن عبد هللا بن علي الهمداني 

 194 فروة بن نوفل األشجعي 
 119 القاسم بن مخيمرة الهمداني 

 111 قتادة بن دعامة 
 114  كعب بن ماتب الحميري

 111  كعب بن مالك
 11 المأمون, عبد هللا ابن العباس بن الرشيد 

 11 محمد ابن القاضي الكبير أبي يعلى 
 149 محمد ابن واسب 

 1 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
 111 محم د بن المنكدر

 144 محمد بن خالد الضبي 
 14 محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني 

 11  محم د بن كعب القرظيَّ 
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 11 محمد بن نوح العجلي 
 11 محمد بن هارون الرشيد المعتصم 

 19 محمد خليل هراس 
 11 مسروق بن األجدا 

 10 مسروق بن األجدا بن مالك الهمداني 
 91  مسلم بن يسار

 14  بن الشخير مطرف بن عبد هللا
 111 معاذ بن جبل 
 19 معاوية ابن قرة 

 139  معدان بن طلحة اليعمري
 91 معروف الكرخي أبو محفوظ البغدادي 

 191  مكحول
 191  منصور بن زاذان

 14 نافب أبو عبد هللا القرشي 
 119 النضر بن إسماعيل

 11 هارون بن المعتصم بن الرشيد الواثق 
 19 هرم بن حيان العبدي االزدي 

 141  هشام بن حسان االزدي
 11 هالل بن يساف بن إساف األشجعي 

 111 الوليد بن عمرو
 111 وهب بن منبه 

 14 وهيب بن الَوْرد بن أبي الَوْرد القرشيُّ 
 113 يحيى بن هانم 
 103 يزيد بن مالك 

 14  يونس بن جبير الباهلي أبو  الب
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 ثالثا : فهرس المصادر والمراجع
أبىو عبىد هللا عبيىد هللا بىن محمىد بىن محمىد بىن حمىدان الع ْكَبىري  -اإلبانة الكبر  البن بطىة  .1

ت: رضا معطي, وعثمان األثيوبي, ويوسف الوابل, والوليد  –المعروف بابن َبطَّة العكبري 
 من الطبعة. - لرياضا -دار الراية للنشر والتوزيب  -بن سيف النصر, وحمد التويجري 

المكتبىة  –تقديم وتحقيق وتعليق: أبو بكر عبىد الىرزاق  –ابن تيمية وفتاو  في عذاب القبر  .5
 مدون ذكر الطبعة. –م 1331-هى 1411 -بيروت  –صيدا  –العصرية 

ت:  –موفىىق الىىدين أبىىي محمىىد عبىىد هللا بىىن أحمىىد بىىن قدامىىه المقدسىىي  –إثبىىات صىىفة العلىىو  .3
مكتبىة العلىوم والحكىم  –بيروت  –مؤسسة علوم القران  –الغامدي  أحمد بن عطية بن علي

 م.1311 -هى 1403ط: األولى  –المدينة المنورة  –
بيىروت  –دار المعرفىة  -أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسىي   -إحياء علوم الدين  .4

 بدون طبعة. –
ت: أبىو  -ر  ي البغىدادي أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد هللا امج   -أخالق حملة القرآن  .2

ىىىكندري  ط: األولىىىى :  -دار الصىىىفا والمىىىروة باإلسىىىكندرية  –محمىىىد أحمىىىد شىىىحاتة األْلفىىىي السَّ
 م.1001 -هى 1411

حققىىه  -محمىىد بىىن إسىىماعيل بىىن إبىىراهيم بىىن المغيىىرة البخىىاري, أبىىو عبىىد هللا  -األدب المفىىرد  .6
تخريجىىات وتعليقىىات العالمىىة مسىىتفيًدا مىىن  -وقابلىىه علىىى أصىىوله: سىىمير بىىن أمىىين الزهيىىري 
الريىاض  –مكتبىة المعىارف للنشىر والتوزيىب  -الشيخ المحدث: محمد ناصىر الىدين األلبىاني 

 م.1331 -هى 1413ط: األولى,  -
الناشر: الجفان والجابي  -أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  -األذكار للنووي  .7

 م.1004 -هى1411ط:األولى  –دار ابن حزم للطباعة والنشر  -
جىىة اإلسىىالم  –األربعىىين فىىي أصىىول الىىدين فىىي العقائىىد وأسىىرار العبىىادات واألخىىالق  .8 اإلمىىام ح 

 -هى 1414 –دار القلم  –خر  أحاديثه: عبد هللا عبد الحميد عرواني  –أبي حامد الغزالي 
 م.1009

حمىد رشىاد تحقيىق: د. م -أحمد بن عبد الحليم بن تيميىة الحرانىي أبىو العبىاس  -االستقامة  .3
 ه.1409ط: األولى  –المدينة المنورة  -جامعة اإلمام محمد بن سعود  -سالم 

دار النفىائس  –عمىر سىليمان األشىقر  –أسماء هللا وصفاته في معتقد أهىل السىنة والجماعىة  .11
 م.1334 -هى 1414ط: الثانية  -األردن  –عمان  –

ت: عبىىىىد هللا بىىىىن محمىىىىد   -البيهقىىىىي أحمىىىىد بىىىىن الحسىىىىين أبىىىىو بكىىىىر  –األسىىىىماء والصىىىىفات  .11
 من دون سنة الطبعة. – ط: األولى  -جدة  –مكتبة السوادي  –الحاشدي 
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تحقيىق: محمىد حسىن  –محمد بن أبي بكر القرطبي  –األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى  .15
ط:  –دار الصىىىىحابة للتىىىىراث بطنطىىىىا  –جبىىىىل, طىىىىارق أحمىىىىد محمىىىىد, مجىىىىدي فتحىىىىي السىىىىيد 

 م.1331 -هى 1411األولى: 
وزارة الشىىؤون اإلسىىالمية  -نخبىىة مىىن العلمىىاء  -ل اإليمىىان فىىي ضىىوء الكتىىاب والسىىنة أصىىو  .13

 هى.1411ط: األولى  -المملكة العربية السعودية  -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
محمد األمين بىن محمىد المختىار بىن عبىد القىادر  -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  .14

ط:  -لبنىىىىىان  –للطباعىىىىىة و النشىىىىىر و التوزيىىىىىب بيىىىىىروت دار الفكىىىىىر  -الجكنىىىىىي الشىىىىىنقيطي 
 مى.1331 -هى 1411

 –دار المعرفىة  -عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحىارث التميمىي -اعتقاد اإلمام ابن حنبل  .12
 من الطبعة. – بيروت

دار   -خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فىارس, الزركلىي الدمشىقي   -األعالم  .16
 .م1001 -ط: الخامسة عشر  -العلم للماليين 

بعنىوان:  -أيضىًا  -الكتاب نشر  -أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة  .17
ت:  -حىىىافظ بىىىن أحمىىىد بىىىن علىىىي الحكمىىىي   -سىىىؤال وجىىىواب فىىىي العقيىىىدة االسىىىالمية  100

لعربيىىىة المملكىىىة ا -وزارة الشىىىؤون اإلسىىىالمية واألوقىىىاف والىىىدعوة واإلرشىىىاد  -حىىىازم القاضىىىي 
 هى.1411ط: الثانية  -السعودية 

ت: طىىه عبىىد  -إعىىالم المىىوقعين عىىن رب العىىالمين: محمىىد بىىن أبىىي بكىىر ابىىن قىىيم الجوزيىىة  .18
 .م1311هى/1911 -مكتبة الكليات األزهرية, مصر, القاهرة  -الرؤوف سعد 

 ت: -محمد بن أبي بكر أيىوب الزرعىي أبىو عبىد هللا  -إ اثة اللهفان من مصائد الشيطان  .13
 م.1391 -هى 1931ط: الثانية  –بيروت  –دار المعرفة  -محمد حامد الفقي 

للحىىافظ أبىىى الفىىر  زيىىن الىىدين عبىىد الىىرحمن بىىن  –أهىىوال القبىىور وأحوالهىىا أهلهىىا إلىىى النشىىور  .51
دار  –ت: خالىد عبىد اللطيىف السىبب العلمىي  –أحمد بىن رجىب الحنبلىي البغىدادي الدمشىقي 

 م.1334 -هى 1414ثالثة ط: ال –بيروت  –الكتات العربي 
راجعىىة: الشىىيخ محمىىد الشىىعراوي والشىىيخ  –الىىدكتور أسىىعد محمىىود حومىىد  –أيسىىر التفاسىىير  .51

 م.1003 -هى 1413ط: الرابعة   -وقدم له الدكتور إبراهيم السلقيني  -أحمد مسلم 
ط: األولىىىىى  –مكتبىىىىة السىىىىنة  –محمىىىىد نعىىىىيم ياسىىىىين  –اإليمىىىىان أركانىىىىه, حقيقتىىىىه, نواقضىىىىه  .55

 م.1331 -هى 1411
 –دار المعمىىور, بهىىان   -علىىي بىىن نىىايف الشىىحود  -اإليمىىان بىىالجن بىىين الحقيقىىة والتهويىىل  .53

 .م1010 -هى 1491ط: األولى,  -ماليزيا 
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 -هىىىىىى 1419ط: الثانيىىىىىة  –مكتبىىىىىة فيىىىىىاض  –محمىىىىىد حسىىىىىان  –اإليمىىىىىان بالقضىىىىىاء والقىىىىىدر  .54
 .م1001

-م1003 -الطبعىة األولىىى - علىىي بىن نىايف الشىحود -اإليمىان  بالمالئكىة وبيىان  صىفاتهم  .52
 ه.1490

ىىالَّبي  -اإليمىىان بىىاليوم امخىىر  .56 المكتبىىة العصىىرية للطباعىىة والنشىىر  -َعلىىي محمىىد محمىىد الصَّ
 من دون سنة النشر. –ط: األولى  -صفحة(  111دار ابن كثير ) -صفحة(  901)
الحميىىد عبىىد هللا بىىن عبىىد  –اإليمىىان, حقيقتىىه, خوارمىىه, نواقضىىه عنىىد أهىىل السىىنة والجماعىىة  .57

 م.1009 -هى 1414ط: األولى  –الرياض  –مدار الوطن للنشر  –األثري 
أحمد بن محمد بىن المهىدي بىن عجيبىة الحسىني اإلدريسىي الشىاذلي الفاسىي  -البحر المديد  .58

 هى.1419 -م1001ط: الثانية /  –بيروت  -دار الكتب العلمية  -أبو العباس 
أحمد بن سالم بن سليمان السىفاريني الحنبلىي  محمد بن –البحور الزاخرت في علوم امخرة  .53

 م.1009 -هى 1411ط:األولى  –ت: محمد إبراهيم شلبي شومان  –
 بيروت –مكتبة المعارف  -البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء  .31

 من دون طبعة. –
ت:   -قىىيم الجوزيىىة  محمىىد بىىن أبىىي بكىىر أيىىوب الزرعىىي أبىىو عبىىد هللا ابىىن -بىىدائب الفوائىىد  .31

مكتبىىىىة نىىىىزار  -أشىىىىرف أحمىىىىد  -عىىىىادل عبىىىىد الحميىىىىد العىىىىدوي  -هشىىىىام عبىىىىد العزيىىىىز عطىىىىا 
 م.1331 -هى 1411ط: األولى  –مكة المكرمة  -مصطفى الباز 

عبد الرحمن بن أبي بكر, جالل الدين السيوطي  -بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  .35
 من دون الطبعة. –صيدا  –لبنان  -لمكتبة العصرية ا -ت: محمد أبو الفضل إبراهيم  -

محم ىد بىن محم ىد بىن عبىد الىرز اق الحسىيني أبىو الفىيض  -تا  العروس من جواهر القاموس  .33
مىىىىىن دون رقىىىىىم  – الناشىىىىىر دار الهدايىىىىىة -ت: مجموعىىىىىة مىىىىىن المحققىىىىىين –الملق ىىىىىب بمرتضىىىىىى

 الطبعة.
بيىروت  -دار العلىم للماليىين -إسىماعيل بىن حمىاد الجىوهري  -تا  اللغة وصىحاح العربيىة  .34

 م.1330ط: الرابعة  -
 -ت: محمد محىي الىدين عبىد الحميىد –عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي -تاريخ الخلفاء  .32

 .م1311 -هى 1991ط:األولى ,  –مصر–مطبعة السعادة 
 – بيروت –دار الكتب العلمية  -أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي  -تاريخ بغداد  .36

 رقم الطبعة. من دون
 -هىىىى 1413ط : األولىىى  –لبنىىىان  -بيىىروت  -دار الفكىىىر  –تىىاريخ دمشىىق : ابىىىن عسىىاكر  .37

 .م1331
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دار  - بكىىر بىىن عبىىد هللا أبىىو زيىىد  - التحىىذير مىىن مختصىىرات الصىىابوني فىىي التفسىىير .38
 .هى1414الطبعة: األولى  - العاصمة

محمىد بىن علىي بىن محمىد  -تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كالم سيد المرسىلين  .33
 م.1314ط: األولى  -لبنان  –بيروت  -دار القلم  -بن عبد هللا الشوكاني اليمني 

ت: عبىىىد  -حمىىىد بىىىن ناصىىىر بىىىن عثمىىىان آل معمىىىر  -التحفىىىة المدنيىىىة فىىىي العقيىىىدة السىىىلفية  .41
ط: األولىىىى  –الريىىىاض  –دار العاصىىىمة  -السىىىالم بىىىن بىىىرجس بىىىن ناصىىىر آل عبىىىد الكىىىريم  

 م.1331
تحقيىق : محمىد ناصىىر  -اإلمىام أبىي جعفىىر الطحىاوي الحنفىي   -لعقيىدة الطحاويىة تخىري  ا .41

 بدون الطبعة وسنة النشر. –الدين األلباني 
أبىىو عبىد هللا محمىىد بىن أحمىىد بىن أبىىي بكىر بىىن فىىرح  -التىذكرة بىىأحوال المىوتى وأمىىور امخىرة  .45

دق بىن محمىد تحقيىق ودراسىة: الىدكتور: الصىا -األنصاري الخزرجي شمس الىدين القرطبىي 
 هى.1411ط:األولى,  –مكتبة دار المنها  للنشر والتوزيب, الرياض  -بن إبراهيم 

أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمىان بىن أحمىد  -التر يب في فضائل األعمال وثواب ذلك  .43
ت: محمىد حسىن محمىىد  –بىن محمىد بىن أيىوب بىىن أزداذ البغىدادي المعىروف بىى ابىىن شىاهين 

 -هىىىىىىى  1414ط:األولىىىىىىى,  –لبنىىىىىىان  –العلميىىىىىىة, بيىىىىىىروت  دار الكتىىىىىىب -حسىىىىىىن إسىىىىىىماعيل 
 م.1004

محمىد بىن  -تطهير االعتقاد عن أدران اإللحىاد ويليىه شىرح الصىدور فىي تحىريم رفىب القبىور  .44
ت: عبىىد المحسىىن بىىن حمىىد  -إسىىماعيل الصىىنعاني, محمىىد بىىن علىىي بىىن محمىىد الشىىوكاني 

ط: األولىىىىىى  -السىىىىىعودية المملكىىىىىة العربيىىىىة  -الريىىىىىاض  –مطبعىىىىىة سىىىىفير   -العبىىىىاد البىىىىىدر 
 هى.1414

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسىقالني  -تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة  .42
 م.1331ط: األولى  –دار البشائر ى بيروت  -ت:د. إكرام هللا إمداد الحق  –

 –دار الكتىىب العلميىىة  –أبىىي بكىىر محمىىد بىىن الكالبىىاذي  –التعىىرف لمىىذهب أهىىل التصىىوف  .46
 م.1339ه ى_ 1419ط: األولى –ان لبن

دار الكتىاب  -تحقيىق: إبىراهيم األبيىاري   -علي بن محمد بن علي الجرجاني  -التعريفات  .47
 هى.1401ط: األولى  –بيروت  –العربي 

ط:  –دار العفىىىاني  –سىىىيد بىىىن حسىىىين العفىىىاني  –تعطيىىىر األنفىىىاس مىىىن حىىىديث اإلخىىىالص  .48
 م.1001 -هى 1411األولى 

 -صىال  بىن فىوزان بىن عبىد هللا الفىوزان  -المختصرة على متن العقيدة الطحاوية التعليقات  .43
 بدون طبعة. –دار العاصمة للنشر والتوزيب 
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تحقيىق:  –أبو الفداء إسماعيل بن عمر بىن كثيىر القرشىي الدمشىقي  -تفسير القرآن العظيم  .21
 م.1333 -هى 1410ط:الثانية –دار طيبة للنشر والتوزيب  -سامي بن محمد سالمة 

أبىو محمىد عبىىد الىرحمن بىن محمىىد بىن إدريىس بىىن المنىذر التميمىىي,  -تفسىير القىرآن العظىىيم  .21
 -مكتبة نىزار مصىطفى البىاز  -ت: أسعد محمد الطيب  -الحنظلي, الرازي ابن أبي حاتم 

 هى.1413 –ط:الثالثة  –المملكة العربية السعودية 
دار الفكىر  –. وهبىة بىن مصىطفى الزحيلىيد –التفسير المنير في العقيدة والشىريعة والمىنه   .25

 هى.1411ط: الثانية  –دمشق  –المعاصر 
عبىىدالرحمن الطىىاهر  -مجاهىىد بىىن جبىىر المخزومىىي التىىابعي أبىىو الحجىىا   -تفسىىير مجاهىىد  .23

 من دون طبعة وسنة نشر. –بيروت  –المنشورات العلمية  -محمد السورتي 
 –بىىن أحمىىد بىىن حجىىر العسىىقالني أبىىو الفضىىل أحمىىد بىىن علىىي بىىن محمىىد  -تقريىىب التهىىذيب  .24

 م.1311 -هى 1401ط: األولى,  -سوريا  –دار الرشيد  -ت: محمد عوامة 
ط:   -المملكىة العربيىة السىعودية  –مجموعىة زاد للنشىر  –محمىد صىال  المنجىد   -التقو   .22

 م.1003 -هى 1490األولى 
الة دكتىوراه ألحمىد رسى –لإلمام أبي الفر  عبد الرحمن بن علي بن الجىوزي  –تلبيس إبليس  .26

 . دار الوطن للنشر -إشراف عبد الرحمن بن ناصر البراك  –بن عثمان المزيد 
أبو عمىر يوسىف بىن عبىد هللا بىن عبىد البىر  -التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  .27

وزارة عموم األوقىاف  -محمد عبد الكبير البكري  ت: مصطفى بن أحمد العلوي , -النمري 
 هى.1919المغرب  -اإلسالمية  والشؤون

 –دار الفكىر  -تهذيب التهذيب: أحمىد بىن علىي بىن حجىر أبىو الفضىل العسىقالني الشىافعي  .28
 م.1314 -هى 1404ط: األولى  –بيروت 

ت:د. بشىىار عىىواد  –يوسىىف بىىن الزكىىي عبىىد الىىرحمن أبىىو الحجىىا  المىىزي  -تهىىذيب الكمىىال  .23
 م.1310 –هى 1400ط: األولى  –بيروت  –معروف مؤسسة الرسالة 

دار  -ت: محمىىد عىىوض مرعىىب  -أبىىو منصىىور محمىىد بىىن أحمىىد األزهىىري  -تهىىذيب اللغىىة  .61
 م.1001ط: األولى -بيروت –إحياء التراث العربي 

ط:  –المملكىىة العربيىىة السىىعودية   -مجموعىىة زاد للنشىىر  –محمىىد صىىال  المنجىىد  –التوكىىل  .61
 م.1003 -هى 1490األولى 

سىليمان بىن  -كتىاب التوحيىد الىذي هىو حىق هللا علىى العبيىد تيسير العزيىز الحميىد فىي شىرح  .65
المكتىىب اإلسىىالمي, بيىىروت,  -ت: زهيىىر الشىىاوي   -عبىىد هللا بىىن محمىىد بىىن عبىىد الوهىىاب 

 م.1001 -هى 1419ط: األولى  -دمشق 
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 –عبىىد الىىرحمن بىىن ناصىىر بىىن السىىعدي  -تيسىىير الكىىريم الىىرحمن فىىي تفسىىير كىىالم المنىىان  .63
 -هىىىىى 1410ط:األولىىىىى  –مؤسسىىىىة الرسىىىىالة  -عىىىىال اللويحىىىىق تحقيىىىىق: عبىىىىد الىىىىرحمن بىىىىن م

 م.1000
مىن دون  –وحيىد بىن عبىد السىالم بىالي  - تيسير الكريم العالي في وصف حوض النبىي  .64

 الطبعة وسنة النشر.
ت: السىىيد شىىرف الىىدين  -محمىىد بىىن حبىىان بىىن أحمىىد أبىىو حىىاتم التميمىىي البسىىتي  -الثقىىات  .62

 م.1391 –هى 1931ط: األولى   -دار الفكر  –-أحمد 
محمىد بىن جريىر بىن يزيىد بىن كثيىر بىن  الىب امملىي, أبىو  -جامب البيان في تأويل القىرآن  .66

 -هىىى 1410ط:األولىىى –مؤسسىىة الرسىىالة  -تحقيىىق: أحمىىد محمىىد شىىاكر  -جعفىىر الطبىىري 
 م.1000

 –دار المعرفىة  -أبو الفر  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  -جامب العلوم والحكم  .67
 ه.1401ط: األولى  –بيروت 

وسننه وأيامه )صىحي  البخىاري(  الجامب المسند الصحي  المختصر من أمور رسول هللا  .68
تحقيىىىق: محمىىىد زهيىىىر بىىىن ناصىىىر  –محمىىىد بىىىن إسىىىماعيل أبىىىو عبىىىد هللا البخىىىاري الجعفىىىي  -

مصورة عن السلطانية بصضافة تىرقيم محمىد فىؤاد عبىد البىاقي  -دار طوق النجاة  -الناصر 
 هى.1411ط: األولى  –

ت:أبىىو عبىىد  –أبىىي عمىىر يوسىىف بىىن عبىىد هللا النمىىري القرطبىىي  -جىىامب بيىىان العلىىم وفضىىله  .63
-هىىىى 1414ط: األولىىىى  –دار ابىىىن حىىىزم  -مؤسسىىىة الريىىىان  -الىىىرحمن فىىىواز أحمىىىد زمرلىىىي 

 م.1009
أبىىو عبىىد هللا محمىد بىىن أحمىد بىىن أبىي بكىىر بىىن  -الجىامب ألحكىىام القىرآن ) تفسىىير القرطبىي(  .71

بىىراهيم أطفىىي   –األنصىىاري الخزرجىىي شىىمس الىىدين القرطبىىي  فىىرح   -ت: أحمىىد البردونىىي وا 
 م.1314 -هى 1914ط: الثانية  -القاهرة  –دار الكتب المصرية 

بىدون رقىم طبعىة  –المنصورة  –مكتبة فياض  –محمد حسان  –جبريل يسأل والنبي يجيب  .71
 .م1009 -هى 1411 -

تقىي الىدين أبىو العبىاس أحمىد بىن عبىد الحلىيم بىن  -الجواب الصحي  لمن بدل دين المسي   .75
 -عبىىد السىىالم بىىن عبىىد هللا بىىن أبىىي القاسىىم بىىن محمىىد ابىىن تيميىىة الحرانىىي الحنبلىىي الدمشىىقي 

دار العاصىىمة,  -حمىىدان بىىن محمىىد  -عبىىد العزيىىز بىىن إبىىراهيم  -تحقيىىق: علىىي بىىن حسىىن 
 م.1333 -هى 1413ط: الثانية  –السعودية 
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محمد بن أبي بكر بن أيوب  -أل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء الجواب الكافي لمن س .73
 -هىى 1411ط: األولىى  -المغىرب  –دار المعرفة  -بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 م.1339
الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث واألصول والنحىو واإلعىراب وسىائر الفنىون  .74

ت: عبىد اللطيىف حسىن عبىد الىرحمن  -أبي بكر السىيوطي  جالل الدين عبد الرحمن بن -
 .م1000 -هى 1411 -لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية  -ط: األولى  -

ط: الرابعىىة  –أبىىو نعىىيم أحمىىد بىىن عبىىد هللا األصىىبهاني  -حليىىة األوليىىاء وطبقىىات األصىىفياء  .72
 .بيروت –دار الكتاب العربي -هى 1401

قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السىالم بىن ت -درء تعارض العقل والنقل  .76
جامعىة اإلمىام محمىد بىن سىىعود  -ت: الىدكتور محمىد رشىاد سىالم  -تيميىة الحرانىي الحنبلىي 

 م.1331 -هى 1411ط: الثانية  -المملكة العربية السعودية  -اإلسالمية 
عبىد الىرحمن بىن محمىد بىن  ت: -علماء نجد األعىالم  -الدرر السنية في األجوبة النجدية  .77

 م.1331هى/1419ط: السادسة  -قاسم 
دفىىىىب إيهىىىىام االضىىىىطراب عىىىىن آيىىىىات الكتىىىىاب ويليىىىىه منىىىىب جىىىىواز المجىىىىاز فىىىىي المنىىىىزل للتعبىىىىد  .78

إشراف: بكىر بىن عبىد هللا أبىو زيىد  –محمد األمين بن محمد مختار الشنقيطي  –واإلعجاز 
 هى.1411ط: األولى  –مكة المكرمة  –دار عالم الفوائد  –

دار  –ت: محمىىد سىىالم هاشىىم  –محمىىد صىىديق حسىىن القنىىوجي البخىىاري  –الىىدين الخىىالص  .73
 م.1331 -هى 1411ط: األولى  –لبنان  –بيروت  –الكتب العلمية 

 م.1003 -هى 1490 -ط:األولى  -مجموعة زاد للنشر –محمد صال  المنجد  –الرجاء  .81
جوزية محمد بن أبي بكر أيوب الزرعىي ابن قيم ال  -الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه  .81

 بدون طبعة. –جدة  –مكتبة المدني  -تحقيق: د. محمد جميل  ازي  -أبو عبد هللا 
مىىىن دون  –القىىاهرة  –دار الشىىىعب  –أبىىو القاسىىىم عبىىد الكىىىريم القشىىيري  –الرسىىالة القشىىىيرية  .85

 .م1313 -هى 1403 -طبعة 
وزارة الشىىئون اإلسىىالمية واألوقىىاف  -محمىىد بىىن عىىودة السىىعوي  -رسىىالة فىىي أسىىس العقيىىدة  .83

 هى.1411ط: األولى  -المملكة العربية السعودية  -والدعوة واإلرشاد 
مىن  –وهىي ثمىان رسىائل فىي العقيىدة  –الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد  -رسائل في العقيدة  .84

 دون طبعه وسنة.
 –ضىىة الحديثىىة دار النه –لإلمىىام أبىىي حامىىد الغزالىىي  –روضىىة الطىىالبين وعمىىدة السىىالكين  .82

 من دون الطبعة. – لبنان –بيروت 
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محمىد بىن أبىي بكىر بىن أيىوب بىن سىعد شىمس الىدين ابىن  -زاد المعاد في هدي خير العباد  .86
السىابعة ط:  – مكتبىة المنىار اإلسىالمية, الكويىت -مؤسسة الرسالة, بيىروت  -قيم الجوزية 
 .م1334 -هى  1411والعشرون  

ت: عىامر أحمىد  –بن الحسين بن علي بىن عبىد هللا البيهقىي أبو بكر أحمد  -الزهد الكبير  .87
 م.1331سنة النشر  -من دون طبعة  - -بيروت  –مؤسسة الكتب الثقافية  -حيدر 

ت:حبيىب الىرحمن  -عبد هللا بن المبارك بن واض  المرزوي أبىو عبىد هللا  -الزهد والرقائق  .88
 بيروت. –دار الكتب العلمية  -األعظمي 

دار المعىىىرا   –ت: أحمىىىد فريىىىد  –لإلمىىىام عبىىىد هللا بىىىن المبىىىارك المىىىروزي  – الزهىىىد والرقىىىائق .83
 م.1331 -هى 1411ط: األولى  –الدولية 

محمىىد ناصىىر الىىدين بىىن  -سلسىىلة األحاديىىث الضىىعيفة والموضىىوعة وأثرهىىا السىىيم فىىي األمىىة  .31
ط:  –الممكلىىىىىة العربيىىىىىة السىىىىىعودية  -الريىىىىىاض  -دار المعىىىىىارف   -الحىىىىىا  نىىىىىوح األلبىىىىىاني 

 م. 1331هى /  1411ولىاأل
بىدون  –الريىاض  –مكتبىة المعىارف  -محمىد ناصىر الىدين األلبىاني   -السلسلة الصىحيحة  .31

 الطبعة وسنة النشر.
دار  -ت: د. محمد سعيد سالم القحطىاني  -عبد هللا بن أحمد بن حنبل الشيباني  -السنة  .35

 هى.1401ط: األولى   –الدمام  –ابن القيم 
 -ت: محمىىد ناصىىر الىىدين األلبىىاني  –عاصىىم الضىىحاك الشىىيباني  عمىىرو بىىن أبىىي -السىىنة  .33

 من دون سنة النشر. –ط: األولى  -بيروت  –المكتب اإلسالمي 
دار  -ت: محمد فؤاد عبد الباقي  -محمد بن يزيد أبو عبد هللا القزويني  -سنن ابن ماجه  .34

 من دون الطبعة. –بيروت  –الفكر 
 -ت: محمىىد فىىؤاد عبىىد البىىاقي  -بىىد هللا القزوينىىي محمىىد بىىن يزيىىد أبىىو ع -سىىنن ابىىن ماجىىه  .32

 من طبعة. –بيروت  –دار الفكر  -واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها 
أبىىو داود سىىليمان بىىن األشىىعث بىىن إسىىحاق بىىن بشىىير بىىن شىىداد بىىن عمىىرو  -سىىنن أبىىي داود  .36

ْستاني  ج   –صىيدا  -ية المكتبىة العصىر  -ت: محمد محيي الىدين عبىد الحميىد  -األزدي الس  
 من دون طبعة. –بيروت 

ت: محمىىىد محيىىىي  -سىىىليمان بىىن األشىىىعث أبىىىو داود السجسىىتاني األزدي  -سىىنن أبىىىي داود  .37
 .واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها -دار الفكر  -الدين عبد الحميد 

محمد بن عيسى بىن َسىْورة بىن موسىى بىن الضىحاك, الترمىذي, أبىو عيسىى  -سنن الترمذي  .38
بىىراهيم عطىىوة ت:أح – الناشىىر: شىىركة مطبعىىة  -مىىد محمىىد شىىاكر ومحمىىد فىىؤاد عبىىد البىىاقي وا 

 .م1391 -هى 1931ط: الثانية -مصر -مصطفى البابي الحلبي 
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أبىىو محمىد عبىىد هللا بىن عبىىد الىرحمن بىىن الفضىل بىىن َبهىرام بىىن عبىد الصىىمد  -سىنن الىدارمي  .33
دار المغنىىىىىي للنشىىىىىر  -ت: حسىىىىىين سىىىىىليم أسىىىىىد الىىىىىداراني  –الىىىىىدارمي, التميمىىىىىي السىىىىىمرقندي 

 م.1000 -هى 1411ط: األولى  –والتوزيب, المملكة العربية السعودية 
 –أحمىىد بىىن الحسىىين بىىن علىىي بىىن موسىىى الخراسىىاني, أبىىو بكىىر البيهقىىي  -السىىنن الصىىغر   .111

ط:  –جامعىىة الدراسىىات اإلسىىالمية, كراتشىىي ى باكسىىتان  -ت:عبىىد المعطىىي أمىىين قلعجىىي 
 م.1313 -هى 1410األولى 

 -عبىد الىرحمن أحمىد بىن شىعيب بىن علىي الخراسىاني, النسىائي  أبو - النسائي الكبر  سنن .111
مؤسسىة  -أشىرف عليىه: شىعيب األرنىاؤوط  -حققه وخر  أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي 

 م.1001 -هى  1411ط: األولى  -بيروت  –الرسالة 
مجموعىة محققىين  - شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمىد الىذهبي -سير أعالم النبالء  .115

 من دون رقم الطبعة. - مؤسسة الرسالة -بصشراف: شعيب األرناؤوط 
  – 1ط  –ت: محمىد الز  لىي   –صال  بن أحمد بىن حنبىل   –سيرة اإلمام أحمد بن حنبل  .113

 .م1339 –هى 1419 –المكتب اإلسالمي  
المعىىىروف أبىىىو سىىىليمان حمىىىد بىىىن محمىىىد بىىىن إبىىىراهيم بىىىن الخطىىىاب البسىىىتي  -شىىىأن الىىىدعاء  .114

 -هىى 1411ط: الثالثىة  -دار الثقافىة العربيىة  -تحقيق: أحمد يوسف الىد قاق   -بالخطابي 
 م.1331

عبىىد الحىىي بىىن أحمىىد بىىن محمىىد ابىىن العمىىاد الَعكىىري  -شىىذرات الىىذهب فىىي أخبىىار مىىن ذهىىب  .112
دار ابىىن كثيىىر,  -ت: محمىىود األرنىىاؤوط  وعبىىد القىىادر األرنىىاؤوط  –الحنبلىىي, أبىىو الفىىالح 

 م.1311 -هى 1401ط: األولى   – بيروت
جماا الصحابة  .116 هبة هللا بن  -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وا 

 -دار طيبىىىة  -ت: د. أحمىىىد سىىىعد حمىىىدان  -الحسىىىن بىىىن منصىىىور الاللكىىىائي أبىىىو القاسىىىم 
 هى.1401الرياض  

 .م1333هى_1410 – ط: األولى –د.نسيم شحدة ياسين  –شرح أصول العقيدة اإلسالمية  .117
شىىىرح فضىىىيلة  –شىىىرح األصىىىول الثالثىىىة لشىىىيخ اإلسىىىالم محمىىىد بىىىن صىىىال  بىىىن عبىىىد الوهىىىاب  .118

مىن دون  –دار اإليمىان  –ت: فهد بن ناصر سليمان  –الشيخ: محمد بن صال  العثيمين 
 طبعة.

تحقيىىق علىىوي بىىن عبىىد القىىادر   –محمىىد بىىن خليىىل حسىىن هىىر اس  -شىىرح العقيىىدة الواسىىطية  .113
 .هى1411ط: الثالثة  –الهجرة للنشر والتوزيب  دار -السقاف 

 -ت: سىعد فىواز الصىميل  -محمد بن صال  بن محمد العثيمىين  -شرح العقيدة الواسطية  .111
 .هى1411ط: السادسة  -المملكة العربية السعودية  -الرياض  -دار ابن الجوزي 
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ر محمىىىد خليىىىل الشىىىارح: الىىىدكتو  -شىىىمس الىىىدين ابىىىن قىىىيم الجوزيىىىة  -شىىىرح القصىىىيدة النونيىىىة  .111
 ه.1411ط: الثانية  –بيروت  –دار الكتب العلمية   -هراس 

أبو الوليىد سىليمان بىن خلىف بىن سىعد بىن أيىوب بىن وارث التجيبىي القرطبىي  -شرح الموطص  .115
 هى.1991ط: األولى  -بجوار محافظة مصر  -مطبعة السعادة  -الباجي األندلسي 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلىيم   -شرح عمدة الفقه )من كتاب الطهارة والح (  .113
 -بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

 هى.1419ط: األولى  -الرياض  –مكتبة العبيكان  -تحقيق: د. سعود صال  العطيشان 
ر  يُّ  -الشريعة  .114 ت: الدكتور عبد هللا  –البغدادي أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد هللا امج 

هىى  1410ط:الثانيىة  –الرياض / السعودية  -دار الوطن  -بن عمر بن سليمان الدميجي 
 م.1333 -
ردي الخراسىاني أبىو بكىىر  -شىعب اإليمىان  .112 ْسىَرْوج  أحمىد بىن الحسىين بىن علىىي بىن موسىى الخ 

للنشىىىر والتوزيىىىب  مكتبىىىة الرشىىىد  -ت: الىىىدكتور عبىىىد العلىىىي عبىىىد الحميىىىد حامىىىد  -البيهقىىىي 
 م.1009 -هى 1419ط: األولى  - بالرياض بالتعاون مب الدار السلفية ببومباي بالهند

 –شمس الدين ابىن قىيم الجوزيىة  –شفاء العليل في شمائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  .116
 م.1001 -هى 1413 –ط: األولى  –القاهرة  –مكتبة الصفا  –ت: أحمد شعبان أحمد 

  -ت : بىىىدر البىىىدر  –عبىىىد هللا بىىىن محمىىىد أبىىىو بكىىىر القرشىىىي  -ابىىىن أبىىىي الىىىدنيا   -الشىىىكر  .117
 .م1310 -هى 1400ط: الثالثة  المكتب اإلسالمي

ط:  –المملكىىة العربيىىة والسىىعودية  –مجموعىىة زاد للنشىىر  –محمىىد صىىال  المنجىىد  –الشىىكر  .118
 م.1003 -هى 1490األولى 

محمىىد بىىن حبىىان بىىن أحمىىد بىىن حبىىان بىىن معىىاذ بىىن  -صىىحي  ابىىن حبىىان بترتيىىب ابىىن بلبىىان  .113
 –مؤسسىة الرسىىالة  -ت: شىعيب األرنىؤوط  -َمْعبىَد, التميمىي, أبىو حىاتم, الىىدارمي, الب سىتي 

 م.1339 -هى 1414ط: الثانية  –بيروت 
 -الريىاض  –مكتبة المعىارف  -محمد ناصر الدين األلباني   -صحي  التر يب والترهيب  .151

 من دون سنة الطباعة. –ط: الخامسة 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين, بن الحا  نوح بن  -صحي  الجامب الصغير وزياداته  .151

 المكتب اإلسالمي. -نجاتي بن آدم, األشقودري األلباني 
دار الجيىل  -أبو الحسين مسلم بن الحجا  بن مسىلم القشىيري النيسىابوري  -صحي  مسلم  .155

 بيروت. –ودار األفاق الجديدة  - بيروت
ىىقَّاف  -صىفات هللا عىىز وجىل الىىواردة فىي الكتىىاب والسىنة  .153 الىىدرر  -علىىوي بىن عبىىد القىادر السَّ

 م.1001 -هى 1411ط: الثالثة  –دار الهجرة  -السنية 
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ت:  –أحمىىد بىىن حمىىدان النمىىري الحرانىىي أبىىو عبىىد هللا  -صىىفة الفتىىو  والمفتىىي والمسىىتفتي  .154
 هى.1939ط: الثالثة  -بيروت –المكتب اإلسالمي  -األلباني  محمد ناصر الدين

ت:  –أبىىو بكىىر عبىىد هللا بىىن محمىىد بىىن عبيىىد بىىن سىىفيان بىىن قىىيس البغىىدادي  -صىىفة النىىار  .152
 -هىىىى 1419ط:األولىىىى –لبنىىىان / بيىىىروت  -دار ابىىىن حىىىزم  -محمىىىد خيىىىر رمضىىىان يوسىىىف 

 م.1339
يم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي تقي الدين أبو الَعباس أحمد بن عبد الحل  -الصفدية  .156

 –مكتيىة ابىن تيميىة  -ت: محمد رشاد سالم  -القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
 هى.1401ط:الثانية  –مصر 

ناصىىىىر الىىىىدين بىىىىن الحىىىىا  نىىىىوح بىىىىن نجىىىىاتي بىىىىن آدم  –ضىىىىعيف الجىىىىامب الصىىىىغير وزيادتىىىىه  .157
 بدون الطبعة. –اإلسالمي المكتب  –ت: زهير الشاوي   –األشقودري األلباني 

 -محمد بن محمد أبو الحسىين ابىن أبىي يعلىى,  ت: محمىد حامىد الفقىي  -طبقات الحنابلة  .158
 بيروت.   –دار المعرفة 

ت:  -محمىد بىن أبىي بكىر أيىوب الزرعىي أبىو عبىد هللا  -طريق الهجىرتين وبىاب السىعادتين  .153
 م.1334 -هى 1414نية ط: الثا –الدمام  –دار ابن القيم  -عمر بن محمود أبو عمر 

 .من  ير طبعة –بيروت  –دار الكتاب العربي  -سيد سابق  -العقائد اإلسالمية  .131
 -مكتبىة المثنىى بغىداد  –طبعىة باألوفسىت   -العقائد النسفية مب شرح التفتازاني وحواشىيها  .131

 هى.1911ط: 
ت:  -الل أحمىىد بىىن محمىىد بىىن حنبىىل الشىىيباني أبىىو عبىىد هللا روايىىة أبىىي بكىىر الخىى -العقيىىدة  .135

 هى.1401ط: األولى  –دمشق  –دار قتيبة  -عبد العزيز عز الدين السيروان 
بيىروت  –دمشق  –دار القلم  –– عبد الرحمن حنبكة الميداني –لعقيدة اإلسالمية وأسسها ا .133

 م.1393 -هى 1933ط: الثانية  -
ط: الثانيىىىة  –األردن  –دار النفىىىائس  –الىىىدكتور عمىىىر سىىىليمان األشىىىقر  –العقيىىىدة فىىىي هللا  .134

 .م1333 -هى 1413عشر 
دار  -عبىىىد هللا بىىىن عبىىىد الىىىرحمن بىىىن صىىىال  آل بسىىىام  –علمىىىاء نجىىىد خىىىالل ثمانيىىىة قىىىرون  .132

 هى.1413ط: الثانية  -السعودية  –الرياض  –العاصمة 
ت: أبىو  -أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمىان بىن قايمىاز الىذهبي  -العلو للعلي الغفار  .136

م 1331ط: األولىى  –الريىاض  -مكتبىة أضىواء السىلف  -قصىود محمد أشرف بن عبد الم
. 
 –المكتبة العالمية  –أبو حفص عمر بن محمد السهر ورد  الشافعي  –عوارف المعارف  .137

 .م1393هى_1911 -مصر
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أبو المعالي محمود شكري بن عبد هللا بن محمد بن  - اية األماني في الرد على النبهاني  .138
مكتبىىىة الرشىىىد,  -ق: أبىىىو عبىىىد هللا الىىىداني بىىىن منيىىىر آل زهىىىوي تحقيىىى –أبىىىي الثنىىىاء األلوسىىىي 

 م.1001 -هى1411ط:األولى,  –الرياض, المملكة العربية السعودية 
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبىي القاسىم السىلمي الشىافعي  -الفتاو   .133

 -هىى 1401 -لىى ط:األو  – بيىروت –دار المعرفىة  - ت: عبىد الىرحمن بىن عبىد الفتىاح –
 م.1311

تقي الدين أبىو العبىاس أحمىد بىن عبىد الحلىيم بىن عبىد السىالم   -الفتاو  الكبر  البن تيمية  .141
دار الكتىىب  -بىىن عبىىد هللا بىىن أبىىي القاسىىم بىىن محمىىد ابىىن تيميىىة الحرانىىي الحنبلىىي الدمشىىقي 

 م.1319 -هى 1401ط: األولى,  -العلمية 
جمعهىىا: الىىدكتور محمىىد بىىن  -عبىىد هللا بىىن بىىاز  عبىىد العزيىىز بىىن -فتىىاو  نىىور علىىى الىىدرب  .141

مىن دون الطبعىة  –قدم لهىا: عبىد العزيىز بىن عبىد هللا بىن محمىد آل الشىيخ  -سعد الشويعر 
 وسنة النشر.

أحمىىىد بىىىن علىىىي بىىىن حجىىىر أبىىىو الفضىىىل العسىىىقالني  -فىىىت  البىىىاري شىىىرح صىىىحي  البخىىىاري  .145
 -دار المعرفىة  -افعي ت: أحمد بىن علىي بىن حجىر أبىو الفضىل العسىقالني الشى-الشافعي 
 هى.1993بيروت 

زين الدين أبي الفر  عبد الرحمن ابن شهاب الدين  -فت  الباري في شرح صحي  البخاري  .143
 -ت: أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد  -البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب 

 هى.1411ط: الثانية  –الدمام   -السعودية   –دار ابن الجوزي 
محمىد بىن علىي بىن محمىد  -القىدير الجىامب بىين فنىي الروايىة والدرايىة مىن علىم التفسىير فت   .144

ط:  -دمشىق, بيىروت  -دار ابىن كثيىر, دار الكلىم الطيىب  -بن عبد هللا الشىوكاني اليمنىي 
 هى.1414 -األولى 

 –مؤسسىىة قرطبىىة  –تحقيىىق: أشىىرف بىىن عبىىد المقصىىود  –فىىت  المجيىىد شىىرح كتىىاب التوحيىىد  .142
 .بدون الطبعة

دار  -شىىمس الىىدين محمىىد بىىن عبىىد الىىرحمن السىىخاوي  -فىىت  المغيىىث شىىرح ألفيىىة الحىىديث  .146
 هى.1409ط: األولى   –لبنان  –الكتب العلمية 

أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي  -الفر  بعد الشدة  .147
دار الريىىىان  -بىىىن عاليىىىة  ت:أبىىىو حذيفىىىة عبيىىىد هللا -القرشىىىي المعىىىروف بىىىابن أبىىىي الىىىدنيا  

 .م1311 -هى 1401ط:الثانية  –للتراث, مصر 
عبىىد القىىاهر بىىن طىىاهر بىىن محمىىد البغىىدادي أبىىو  -الفىىرق بىىين الفىىرق وبيىىان الفرقىىة الناجيىىة  .148

 م.1399ط: الثانية  -بيروت  –دار امفاق الجديدة  –منصور 
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علي بن أحمىد بىن سىعيد بىن حىزم الطىاهري أبىو محمىد  -الفصل في الملل واألهواء والنحل  .143
 من دون الطبعة. –القاهرة  –مكتبة الخانجي   -
 -بيىروت  –مؤسسىة الرسىالة  -أحمىد بىن حنبىل أبىو عبىد هللا الشىيباني  -فضائل الصىحابة  .121

 م.1319 –هى 1409ط: األولى ,  –ت: د. وصي هللا محمد عباس 
زاق بىىن عبىىد المحسىىىن البىىدر  –األسىىماء هللا الحسىىنى  فقىىه .121  –دار التوحيىىد للنشىىىر  –عبىىىد الىىر 

 م.1001 -هى 1413ط: األولى  –الرياض 
 -هىىى 1931 –بيىىروت  -دار المعرفىىة  -محمىىد بىىن إسىىحاق أبىىو الفىىر  النىىديم  -الفهرسىىت  .125

 م.1391
دار الكتىىىب  -زيىىة محمىىد بىىن أبىىي بكىىر أيىىوب الزرعىىىي أبىىو عبىىد هللا ابىىن قىىيم الجو  -الفوائىىد  .123

 م.1399 -هى 1939ط: الثانية  –بيروت  –العلمية 
 –القىاهرة  -بيروت -دار الشروق  -سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي  -في ظالل القرآن  .124

 .هى1411 -ط: السابعة عشر
 –المكتبىىة التجاريىىة الكبىىر   -عبىىد الىىرؤوف المنىىاوي  -فىىيض القىىدير شىىرح الجىىامب الصىىغير  .122

 هى.1911 ط: األولى –مصر 
أحمد بن عبد الحليم بن عبىد السىالم بىن تيميىة الحرانىي  -قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة  .126

الناشىر: رئاسىة إدارة البحىوث العلميىة  –ت: عبد القادر األرنىاؤوط  –أبو العباس تقي الدين 
 م.1333 -هى 1410ط: األولى  –واإلفتاء 

 – 19ط: –األردن  –النفىىىائس للنشىىىر دار  –عمىىىر بىىىن سىىىليمان األشىىىقر  –القضىىىاء والقىىىدر  .127
 م.1001 -هى 1411

ت: صالح الدين بن  –لإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  –القضاء والقدر  .128
 م.1001-هى 1411ط:األولى  –مكتبة الرشد  –عباس شكر 

عبىىىد الىىىرحمن بىىىن صىىىال   –القضىىىاء والقىىىدر فىىىي ضىىىوء الكتىىىاب والسىىىنة ومىىىذاهب النىىىاس فيىىىه  .123
 م.1339-هى1413ط:الثانية  –د المحمو 

ت:  -محمىىىىد صىىىىديق حسىىىىن خىىىىان القنىىىىوجي  -قطىىىىف الثمىىىىر فىىىىي بيىىىىان عقيىىىىدة أهىىىىل األثىىىىر  .161
 م.1314ط: األولى  –بيروت  -عالم الكتب   -د.عاصم بن عبد هللا القريوتي 

 –دار البيروتىىي  –أحمىىد بىىن أحمىىد البرنسىىي المغربىىي المشىىهور بىىزروق  –قواعىىد التصىىوف  .161
 م.1004هى _ 1414 ط: األولى -سوريا 

دار ابىىن  –محمىىد بىىن صىىال  العثيمىىين  –القواعىىد المثلىىى فىىي صىىفات هللا وأسىىمائه الحسىىنى  .165
 م.1001 -هى 1411ط: األولى  –الجوزي 
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أبىىو عبىىد هللا, عبىىد الىىرحمن بىىن ناصىىر بىىن عبىىد هللا بىىن  -القىىول السىىديد شىىرح كتىىاب التوحيىىد  .163
مجموعة التحف النفىائس الدوليىة  -ت: المرتضى الزين أحمد  -ناصر بن حمد آل سعدي 

 بدون سنة النشر. –ط: الثالثة  -
دار ابىن الجىوزي,  -العالمىة محمىد بىن صىال  العثيمىين  -القول المفيد على كتاب التوحيد  .164

 .هى1414ط: الثانية  -المملكة العربية السعودية 
هىى 1411 ط: السادسىة –األردن  –دار النفىائس  –عمىر سىليمان األشىقر  –القيامىة الكبىر   .162

 .م1331 -
مكتبىة  -ت: عبىد الىرحمن عبىد الجبىار الفريىوائى  –اإلمىام وكيىب بىن الجىراح  -كتاب الزهىد  .166

 م.1314 -هى 1404ط: األولى  - المدينة المنورة –الدار 
 –ت: عبىد الىرحمن عبىد الجبىار الفريىوائي  –لإلمىام هنىاد بىن السىري الكىوفي  –كتاب الزهد  .167

 م.1311 -هى 1401ط: األولى  –دار الخلفاء للكتب اإلسالمي 
  –خىىر  أحاديثىىه محمىىد  بىىن عيىىادي بىىن عبىىد الحلىىيم  –كتىىاب الزهىىد: لإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل  .168

 .م1009 -ه 1414ط األولى  –مكتبة الصفا 
عبىد هللا بىن محمىد بىن عبيىد بىن سىفيان بىن قىيس أبىو بكىر القرشىي ابىن أبىي  –كتاب العيىال  .163

ط:  –الىىىىىىىىدمام  –دار ابىىىىىىىىن القىىىىىىىىيم  -خلىىىىىىىىف تحقيىىىىىىىىق : د.نجىىىىىىىىم عبىىىىىىىىد الىىىىىىىىرحمن  -الىىىىىىىىدنيا 
 م.1330األولى

نور الىدين علىي بىن أبىي بكىر الهيثمىي  -كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة  .171
 بدون طبعة وسنة النشر. –مؤسسة الرسالة  -ت:حبيب الرحمن األعظمي  –
بىن عبىد الوهىاب بىن أبو سليمان عبىد هللا بىن محمىد  -الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة  .171

ط: الرابعىىىىة  -سىىىىليمان التميمىىىىي النجىىىىدي الناشىىىىر: عبىىىىد العزيىىىىز ومحمىىىىد العبىىىىد هللا الجمىىىىي  
 م.1000هى/1410

ط:  -السىىىعودية  -عبىىد العزيىىز المحمىىد السىىلمان -الكواشىىف الجليىىة عىىن معىىاني الواسىىطية  .175
 م.1311 -هى 1401الحادية عشر 

 –دار صادر  -ور األفريقي المصري ابن منظور محمد بن مكرم بن منظ  -لسان العرب  .173
 من دون السنة. – ط األولى -بيروت 

زيىن الىدين أبىي الفىر  عبىد الىرحمن بىن  –لطائف المعارف فيمىا لمواسىم العىام مىن الوظىائف  .174
ط:  –دار ابىىن خزيمىىة  –ت:عىىامر بىىن علىىي ياسىىين  –أحمىىد بىىن رجىىب الحنبلىىي الدمشىىقي 

 م.1009 -هى 1411األولى 
ط: دار  –ت: عبد الحليم محمود وعبىد البىاقي سىرور  –السرا  الطوسي اللمب ألبي نصر  .172

 .م1310هى_1910-الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد 
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أبىو محمىد عبىد هللا بىن أحمىد بىن قدامىة المقدسىي  -لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشىاد  .176
 هى.1401األولىط:  –الكويت  –الدار السلفية  -ت: بدر بن عبد هللا البدر  -
لوامب األنوار البهية وسىواطب األسىرار األثريىة لشىرح الىدرة المضىية فىي عقىد الفرقىة المرضىية  .177

مؤسسىة الخىافقين  -شمس الدين, أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي  -
 م. 1311 -هى  1401ط:الثانية  –دمشق  –ومكتبتها 

 –أبىو عبىد الىرحمن عىادل بىن يوسىف العىىزازي  –ماعىة مىاذا يعنىي إنتمىائي ألهىل السىنة والج .178
 م.1001 -هى 1419ط: األولى  –مؤسسة قرطبة 

ت: محمد خير  -أبي بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا  -المتمنين  .173
 .م1339ط: األولى  –بيروت  –دار ابن حزم  -رمضان يوسف 

ر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية مجلة دورية تصد -مجلة البحوث اإلسالمية  .181
الرئاسىة العامىة إلدارات  -معها ملحق بتراجم األعالم واألمكنة  -واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

 .موقب الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  -البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
ن نور الدين علي بن أبي بكر بىن سىليمان الهيثمىي أبو الحس -مجمب الزوائد ومنبب الفوائد  .181

 م.1334 -هى 1414مكتبة القدسي القاهرة  -حسام الدين القدسي  -
زكي الدين عبد هللا بن محمد بن  –مجمل الر ائب فيما لإلمام أحمد بن حنبل من المناقب  .185

 –ابن حىزم  دار –ت:إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي  –عبد هللا الخزرجي الحنبلي 
 .م1001 -هى 1419ط: األولى 

عىامر  -تحقيىق: أنىور البىاز   -أحمد بن عبد الحليم ابىن تيميىة الحرانىي  -مجموا الفتاو   .183
 م.1001 -هى 1411ط: الثالثة  –دار الوفاء  -الجزار 

زين الدين عبد الىرحمن بىن أحمىد بىن رجىب بىن  -مجموا رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي  .184
 –الفىاروق الحديثىة للطباعىة والنشىر  -و مصىعب طلعىت بىن فىؤاد الحلىوانيت: أبى –الحسن 

 دون الطبعة وسنة النشر.
 – دار الفكىىر -أبىىو زكريىىا محيىىي الىىدين يحيىىى بىىن شىىرف النىىووي  -المجمىىوا شىىرح المهىىذب  .182

 بدون الطبعة وسنة النشر.
محمىىد بىىن صىىال  بىىن  -مجمىىوا فتىىاو  ورسىىائل فضىىيلة الشىىيخ محمىىد بىىن صىىال  العثيمىىين  .186

دار  -دار الىوطن  -جمب وترتيىب: فهىد بىن ناصىر بىن إبىراهيم السىليمان  -محمد العثيمين 
 هى.1419 -ط: األخيرة  -الثريا 

عبىىد اللطيىىف بىىن عبىىد  -مجموعىىة الرسىىائل والمسىىائل النجديىىة لىىبعض علمىىاء نجىىد األعىىالم  .187
كىة دار العاصىمة, الريىاض, الممل -الرحمن بن حسن بن محمد بن عبىد الوهىاب آل الشىيخ 

 هى.1411النشرة الثالثة  -هى 1943ط: األولى بمصر,  –العربية السعودية 
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عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بىن سىرور المقدسىي تقىي  -محنة اإلمام أحمد بن حنبل  .188
 م.1987 -هى 1407 –دار هجر –ت: عبد هللا بن عبد المحسن التركي  –الدين 

محمىىد بىىن أبىىي بكىىر بىىن أيىىوب بىىن  -لىىة مختصىىر الصىىواعق المرسىىلة علىىى الجهميىىة والمعط .183
اختصره: محمد بن محمىد بىن عبىد الكىريم بىن رضىوان  -سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
مصر  –دار الحديث, القاهرة  -تحقيق: سيد إبراهيم  -البعلي شمس الدين, ابن الموصلي 

 م.1001 -هى 1411ط: األولى  -
اس, أحمىىىد بىىىن عبىىىد الىىىرحمن بىىىن قدامىىىة نجىىىم الىىىدين, أبىىىو العبىىى –مختصىىىر مىىىنه  القاصىىىدين  .131

 -هىىىىى 1931ط:  –دمشىىىىق  -مكتبىىىىة دار البيىىىىان  –ت: محمىىىىد أحمىىىىد دهمىىىىان  –المقدسىىىىي 
 م.1391

يىىاك نسىىتعين  .131 محمىىد بىىن أبىىي بكىىر أيىىوب الزرعىىي  -مىدار  السىىالكين بىىين منىىازل إيىىاك نعبىىد وا 
 –بيىروت  –دار الكتىاب العربىي  -ت: محمىد حامىد الفقىي  -أبو عبد هللا ابىن قىيم الجوزيىة 

 .م1399 -هى 1939ط:الثانية 
بكر بن عبد هللا أبو زيىد بىن  -المدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمد وتخريجات األصحاب  .135

مطبوعىىىات مجمىىىب الفقىىىه اإلسىىىالمي  -هىىىى  1419 -ط األولىىىى  -دار العاصىىىمة  -محمىىىد 
 .بجدة

بىىن عبىىد عبىىد القىىادر بىىن أحمىىد بىىن مصىىطفى  -المىىدخل إلىىى مىىذهب اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل  .133
ط: األولىىىى  –دار الكتىىىب العلميىىىة  -ت: محمىىىد أمىىىين ضىىىناوي  –الىىىرحيم بىىىن محمىىىد بىىىدران 

 .م1331 -هى 1419
ىىهبة  -المىىدخل لدراسىىة القىىرآن الكىىريم  .134  –مكتبىىه السىىنة  -محمىىد بىىن محمىىد بىىن سىىويلم أبىىو ش 

 م.1009 -هى 1419ط: الثانية,  –القاهرة 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  -قادات مراتب اإلجماا في العبادات والمعامالت واالعت .132

 من دون . –بيروت  –دار الكتب العلمية   -بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري 
عبد اإلله بن سلمان بىن  –المسائل والرسائل المروية عن اإلمام أحمد بن حنبل في العقيدة  .136

 هى.1411م _1331 -ط: األولى -السعودية  -الرياض –دار طيبة  –سالم األحمدي 
ت:  -محمىىىد بىىن عبىىىد هللا أبىىو عبىىىد هللا الحىىاكم النيسىىىابوري  -المسىىتدرك علىىىى الصىىحيحين  .137

 -هىىىىىى 1411ط:األولىىىىىى -بيىىىىىروت  –دار الكتىىىىىب العلميىىىىىة  -مصىىىىىطفى عبىىىىىد القىىىىىادر عطىىىىىا 
 م.1330

ت: عىىامر  -علىىي بىىن الجعىىد بىىن عبيىىد أبىىو الحسىىن الجىىوهري البغىىدادي  -مسىىند ابىىن الجعىىد  .138
 م.1330 -هى 1410ط: األولى  –بيروت  – مؤسسة نادر -أحمد حيدر 
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أبىىو يعلىىى أحمىىد بىىن علىىي بىىن المث نىىى بىىن يحيىىى بىىن عيسىىى بىىن هىىالل  -مسىىند أبىىي يعلىىى  .133
ط: األولىى  -دمشىق  –دار المىأمون للتىراث  -ت: حسىين سىليم أسىد  –التميمي الموصىلي 

 م.1314 -هى 1404
ط:  - مؤسسىىة الرسىىالة  -وآخىىرون  ت: شىىعيب األرنىىؤوط -مسىىند اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل  .511

 م.1333 -هى 1410الثانية 
 -ت يوسىىف الشىىيخ محمىىد  -المصىىباح المنيىىر: أحمىىد بىىن محمىىد بىىن علىىي الفيىىومي المقىىري .511

 من دون الطبعة والسنة. – الناشر المكتبة العصرية
أبو بكر بىن أبىي شىيبة عبىد هللا بىن محمىد بىن إبىراهيم بىن  -المصنف في األحاديث وامثار  .515

  -الريىىىاض   -مكتبىىىة الرشىىد  -ت: كمىىىال يوسىىف الحىىوت  -ان بىىن خواسىىىتي العبسىىي عثمىى
 هى.1403ط: األولى 

 -حافظ بن أحمد بن علي الحكمي   -معار  القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول  .513
 م.1330 -هى  1410ط: األولى -الدمام  –دار ابن القيم  -عمر بن محمود أبو عمر 

ت: طىىارق بىن عىوض هللا بىىن  -أبىىو القاسىم سىليمان بىىن أحمىد الطبرانىي  -المعجىم األوسىط  .514
 هى.1411القاهرة ,  -دار الحرمين  -عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  محمد , و

من دون  –بيروت  –دار الفكر  -ياقوت بن عبد هللا الحموي أبو عبد هللا  -معجم البلدان  .512
 رقم الطبعة.

ت: حمىىىىدي بىىىىن  -سىىىىليمان بىىىىن أحمىىىىد بىىىىن أيىىىىوب أبىىىىو القاسىىىىم الطبرانىىىىي  - المعجىىىىم الكبيىىىىر .516
 م.1319 -هى 1404ط: الثانية  –الموصل  –مكتبة العلوم والحكم  -عبدالمجيد السلفي 

مكتبىة  -عمىر بىن رضىا بىن محمىد را ىب بىن عبىد الغنىي كحالىة الدمشىق  -معجم المىؤلفين  .517
 .دار إحياء التراث العربي بيروت  -بيروت –المثنى 

حامىد  -أحمىد الزيىات  -مجمب اللغة العربية بالقاهرة ) إبراهيم مصىطفى  -المعجم الوسيط  .518
 وال تاريخ طبعة. -بدون دار طبب   -دار الدعوة  -محمد النجار (  -عبد القادر 

ط: األولىى  –الريىاض  –عبىد هللا بىن محمىد بىن أحمىد الطريقىي  –معجم مصنفات الحنابلىة  .513
 م.1001 -هى 1411

المحقق: عبد السالم محمىد  -أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  -قاييس اللغة معجم م .511
 .م1393 -هى 1933ط:  -دار الفكر  –هارون 

عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو  -المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني   .511
 .هى1401ط: األولى   –بيروت  –دار الفكر  -محمد 

محمىىد بىىن أبىىي بكىىر أيىىوب الزرعىىي أبىىو  -ادة ومنشىىور واليىىة العلىىم واإلرادة مفتىىاح دار السىىع .515
 بدون الطبعة وسنة النشر. – بيروت –دار الكتب العلمية  -عبد هللا 
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الحسىين بىن محمىد بىن المفضىل المعىروف بالرا ىب األصىفهاني أبىو  -مفردات ألفاظ القىرآن  .513
 بدون طبعة. -دمشق  –دار القلم  -دار النشر  -القاسم 

اإلمام الحافظ أبىي العبىاس أحمىد بىن عمىر بىن  –المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  .514
دار  –ت: محيي الدين ستو ويوسىف بىديوي وأحمىد السىيد ومحمىود بىز ال  –إبراهيم القرطبي 

 .م1331 -هى 1419ط: األولى  –وبيروت  –دمشق  –ودار الكلم الطيب  –ابن كثير 
 –دراسىىة عقديىىة فىىي ضىىوء مىىنه  السىىلف الصىىال   –وأحكامهىىا مفهىىوم عقيىىدة الىىوالء والبىىراء  .512

ط: األولىى  -المملكىة العربيىة السىعودية  –دار كنىوز إشىبيليا  –سليمان بىن صىال  الغصىن 
 م.1003 -هى1490

 –ط: األولىى  –تحقيىق عبىد السىالم الشىدادي –عبد الىرحمن بىن خلىدون –مقدمة ابن خلدون .516
 من دون سنة الطبعة.

رسىىالة  –صىىال  بىىن محمىىود بىىن عبىىد الىىرحمن بىىابور  –تربيىىة اإلسىىالمية مكانىىة الزهىىد فىىي ال .517
 –جامعىىة أم القىىر   –جامعيىىة لنيىىل درجىىة الماجسىىتير فىىي قسىىم التربيىىة اإلسىىالمية والمقارنىىة 

 هى.1411 –السعودية 
 –ط: الثالثىىىىة  –الكويىىىىت  –مكتبىىىىة الفىىىىالح  -عمىىىىر سىىىىليمان األشىىىىقر  –المالئكىىىىة األبىىىىرار  .518

 هى.1409 –م 1319
ت: محمىىد سىىيد  -محمىىد بىىن عبىىد الكىىريم بىىن أبىىي بكىىر أحمىىد الشهرسىىتاني -ل والنحىىل الملىى .513

 هى.1404بيروت  -ط: دار المعرفة  –كيالني
للحىىافظ أبىىى الفىىر  عبىىد الىىرحمن بىىن علىىى بىىن محمىىد بىىن  –مناقىىب اإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل  .551

مىىىن دون رقىىىم  –دار هجىىىر  – ت: الىىىدكتور عبىىىد هللا بىىىن عبىىىد المحسىىىن التركىىىي -الجىىىوزي 
 الطبعة.

 -أبىىو زكريىىا يحيىىى بىىن شىىرف بىىن مىىري النىىووي  -المنهىىا  شىىرح صىىحي  مسىىلم بىىن الحجىىا   .551
 .هى1931ط: الثانية  –بيروت  –دار إحياء التراث العربي 

ألبىىىي الىىىيمن عبىىىد الىىىرحمن بىىىن محمىىىد  –المىىىنه  األحمىىىد فىىىي تىىىراجم أصىىىحاب اإلمىىىام أحمىىىد  .555
 .م1339ط: األولى  -بيروت -دار صادر -ت: مجموعة من الباحثين   –العليمي 

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر  -منه  ودراسات ميات األسماء والصفات  .553
 م.1314 -هى 1404ط: الرابعة  -الكويت  –الدار السلفية  -الجكني الشنقيطي 

النىىىدوة العالميىىىة للشىىىباب  -الموسىىىوعة الميسىىىرة فىىىي األديىىىان والمىىىذاهب واألحىىىزاب المعاصىىىرة  .554
 –دار الندوة العالميىة  -إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانب بن حماد الجهني  - اإلسالمي
 هى.1410ط: الرابعة 
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ت: محمىىىد مصىىىطفى  –مالىىىك بىىىن أنىىىس بىىىن مالىىىك بىىىن عىىىامر األصىىىبحي المىىىدني  -الموطىىىأ  .552
 –أبىو ظبىي  -مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيىان لدعمىال الخيريىة واإلنسىانية  -األعظمي 
 م.1004 -هى 1411ى ط: األول –اإلمارات 

أبىو الفضىل أحمىد بىن علىي  -نزهة النظر في توضي  نخبة الفكىر فىي مصىطل  أهىل األثىر  .556
مطبعىىة  –ت: عبىىد هللا بىن ضىىيف هللا الرحيلىي  –بىن محمىىد بىن أحمىىد بىن حجىىر العسىقالني 

 هى.1411ط:األولى  -سفير بالرياض 
دار  -ربيىىىب المىىىدخليت: د.  -ابىىىن حجىىىر العسىىىقالني  -النكىىىت علىىىى كتىىىاب ابىىىن الصىىىالح  .557

 م.1334 -هى 1411ط: الثالثة  –الراية 
دار الكتىىب  -اإلمىىام أبىىو الفىىداء الحىىافظ ابىىن كثيىىر الدمشىىقي  -النهايىىة فىىي الفىىتن والمالحىىم  .558

 م.1311 -هى 1401 -بيروت ط: األولى -لبنان  -العلمية 
مجد الدين أبىو السىعادات المبىارك بىن محمىد بىن محمىد  -النهاية في  ريب الحديث واألثر  .553

محمىود  -ت: طاهر أحمد الزاو   -بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 
 م.1393 -هى 1933بيروت  –المكتبة العلمية  -محمد الطناحي 

طبعىة جديىدة منقحىة  –مد الحمود النجىدي مح –النه  األسمى في شرح أسماء هللا الحسنى  .531
 بدون طبعة. –الكويت  –مكتبة اإلمام الذهبي  -ومزيدة 

يمان وظلمات الن  َفاق في ضوء الكتاب والسنة  .531 سعيد بن علي بن وهىف القحطىاني  -ن ور  اإل 
 بدون الطبعة وسنة النشر. - الرياض –مطبعة سفير  -
ىىىىنَّة نىىىور الهىىىىد  وظلمىىىىات الضىىىىالل فىىىىي ضىىىىوء الكتىىىاب  .535 سىىىىعيد بىىىىن علىىىىي بىىىىن وهىىىىف   -والسُّ

 بدون الطبعة وسنة النشر. – الرياض –مطبعة سفير   -القحطاني 
مطبعىة  -ت: صىالح الىدين المنجىد –والعبر في خبر من  بر: شىمس الىدين محمىد الىذهبي .533

 م.1314سنة  -حكومة الكويت 
 -اْيماز الذهبي شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ   -وتذكرة الحفاظ  .534

 .م1331 -هى1413ط: األولى  -لبنان -دار الكتب العلمية بيروت
الناشىىىىر: وزارة الشىىىىؤون  -الىىىىوجيز فىىىىي عقيىىىىدة السىىىىلف الصىىىىال  ) أهىىىىل السىىىىنة والجماعىىىىة (  .532

 هى.1411ط: األولى  – المملكة العربية السعودية -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
عبىىىد هللا بىىىن عبىىىد الحميىىىد  -صىىىال  ) أهىىىل السىىىنة والجماعىىىة ( الىىىوجيز فىىىي عقيىىىدة السىىىلف ال .536

الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية  –مراجعة وتقديم صال  بن عبد العزيز آل الشيخ  -األثري
 هى.1411ط: األولى  -المملكة العربية السعودية -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
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بىىن أحمىىد بىىن زبىىر الربعىىي أبىىو محمىىد بىىن عبىىد هللا  -وصىىايا العلمىىاء عنىىد حضىىور المىىوت  .537
 –بيىروت  –دار ابىن كثيىر -ت: عبد القادر األرناؤوط , صىالح محمىد الخيمىي  -سليمان 

 بدون سنة النشر. –ط: األولى 
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بىن أبىي بكىر  -وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  .538

 بيروت. –ر صادر دا -بدون رقم طبعة  –ت: إحسان عباس  -بن خلكان 
أبىىو الطيىىب محمىىد صىىديق  -يقظىىة أولىىي االعتبىىار ممىىا ورد فىىي ذكىىر النىىار وأصىىحاب النىىار  .533

ت: أحمىىد حجىىازي  –خىىان بىىن حسىىن بىىن علىىي ابىىن لطىىف هللا الحسىىيني البخىىاري الق نَّىىوجي 
 م.1319 -هى 1931ط:: األولى,  –القاهرة  –دار األنصار  -مكتبة عاطف  -السقا 

ت: ياسىين  –بىد هللا بىن محمىد بىن عبيىد بىن سىفيان بىن قىيس البغىدادي أبىو بكىر ع -اليقين  .541
 من دون الطبعة وسنة النشر. –دار البشائر اإلسالمية  -محمد السورس 

 -هىىى 1491ط: األولىىى  –مكتبىىة الصىىفا  –محمىىود المصىىري أبىىو عمىىار  –يىىوم فىىي الجنىىة  .541
 م.1011
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 المراجع اَللكترونية:
 .http://www.islamqa.com/arاإلسالم سؤال وجواب:  .545
 ./http://audio.islamweb.net-الشبكة اإلسالمية .543
ية مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلم -مجلة البحوث اإلسالمية  .544

المؤلىىىىف: الرئاسىىىىة العامىىىىة إلدارات البحىىىىوث العلميىىىىة واإلفتىىىىاء  -واإلفتىىىىاء والىىىىدعوة واإلرشىىىىاد 
 – 1403اإلصدار: من رجىب إلىى شىوال  –العدد: الخامس والعشرون  –والدعوة واإلرشاد 

 . http://www.alifta.comالموقب  –زهد اإلمام  –اإلمام أحمد 
 .http://www.ahlalhdeeth.com-ملتقي أهل الحديث  .542
 ./http://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة )ويكبيديا(:  .546
موقب الشيخ الشيخ: د.ناصر بن محمد األحمد من االنترنت:  .547

http://alahmad.com/node/736. 
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 رابعا : فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوش

   اإلهداء

 د شكر وتقدير

 هـ المقدمة

 ِ خطة البحث

 3 التمهيد

 1 األولى: التعريف باإلمام أحمد بن حنبل الموضوش

 10 : أهمية الكتاب في موضوعه موضوش الثانيال

 14 : التعريف بالعقيدة وأهميتهاالثالثالموضوش 

 18 : التعريف بالزهد وعٍقته بالتصوف الموضوش الرابع

 17 : التعريف باألثر واأللفاظ المقاربة له وضوش الخامسالم

 43 الفصل األول: اآلثار الواردة في اإليمان باهلل ونواقضها 

 41 : اآلثار الواردة في اإليمان باهللالمبحث األول

 44 امثار الواردة في كلمة التوحيدالمطلب األول: 

 45 أواًل: فضل ال إله إال هللا

 46 ثانيًا: أفضل الحسنات

 48 المطلب الثاني: امثار الواردة في أنواا التوحيد

 49 النوا األول: توحيد الربوبية

 51 النوا الثاني: توحيد األلوهية

 69 النوا الثالث: األسماء والصفات

 93 المبحث الثاني: اآلثار الواردة في نواقض اإليمان

 91 المطلب األول: امثار الواردة في الشرك األكبر

 95 المطلب الثاني: امثار الواردة في الشرك األصغر

 99 الفصل الثاني: اآلثار الواردة في المٍتكة

 300 المبحث األول: اآلثار الواردة في وظاتف المٍتكة

  301المطلب األول: في جبريل وميكائيل وملك الموت 

    301أواًل: جبريل 
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  306ثانيًا: ميكائيل 

 308 ثالثًا: ملك الموت

 330 المطلب الثاني: في عموم المالئكة

 330 أواًل: مالئكة يدعون ويستغفرون ألهل اإليمان

 333 شهود المالئكة لمجالس العلم وحلق الذكرثانيًا:

 331 ثالثًا: مالئكة جهنم

 331 مالئكة موكلون بالرحمة وآخرون بالعذابرابعًا:

 335 خامسًا: مالئكة موكلون بحفظ ابن آدم

 336 سادسًا: المالئكة وشهود الصالة

 337 المبحث الثاني: اآلثار الواردة في صفات المٍتكة

لقية  338 المطلب األول: صفاتهم الخ 

 338 لربهمعبادة المالئكة  -أ

 339 المالئكة تفرح للمؤمن بالشتاء -ب

 339 تأذيهم مما يتأذ  منه بنو آدم  -ج

 310 المطلب الثاني: صفاتهم الَخلقية

ظم  خلقهم -أ   85 ع 

 311 الفصل الثالث: اآلثار الواردة في الكتب السماوية

 311 المبحث األول: اآلثار الواردة في الكتب السابقة 

 316 امثار الواردة في التوراةالمطلب األول: 

 316 أواًل: حسن الظن باهلل

 318 ثانيًا: طاعة هللا

 319 ثالثًا: فضل الذكر

 319 المطلب الثاني: امثار الواردة في الزبور

 310 أواًل: خشية هللا

 313 ثانيًا: طوبى للصالحين

 311 المبحث الثاني: اآلثار الواردة في القرآن

 314 فضل القرآن الكريم المطلب األول:

 341 المطلب الثاني: حال السلف مب القرآن وصفاتهم
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 350 المطلب الثالث: هجر القران

 353 المطلب الرابب: نزول القران متفرقاً 

الفصل الرابع: اآلثار الواردة في األنبياء والرسل والقضاء 
 والقدر

351 

 354 والرسلالمبحث األول: اآلثار الواردة في األنبياء 

 357 المطلب األول: وصايا لدنبياء

 363 المطلب الثاني: كثرة دعائهم وتعلقهم باهلل وحده

 361 المبحث الثاني: اآلثار الواردة في القضاء والقدر

 364 المطلب األول: تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما

 371 المطلب الثاني: امثار الواردة في القضاء والقدر

 378 الفصل الخامس: اآلثار الواردة في اليوم اآلخر

 379 المبحث األول: اآلثار الواردة في القبر 

 381 القبر أول منازل امخرة وروضة من رياض الجنةالمطلب األول: 

 386 المطلب الثاني: البعث بعد الممات وعقوبة الجلوس على القبر

 388 المطلب الثالث: موسى يصلي في قبره

 390 المبحث الثاني: اآلثار الواردة في يوم القيامة

 393 المطلب األول: أهوال يوم القيامة

 101 المطلب الثاني: حال الناس في المحشر

 104 المطلب الثالث: الحوض

 106 المطلب الرابب: الحساب

 108 المطلب الخامس: الجنة والنار

 114 الخاتمة

 114 أواًل: النتائ 

 117 التوصياتثانيًا: 

 119 فهرس اآليات القرآنية

 151 فهرس األعٍم

 156 فهرس المصادر والمراجع

 177 فهرس الموضوعات
 

 


