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 المقدمة

ُم الحمُد هلل، و   َل  السَّ ُة و  َل  ل ى الصَّ  ع 
ِ
ُسوِل اهلل ه  إاِلَّ اهللُ  ،ر  ُد أ ْن ال  إِل  أ ْشه  ُد  ،و  أ ْشه  و 

ُسوُلُه  ر  ْبُدُه و  ًدا ع  مَّ ثِْيًرا أ نَّ ُمح  ا ب ْعُد: ،ت ْسلِيًما ك   أ مَّ

فإن من أهم المهمات معرفة العقيدة الصحيحة، فقد اتفقت عليها الرسل 

وقدمت يف تعلمها قبل غيرها وبصَلحها صَلح الظاهر والباطن،  وأنزلت هبا الكتب،

وعليها مدار السعادة من عدمها، وهبا تتحقق طريق  وبفسادها فساد الظاهر والباطن،

 االستقامة وطريق أهل السنة من أهل البدعة، والخَلف فيها خَلف تضاد.

فَل إله إال اهلل ما أعظم أثرها على المكلف، ومن هذا رأيت نشر هذه المادة بين 

 الناس دعوة إلى العقيدة الصحيحة وتحذيرا مما يخالفها.

ب ٍل من حديث  ،(1)«حينالصحي»فقد جاء يف  اِذ ْبِن ج    ،ُمع 
َّ
أ نَّ النَّبِي

  ِن ث ُه إِل ى الي م  ا ب ع  مَّ ُدوا اهَّللَ » :ق ال   ،ل  َل َما َتْدُعوُهْم إَِلى َأْن ُيَوحِّ َفْليَُكْن َأوَّ

 «.َتَعاَلى

ر  وصح  ِن اْبِن ُعم    ، ع 
ِّ
ِن النَّبِي ْسََلُم َعَلى » :ق ال   ،ع  ُبنَِي اْْلِ

َد اهَّللُ  ،َخْمَسة   َشَهاَدِة َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ َوَأنَّ » :ويف الرواية المشهورة ،«َعَلى َأْن ُيَوحَّ

ًدا َرُسوُل اهَّللِ  َلَةِ  ،ُمَحمَّ َكاةِ  ،َوإَِقاِم الصَّ  .(1)«َوَصْوِم َرَمَضانَ  ،َوالَحجِّ  ،َوإِيَتاِء الزَّ

 ويف حديث 
ِ
ْبِد اهلل   :ق ال   ، ُجنُْدِب ْبِن ع 

ِّ
ع  النَّبِي  ُكنَّا م 

ةٌ  اِور  ز  ن ْحُن فِْتي اٌن ح  َم اْلُقْرآنَ » ،و  يَماَن َقْبَل َأْن َنَتَعلَّ ْمنَا اْلُقْرآَن َفاْزَدْدَنا  ،َفتََعلَّْمنَا اْْلِ ُثمَّ َتَعلَّ

 .(2) «بِِه إِيَماًنا

كان يعلمهم العقيدة الصحيحة قبل تعلم  والشاهد أن النبي 

وهو يدعو  إلى أن توفاه اهلل  منذ بعثه اهلل  والنبي  ،القرآن

 .(11)ومسلم  (،3737)البخاري  (1)
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ق ال  اهلُل ، وإلى الطريق المستقيم ،وإلى الطريقة القويمة ،الناس إلى العقيدة الصحيحة

ال ى   .عنه هكذا يخرب اهلل ، [22]الشورى: {ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي } :ت ع 

  ففي  يهدى إليه اإلنسان العقيدة، ثم ما يتبعها من عمل اجلوارح واللسان،وأهم ما

اِن ْبِن ب ِشيرٍ  حديث إَِذا َصَلَحْت َصَلَح  :َأالَ َوإِنَّ فِي الَجَسِد ُمْضَغةً » : النُّْعم 

هُ  هُ  ،الَجَسُد ُكلُّ  .(3)«َأالَ َوِهَي الَقْلُب  ،َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد ُكلُّ

إذا و، "صلحت جوارحه": إذا صُلحت عقيدة اإلنسانف ،"محلها القلب": والعقائد

 ."فسدت جوارحه": فسدت عقيدة اإلنسان

وربما  ،والخمور ،والزنى ،والقتال ،القتل"من:  ،فكثير من الشرور الواقعة يف األمة

 يعود إلى فساد العقيدة. ،"وأكل أموال الناس بالباطل ،الكذب

 .  "من باب المعصية": الناس وقد يتعاطاه بعض

 : هنالك جماعات تقوم على هذا األمر. لكن

 ."أن مهديهم ال يخرج إال مع كثرة الفساد": من عقائدهم اليهود عليهم لعنة اهلل ف

 والشعوب. ،يف األمم ،: يسعون يف إشاعة الفسادفلذلك

ة الفساد؛ : يعتقدون أن عيسى عليه السَلم لن يعود إال بعد كثروهكذا النصارى

 ولهذا أعانوا اليهود على فسادهم.

ولهذا يقع منهم  ،: يعتقدون أن مهديهم ال يخرج إال مع كثرة الفسادالرافضة مثلهمو

 ."وقصًدا ،تعمًدا"الفساد: 

 .(11)ومسلم  (،8)البخاري  ،متفق عليه (1)

ُه اهللُ لشيخنا مقبل الوادعي  «الصحيح المسند»والحديث يف  (،11) «سننه»أخرجه ابن ماجه يف  (7) ِحم   .ر 

 (.1211)ومسلم  (،27)البخاري  ،متفق عليه (7)
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ال يرون شيًئا محرًما على وجه والجربية  ،: بالحلول واالتحادالذين يقولون أسوء منهمو

 ، حتى قال القائل:األرض

 أصبحت منفعَل لما يختاره 

 

 مني ففعلي كله طاعات  

 : وقال بعضهم 

 وما الكلب والخنزير إال إلهنا 

 

 وما اهَّلل إال راهب يف كنيستي  

 : وقال بعضهم 

 العبد رب والرب عبد

 

 يا ليت شعري من المكلف  

 : وقال بعضهم 

 أنا أنت بَل شك 

 

 فسبحانك سبحاين 

 وتوحديك توحيدي  

 

 وعصيانك عصياين 

وأن فعله خارج عن  ،يزعمون أن العبد هو الخالق لفعل نفسه": وهكذا القدرية 

 ."وعن إرادته ،وعن قدرته ،مشيئة اهلل 

وكل  ،المتعينة على كل مسلم ،: أن إصَلح العقيدة من األمور المهمةفالشاهد

اس لكثرة ، فاحتاج المسلمون إلى دراستها، وتدريسها وإشاعتها بين النمسلمة

 . المخالفين فيها، وبسبب البعد عن العلم والتعليم واهلل المستعان

يا  :وهو بين الناس فقال لى النبي إ وقد جاء جربيل 

ة   ؟،محمد ما اإليمان ْير  ْن أ بِي ُهر    :ق ال   ،فع 
ُّ
ان  النَّبِي ْوًما  ك  ب اِرًزا ي 

ال   ،لِلنَّاسِ  ق  أ ت اُه ِجْبِريُل ف  انُ  :ف  ا اإِليم   ،َوُكُتبِهِ  ،اِْليَماُن َأْن ُتْؤِمَن بِاهَّللِ َوَمَلَئَِكتِهِ » :ق ال   ؟م 

ا اإِلْسَل مُ  :ق ال   «.َوُرُسِلِه َوُتْؤِمَن بِاْلَبْعِث  ،َوبِِلَقائِهِ  َوالَ  ،َأْن َتْعُبَد اهَّللَ  :اِْلْسَلَمُ » :ق ال   ؟م 

َلَةَ  ،ُتْشرَِك بِِه َشْيًئا َكاَة الَمْفُروَضةَ  ،َوُتِقيَم الصَّ َي الزَّ ا  :ق ال   «.َوَتُصوَم َرَمَضانَ  ،َوُتَؤدِّ م 

انُ  َك َتَراهُ » :ق ال   ؟اإِلْحس  ُه َيَراكَ  ،َأْن َتْعُبَد اهَّللَ َكَأنَّ ت ى  :ق ال   ،«َفإِْن لَْم َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ م 



  6 اعرف عقيدتك

ةُ  اع  ائِلِ َما الَمْسُئوُل َعنَْها بَِأْعَلَم ِمَن » :ق ال   ؟السَّ إَِذا َوَلَدِت  :َوَسُأْخبُِرَك َعْن َأْشَراطَِها ،السَّ

ُثمَّ  «فِي َخْمس  الَ َيْعَلُمُهنَّ إاِلَّ اهَّللُ  ،َوإَِذا َتَطاَوَل ُرَعاُة اِْلبِِل الُبْهُم فِي الُبنَْيانِ  ،األََمُة َربََّها

 
ُّ
ة   [73 :لقمان] { حف جف مغ جغ مع} :ت َل  النَّبِي ْدب ر   ،اآلي  ُثمَّ أ 

ال   ق  وهُ » :ف  ْيئًا «ُردُّ ْوا ش  ل ْم ي ر  ال   ،ف  ق  ُم النَّاَس ِدينَُهمْ » :ف  بِْد  «َهَذا ِجْبرِيُل َجاَء ُيَعلِّ ق ال  أ ُبو ع 

 
ِ
انِ  :اهلل لِك  ُكلَُّه مِن  اإِليم  ل  ذ  ع   .(1)ج 

واليوم  ،ورسله ،وكتبه ،فاإليمان باهلل أساس العقيدة ثم يلحقه االيمان بمَلئكته

 .والقدر خيره وشره ،االخر

وهكذا تعلُّم اإلسَلم وما يناقض اإلسَلم حتى يسلم المؤمن يف طريقه إلى اهلل  

 من االنجرافات.  

 :وذلك إلمور وقد قيل العقيدة أوال لو كانوا يعلمون

 .اتفق يف الدعوة إليها جميع الرسل -1

 .أنزلت هبا جميع الكتب -7

 .وإنما تثبت بالنصوص الشرعيةال مجال للعقل فيها  -7

 .يبدع من خالف فيها الحق ،الخَلف فيها تضاد -3

 .اإلجماع قائم عليها يف الجملة -2

1-  
ِ
ُسوِل اهلل  .إلى غير ذلك ،يف الدعوة أول ما بدأ به ر 

 عبد احلميد بن حييى بن زيد الزُّعكري
 كان تدريسه يف رمضان سنة ثالثة، وأربعني، وأربعمئة، وألف

 بعد تفريغه يف مجادى اآلخرة سنة أربعة، وأربعني، وأربعمئة وألفومراجعته 
 واحلمد هلل رب العاملني

 
                    

 .(1)خرجه مسلم أ (1)



  التوحيد

  

7 

 التوحيد

 .على العبيد الذي هو حق اهلل ، التوحيدمبا بدأ اهلل به وهو نبدأ 

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من}:  قال اهلل 
 .[21:]البقرة {جئ يي

-وهي طريق النبي  ،فيه األمر بالعبادة ،يف كتابه العظيم ،رباين نداءفأول 

-. 

َها النَّاُس »ويقول:  ،يمشي يف األسواق --قد كان النبي و  ،َيا َأيُّ

 : ابن خزمية رمحه اهلل أخرجه « ُقوُلوا: اَل إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ ُتْفِلُحوا
ِّ
اِربِي ْن ط اِرٍق اْلُمح  --ع 

». 

 .هبويوصيهم  ،يرسل البعوث كان و

بَّاسٍ  :في الصحيحني، واللفظ للبخاري رمحه اهلل يف صحيحهف  --من حديث اْبن  ع 

 
ُّ
ث  النَّبِي ا ب ع  مَّ ُه:  --ي ُقوُل: ل  ِن ق ال  ل  ب ٍل إِل ى ن ْحِو أ ْهِل الي م  اذ  ْبن  ج  ُمع 

َك َتْقَدُم َعَلى َقْوم  ِمْن َأْهِل الكَِتاِب » ُدوا اهَّللَ  ،إِنَّ َل َما َتْدُعوُهْم إَِلى َأْن ُيَوحِّ َفْليَُكْن َأوَّ

َفأَْخبِْرُهْم َأنَّ اهَّللَ َقْد َفَرَض َعَليِْهْم َخْمَس َصَلَوات  فِي َيْوِمِهْم  ،َفإَِذا َعَرُفوا َذلَِك  ،َتَعاَلى

ْوا ،َوَلْيَلتِِهمْ  ُتْؤَخُذ ِمْن َغنِيِِّهْم  ،َض َعَليِْهْم َزَكاًة فِي َأْمَوالِِهمْ َفَأْخبِْرُهْم َأنَّ اهَّللَ اْفَترَ  ،َفإَِذا َصلَّ

وا بَِذلَِك َفُخْذ ِمنُْهمْ  ،َفُتَردُّ َعَلى َفِقيرِِهمْ  َم َأْمَواِل النَّاسِ  ،َفإَِذا َأَقرُّ
 .«َوَتَوقَّ َكَرائِ

وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم  (،121)أخرجه اإلمام ابن خزيمة يف صحيحه  (1)

 . "هذا حديث صحيح"وقال فيه:  (،275)

 .(11)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3737)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (2)
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َل َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه ِعَباَدُة اهَّللِ  »: ويف رواية  .«َفإَِذا َعَرُفوا اهَّللَ  ،َفْلَيُكْن َأوَّ

 .«َفاْدُعُهْم إَِلى َشَهاَدِة َأنَّ اَل إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ َوَأنِّي َرُسوُل اهَّللِ »: ويف رواية

 أيما اعتناء.  ،فَل بد أن نعتني هبذا الباب

 وجاءت به جميع الكتب السماوية. ت،الرسَلفقد اتفقت عليه جميع 

 وألجله خلقت المخلوقات. ،،وشرعت الشرائع ،،وبه أرسلت الرسل

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}:  قال اهلل
ومن أجل ، [25-25:]الذاريات {ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 فين فيه خلق اهلل ومن أجل إذالل المخال ،الجنان إكرام أهله خلق اهلل 

 والسبيل المفخم. ،فهو الحق المعظم، النيران

ب لٍ : واللفظ ملسلم يف الصحيحنيو اِذ ْبِن ج  ْن ُمع    ،--ع 
ِ
ُسوِل اهلل : ُكنُْت ِرْدف  ر  ق ال 

--  ٍار ل ى ِحم  ْيرٌ  ،ع  ُه: ُعف  اُل ل  :  ،ُيق  ال  : ف ق  َحقُّ اهَّللِ  َتْدِري َما ،َيا ُمَعاذُ »ق ال 

ُسوُلُه أ ْعل مُ  «؟َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اهَّللِ َعَلى اْلِعَباِد؟ َوَما  ر  : ُقْلُت: اهلُل و  :  ،ق ال  َفإِنَّ َحقَّ »ق ال 

 َعَلى اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوا اهَّللَ 
َأْن اَل  َوَحقَّ اْلِعَباِد َعَلى اهَّللِ  ،َواَل ُيْشرُِكوا بِِه َشْيًئا ،اهَّللِ

َب َمْن اَل ُيْشرُِك بِِه َشيْئًا   ،«ُيَعذِّ
ِ
ُسول  اهلل : ُقْلُت: ي ا ر  ُر النَّاس   ،ق ال  :  ،أ ف َل  ُأب شِّ اَل »ق ال 

ْرُهْم َفَيتَّكُِلوا  .«ُتَبشِّ

ان  بن عفان : يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللو : ق ال   ،--من حديث ُعْثم  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل ُه اَل إَِلَه »: --ر   .«َدَخَل اْلَجنَّةَ  ،إاِلَّ اهَّللُ َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ

 .(11)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1328)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(11)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1311)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (2)

 .(75)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،2113)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(71)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (3)
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: بيان أقسام التوحيد  

 والتوحيد عند أهله ينقسم إلى ثَلثة أقسام: 

 .توحيد الربوبية: األول

 الرازقالمدبر  ،المالك ،الخالق ،فهو المتصرف، ،بأفعاله : إفراد اهلل وهو

 البشرية.، وهذا النوع من التوحيد لم يخالف فيه إال شواذ من سبحانه وتعالى

 .توحيد األلوهية: الثاني

 المكلفين.بأفعال  إفراد اهلل  :وهو

 .، وتوحيد القصد، والطلب، والنيةويسمى بتوحيد العبادة

وجميع أعمالهم يجب أن تكون هلل م، وزكاهت، وحجهمم، وصيامه، فصَلهتم

ال يشرك معه غيره ال ملك مقرب وال نبي مرسل ،. 

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت}:   كما قال اهلل

 .[153-152]األنعام: {حض جض مص خص حص مس حسخس

وهذا النوع من التوحيد هو الذي أنزلت به الرسل، وأنزلت به الكتب، وشرع من 

أجله الجهاد، ومن أجله أنقسم الناس إلى مؤمنين أبرار، وإلى كافرين فجار، وإلى 

 أصحاب الجنة، وأصحاب النار.

 .توحيد األسماء والصفات: الثالث

 ات.ـــــــــبما يختص به من األسماء والصف : إفراد اهلل وهو

 --وما أثبته له النبي ،ما أثبته لنفسه يف كتابه الكريمهلل تعالى فنثبت 

 .،تعطيلوال تحريف ومن غير ، ،وال تمثيل ،من غير تكييف

 .[11]الشورى:  {خي حي جي يه مهىه جه ين}: بل هو سبحانه وتعاىل



  10 اعرف عقيدتك

شاء بما  إنما أخربنا اهلل و، والصفات ما ال يحصيه العادسماء من األ وهلل 

 .منها لنعرفه هبا، ولنتعبد له بقتضاها، وندعوه هبا

 : يتضمن صفة.وكل اسم هلل 

 : الذي يسمع.فالسميع

 : الذي يبصر.والبصري

 .قدير على كل شيء هو : الذيوالقدير

 : أي ذو القوة.والقوي

 وهو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. ،: الذي يرحمالرحيم

كما يثبت له جميع  ، والصفات العلىوهكذا يف سائر األسماء الحسنى هلل 

 .على ما يأيت بيان بعضها  الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله 
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 الثابتة في القرآن وفي السنة اهلل  اإليمان بجميع صفات

وينزل إلى  ،ويكره ،ويحب ،ويسخط ،ويرضى ،يغضب": أنه سبحانه وتعاىلونؤمن 

وغير وأنه يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين  ،السماء الدنيا يف الثلث األخير من الليل

 {ىه مه جه ين ىن من}كما يليق بجَلله، كما قال عن نفسه:  ذلك

 ."[11]الشورى:  {خي حي جي يه مهىه جه ين}، وقال: [4]اْلخَلص: 

 جاءت بذلك النصوص من الكتاب والسنة.كما و

 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}:   قال اهلل

]المائدة:  {ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

58]. 

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ}:   وقال اهلل

، ، )[45]التوبة:  {مج حج مث هت مت خت ق ال  يل  و 
ًثا: قِ ُكْم ث َل  ِره  ل  إِنَّ اهلل  ك 

ة   ْثر  ك  اِل، و  ة  اْلم  اع  إِض  الِ و  ؤ   .( السُّ

 .[13]الممتحنة:  { زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ}:  وقال اهلل

 زث رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب}:  وقال اهلل

 .[7]الزمر:  { نثىث مث

 .[192]البقرة:  {مب خب حب جب هئ مئ خئ}:  وقال اهلل

ة  : ويف الصحيحني ْير   --من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل  --: أ نَّ ر 

 : ْيِل اآلِخُر »ق ال  ْنَيا ِحيَن َيْبَقى ُثُلُث اللَّ َماِء الدُّ  إَِلى السَّ
َينِْزُل َربُّنَا َتَباَرَك َوَتَعالَى ُكلَّ َلْيَلة 



  12 اعرف عقيدتك

 .«َمْن َيْستَْغِفُرنِي َفَأْغِفَر َلهُ  ،َفَأْسَتِجيَب َلُه َمْن َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِيهُ  ،َيُقوُل: َمْن َيْدُعونِي

، [38]األنفال:  {زي ري ٰى ين ننىن من زن}:  وقال تعاىل

 نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك}ويقول: 
 . [17 - 12]الطارق:  {ىن

-وبما جاء عن النبي  ،على مراد اهلل  نؤمن بكل ما جاء عن اهلل ف

-  على مراد النبي-- على منهج السلف الصالح، 

 .فإنه سبيل توقيفي ال مجال للعقل فيه أو يف غيره من أبواب العلم ،سواء يف هذا الباب
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 التوحيد باب صالح الباطن والظاهربيان أن 

 التوحيد هو باب صَلح الظاهر والباطن.ف

 ،وتطبع الكتب ،وتنبي المساجد ،وجهارا ،وسرا ،اوهنار ،: لو كنت تصلي ليَلفواهلل

 ،ما نفعتك هذه األعمالوأنت مضيع للتوحيد ، وتعتمر يف كل شهر ،وتحج كل عام

 {زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}:  قال اهلل، وغيرها كثير
 ،المنيبين ،المخلصين ،عمال الموحدينأإال  فَل يقبل اهلل ، [23]الفرقان: 

 المخبتين لرب العالمين سبحانه وتعالى.

ة  : ما يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللوالدليل على ذلك  ائِش   --من حديث ع 

 "ُقْلُت: 
ِ
ُسول  اهلل ا ر  ِحم   ،ي  اِهلِيَِّة ي ِصُل الرَّ ان  فِي اْلج  ان  ك  ين   ،اْبُن ُجْدع 

ُيْطِعُم اْلِمْسكِ  ،و 

 : اك  ن افُِعُه؟ ق ال  ْل ذ  ه  ُه َلْم َيُقْل َيْوًما:  ،َينَْفُعهُ  اَل »ف  ينِ }إِنَّ طِيئ تِي ي ْوم  الدِّ بِّ اْغِفْر لِي خ  «{ر 

. 

 ،الكثيرةالصالحة ويفعلون األفعال  ،ويتصدقون ،ويحجون ،يعتمرونفربما كانوا 

ومتابعة سنة  ،واإلخَلص ،التوحيدمع و ،ومع ذلك ال ينفعهم ذلك إال مع اإلسَلم

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت}:  قال اهلل، --النبي 
 رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 .[27]المائدة:  {نن من زن

-ن لسنة النبي والمتبع ،نوالمخلص ،نوالموحد ،نو: المسلمن هموواملتق

-. 
         

 .(713)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)



  14 اعرف عقيدتك

 تقسم التوحيد إلى ثالثة أقسام مصدر

 االستقراء؛ ألدلة الكتاب والسنة.بُعلم هذا التقسيم 

 ،الرازق ،هو الخالق أن كفار قريش يؤمنون بأن اهلل  فقد أخرب اهلل 

 خت حت جت هب مب خب حب}:  كما قال اهلل، والمدبر ،المالك
 .[51]العنكبوت:  {جخ مح جح حجمج مث هت مت

 خسمس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت}:  وقال اهلل
 .[22]لقمان:  {حض جض مص خص حص

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت}:  وقال اهلل
 .[9]الزخرف:  {خس حس

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح}:  وقال اهلل

 جك مق مفحق خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 من خن حن جن خممم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك
 .[33-31:]يونس {مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن

 أعمالهم. وال رضي اهلل  ،ومع ذلك ما نفعهم ذلك اإلقرار

إضافة ضميمة ال بد من  بل ،ال يكفيوحده فدل على أن اإليمان بتوحيد الربوبية 

 توحيد األسماء والصفات.وهكذا  ،وهو توحيد العبادة هلل  ،توحيد األلوهية

أي ، [185]يوسف:  {َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي}:  قال اهلل

 يؤمنون يف الربوبية ويشركون يف األلوهية .

أو كفرعون  ،واالشرتاكية ،كالشيوعية"إال شواذ من البشرية:  ولم ينكر الربوبية 

 ."على سبيل المكابرة
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 جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل}:   قال اهلل
 .[13النمل: ] {خن حن

 أي بعبادهتم. ،بأفعالهم إلى إفراد اهلل  --وإنما دعاهم النبي 

 .[71النساء: ] { مننن زن رن مم ام يل ىل}:  قال اهلل

 .[7الكوثر: ] {يف ىف يث ىث}:  وقال اهلل

 .هي دعوة كل األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم الدعوة إليهو

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}: يف كتابه العزيز  كما قال اهلل

 .[71النحل: ] { ىبيب نب

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:   وقال اهلل

 .[72األنبياء: ] {ين ىن

 

         

  



  16 اعرف عقيدتك

 العبادةمعنى 

ويرضاه من المعتقدات واألقوال  اسم جامع لكل ما يحبه اهَّلل  ": العبادةو

 ."واألعمال الظاهرة والباطنة

 . --أو يف سنة النبي  ،به يف كتابه فكل ما أمر اهلل 

 شرك؛ ال يجوز بحال من األحوال. وصرفه لغير اهلل  ،طاعة فصرفه هلل 

ر  : جاء يف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل وغريه أنه سمع  ،--من حديث اْبُن ُعم 

ُجًَل ي ْحلُِف:  ْعب ةِ "ر  اْلك  ر   ،"ال  و  ُه اْبُن ُعم  ال  ل  ق   --ف 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  -: إِنِّي س 

-  :َفَقْد َأْشَركَ َمْن َحَلَف بَِغْيرِ اهَّللِ »ي ُقوُل». 

 ْبِن أ بِي ط الٍِب عن : وجاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل
ِّ
لِي رسول  ق ال   ،--ع 

َوَلَعَن اهَّللُ َمْن  ،َوَلَعَن اهَّللُ َمْن َذَبَح لَِغْيرِ اهَّللِ  ،َلَعَن اهَّللُ َمْن َلَعَن َوالَِدهُ »: اهلل 

.«َوَلَعَن اهَّللُ َمْن َغيََّر َمنَاَر اأْلَْرضِ  ،آَوى ُمْحِدًثا

انِ : يف سنن اإلمام ابن ماجه رمحه اهللو ة  ْبِن اْلي م  ْيف  ُجًَل ": --من حديث ُحذ  أ نَّ ر 

ُجًَل مِْن أ ْهِل اْلكِت اِب    ر 
ِقي نَُّه ل  أ ى فِي النَّْوِم أ  ْوال   ،مِن  اْلُمْسلِِمين  ر  ْنُتْم ل  ْوُم أ  : نِْعم  اْلق  ال  ق  ف 

:  ،أ نَُّكْم ُتْشِرُكون   د  "ت ُقوُلون    ،"َما َشاَء اهَّللُ َوَشاَء ُمَحمَّ
ِّ
لِك  لِلنَّبِي ر  ذ  ك  ذ  -و 

-،  : ال  ق    "ف 
ِ
اهلل ا و  ُكمْ  ،أ م  ا ل  ُثمَّ  ،اهَّللُ  َما َشاءَ "ُقوُلوا:  ،إِْن ُكنُْت أل  ْعِرُفه 

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. وهو يف  (،7721)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

 . (7211)اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم 

 .(1138)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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د  َشاَء مُ   ." َحمَّ

بَّاسٍ : ويف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل :  ،--من حديث اْبِن ع  ُجٌل إِل ى "ق ال  اء  ر  ج 

 
ِّ
م   --النَّبِي َل  اِجُعُه اْلك  ِشْئت   ،ُير  اء  اهلُل و  ا ش  : م  ال  ق  ق   ،ف  : ف  ِه »ال  َجَعْلَتنِي لِلَّ

 . "«َما َشاَء اهَّللُ َوْحَدهُ  ،َعْداًل 

وال  ،وال للسادة ،وال لمن يسمون باألولياء ،النذور ال يجوز صرفها للقبوروهكذا 

 .وإنما النذر يكون هلل ، وال ألحد من المخلوقين ،للشرفاء

 .[3اإلنسان: ] {ين ىن من خن حن جن يم ىم}:  قال اهلل

 .وهكذا الذبح ال يكون إال هلل 

 حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت}:  قال اهلل

 .[261261:]األنعام {حض جض مص خص حص مس
 .وتوحيد األمساء والصفات

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: مثل قول اهلل  جند يف القرآن
 .[4-2]سورةاإلخالص: {ىه مه جه ين ىن من خن

 مئ خئ جئحئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن}:   وقال اهلل
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح
 جكحك مق مفحق خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط خضمض

 .[14-11:]احلشر {خك

. وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. وهو (7118)أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه  (1)

 .  (273)يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم 

 ( .171رحمه اهلل برقم )وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين . (7733)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (7)



  18 اعرف عقيدتك

 هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي}: يف قول اهلل وهكذا ما تضمنته آية الكرسي 

 حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب
 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص خسمس
، [122:]البقرة {هل مل خل حل مكجل لك خك جكحك مق حق

 إلى عباده بأسمائه وصفاته وعظيم مخلوقاته . يتعرف اهلل 

إلى أن تخرج إلى  ،"ال إله إال اهلل"هذا باب تحتاج إلى أن تَلزمه منذ أن تقول: ف

 أو جزئًيا؛ فهو على خطر عظيم. ،انحراًفا كلًيا ،ألن من انحرف عنه، الربزخ

 هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي}:   قال اهلل
 . [38النساء: ]  {حج مث هت مت خت حت جت
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 إال اهللبيان معنى ال إله 

 .جيب علينا أن نعلم معنى ال إله إال اهلل: ومن هذا الباب

 إن ُعبد فعبادته باطلة. وغير اهلل  ،: ال معبود بحٍق إال اهلل وأنه

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ}:  قال اهلل
 .[17الحج: ] {مح جح مج حج مث هت

 ال خالق إال اهلل. ،: ال موجود إال اهللبأنه: "ال إله إال اهلل": وأما من فسر

والنهر  ،والجبل موجود ،الكلب موجودفالموجودات كثيرة ف: باطل املعنىف

 ، وعلى هذا فقس .موجود

وهذا هو ، ال مدبر إال اهلل ،ال رازق إال اهللو ،بأنه ال خالق إال اهلل ها:فسرمن  ومنهم

 .الكفار كما تقدم ولم ينكره  ،توحيد الربوبية

 . معبود إال اهلل البأنه منهم من فسرها و

وعبد  ،قاصر؛ فقد عبد النصارى عيسى بن مريم عليه السَلم ،وهذا تفسير خاطئ

وهكذا عبد  ،وعبد البوذيون أصنامهم ،وعبد عباد القبور قبورهم ،اليهود عزيًرا

 الهندوس آلهتهم.

 ."ال معبود بحق إال اهلل": الصحيح لال إله إال اهلل أنهاملعنى تلخص أن ف

 

         



  20 اعرف عقيدتك

 بيان شروط: "ال إله إال اهلل"

 : جمعها الناظم يف قوله سبعة وشروط ال إله إال اهلل 

 علمممم يقمممين وإخمممَلص وصمممدقك ممممع 

 

 محبمممممممة وانقيممممممماد والقبمممممممول لهممممممما  

 وزيممممد ثامنهمممما الكفممممران منممممك بممممما  

 

 سممموى اْللمممه ممممن المخلممموق قمممد ُألهممما  

 وقلت يف المنظومة الزعكرية يف العقيدة:  

 ُشممممممُروُطَها َسممممممْبع  َوِزْدَهمممممما َواِحممممممَدا

 

َقمممممممممممْن َواَل َتُكمممممممممممْن ُمَعانِمممممممممممَدا  َفَحقِّ

 ِعْلممممممممم  َمَحبَّممممممممة  َيِقممممممممين  َواْلَقُبمممممممموْل  

 

ممممْق َممممما َأُقمممموْل   ِصممممْدق  َوإِْخممممََلص  َفَحقِّ

 َواْلُكْفممممممُر بِالطَّممممممماُغوِت َيمممممما َسمممممممِعيُد  

 

ْنِقَيممممممممممماُد َشمممممممممممْرُطَها اأْلَكِيمممممممممممُد 
ِ
 َواال

ال ىالمنايف للجهل  ،العلم :فاألول   مئ هي مي خي حي جي ٰه} :ق ال  اهلل ت ع 
 [. 11: محمد] { هبمت مب هئ

ال ىالمنايف للشك  ،اليقين :ثانيها  هب مب خب حب جب} :ق ال  اهلل ت ع 
 حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 [. 12: الحجرات} {خس

ال ىالمنايف للشرك  ،اْلخَلص :ثالثها  يب ىب نب مب زب} :ق ال  اهلل ت ع 
 [. 7: الزمر] {يت ىت نت مت زت رت

ال ىالمنايف للكذب  ،الصدق :رابعها  مئ زئ رئ ّٰ ِّ} :ق ال  اهلل ت ع 

 .[111: التوبة] {رب يئ ىئ نئ

ال ىالمنايف للبغض  ،المحبة :خامسها  ٰى ين ىن نن من زن} :ق ال  اهلل ت ع 
 [. 23: المائدة] اآلية { حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
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ال ى  .[112البقرة:] [ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :وق ال  ت ع 

ال ىالمنايف لإلعراض  ،االنقياد :سادسها  مظ حط مض خض حض جض} :ق ال  اهلل ت ع 
 {لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 . [21: النور]

ال ىالمنايف للرد  ،القبول :سابعها  مس خس حس جس مخ} :ق ال  اهلل ت ع 
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 .[12: النساء] {حف جف مغ

ال ى ،الكفر بالطاغوت :ثامنها ال  اهلل ت ع   هي مي خي حي جي ٰه} :ق 

 .[721: البقرة] {مش هس مس هث هتمث مت هب مب هئ مئ

 لقنوا» :  النبي قال على هذه الكلمة المسلم يموت أن أحسن وما 

 مسلم عن صحيح ويف،  أخرجه النسائي عن عائشة ،(1)«اهَّلل إال لهإ ال هلكاكم

 . (7)«اهَّلل إال اله ال موتاكم لقنوا» : سعيد  وأبي هريرة أبي

 اهلل تعالى شاء إن موطنه يف معنا سيأيت كما القيامة يوم الميزان يف كلمة أثقل وهي

  يف حديث البطاقة.

 (7)«اهَّلل إال اله ال الذكر أفضل» : النبي لقول كلمة أفضل وهي

 َعِشيَّةَ  َقْبِلي َوالنَّبِيُّون َأَنا ُقْلُت  َما َأْفَضُل » :ويقول، أخرجه الرتمذي عن جابر 

 (، وقال: هذا حديث صحيح. 1238)لوادعي ل(، وهو يف الصحيح المسند 1873أخرجه النسائي )( 1)

 (.111أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ) (7)

 .(، وحسنه اإلمام األلباين :  يف صحيح الرتمذي7787أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه ) (7)



  22 اعرف عقيدتك

 َشْيء   ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمُد، َوَلهُ  اْلُمْلُك  َلهُ  َلُه، َشرِيَك  اَل  اهَّلل َوْحَدُه، إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  َعَرَفةَ 

 . ، أخرجه الرتمذي عن عبد اهلل بن عمرو ( 1) «َقِدير  

 ومن فضائلها أنها نافعة ملن قاهلا قبل الغرغرة: 
يِِّب  ا أ نَّهُ  : بن حزن  فعن الُمس  مَّ ْت  ل  ر  ض  الٍِب  أ ب ا ح  اةُ  ط  ف  هُ  الو  اء   رسول اهلل ج 

  ،   د ج  هُ  ف و  ْهلِ  أ ب ا ِعنْد  اٍم، ْبن   ج  بْد   ِهش  ع  يَّة   أ بِي اهلل ْبن   و  ِة، ْبنِ  ُأم   الُمِغير 

 بِي ق ال  
ِ
ُسول اهلل أل ، َيا» :ط الٍِب  ر   «اهَّلل ِعنَْد  بَِها لََك  َأْشَهُد  َكِلَمةً  اهَّلل، إاِلَّ  إَِلهَ  الَ : ُقْل  َعمِّ

ال   ق  ْهٍل، أ ُبو ف  ْبدُ  ج  ع  يَّة   أ بِي اهلل ْبنُ  و  ُب  ط الٍِب  أ ب ا ي ا: ُأم  نْ  أ ت ْرغ  ْبدِ  مِلَّةِ  ع  ل مْ  الُمطَّلِِب؟ ع   ف 

ْل  ا ي ز  ُسول اهلل ي ْعِرُضه  ْيِه، ر  ل  انِ  ع  ي ُعود  ةِ  بِتِْلك   و  ال  ق  تَّى الم  ا آِخر   ط الٍِب  أ ُبو ق ال   ح   م 

ُهمْ  لَّم  ل ى ُهو  : ك  ْبدِ  مِلَّةِ  ع  أ ب ى الُمطَّلِِب، ع  ه   ال  : ي ُقول   أ نْ  و  ال   اهلل، إاِلَّ  إِل  ق  اهلل  رسول ف 

 : «ية: فِيهِ  اهَّلل َتَعاَلى َفَأْنَزَل  «َعنَْك  ُأْنهَ  َلمْ  َما َلَك  َواهَّلل أَلَْسَتْغِفَرنَّ  َأَما 

 ، متفق عليه.(7)[111: التوبة]

نْ و ان  » :ق ال   ،  أ ن سٍ  ع  ، ،  النبي ي ْخُدمُ  ي ُهوِدي   ُغَل مٌ  ك  ِرض   ف م 

أ ت اهُ  د   ي ُعوُدُه،  النبي ف  ع  ق  ْأِسِه، ِعنْد   ف  ال   ر  ق  هُ  ف  ر   ،«َأْسِلمْ : »ل  ن ظ   أ بِيهِ  إِل ى ف 

ُهو   هُ  و  ال   ِعنْد  ق  هُ  ف  اِسِم، أ ب ا أ طِعْ : ل  ، الق  أ ْسل م  ج   ف  ر  ُهو     النبي ف خ   :ي ُقوُل  و 

هِ  الَحْمُد »  ، أخرجه البخاري.(7)«النَّارِ  ِمنَ  َأْنَقَذهُ  الَِّذي لِلَّ

نْ  الٍِك  ْبنِ  أ ن سِ  وع  اد   أ نَّ  ، م  ُسول اهلل ع  ُجًَل  ر  ارِ  مِن   ر  ال   اأْل ْنص  ق   َخاُل، َيا» :ف 

(، وحسنه اإلمام األلباين :  يف صحيح الرتمذي، وصححه يف 7282سننه ) أخرجه اإلمام الرتمذي يف (1)

 .(7218المشكاة برقم )

 .(73(، واإلمام مسلم يف صحيحه )1751أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ) (7)

 (. 1721أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ) (7)
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؟ َأمْ  َأَخال  : َفَقاَل  «اهَّلل إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  ُقْل   اَل : َأُقوَل  َأنْ  لِي َفَخْير  : َقاَل  ، َخال   بَْل  اَل،:  َفَقاَل  َعمٌّ

 ، أخرجه أحمد.(1) «َنَعمْ » :   نبيال َفَقاَل  اهَّلل ؟ إاِلَّ  إَِلهَ 

قال  غيرها بخَلف المالو العرضو للنفس عاصمة أهنا فضلها على يدل ومما 

 َوَأنَّ  اهَّلل، إاِلَّ  إَِلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتَّى النَّاَس  ُأَقاتَِل  َأنْ  ُأِمْرُت » : رسول اهلل 

ًدا َلََة، َوُيِقيُموا ، رسول اهَّلل ُمَحمَّ َكاَة، َوُيْؤُتوا الصَّ  َذلَِك  َفَعُلوا َفإَِذا الزَّ

، متفق عليه (7) «اهَّلل َعَلى َوِحَساُبُهمْ  اِْلْسَلَِم، بَِحقِّ  إاِلَّ  َوَأْمَواَلُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمنِّي َعَصُموا

 .  عن ابن عمر 

 من أنه اهلل  إال إله ال) :لمعنى بيان :[6]احلج: { جم يل ىل مل خل} وقوله: 

الذي ال تنبغي العبادة إال له, ألنه ذو السلطان العظيم, الذي ما شاء  الحق المعبود

 واألحجار األصنام وأماكان, وما مل يشأ مل يكن, وكل يشء فقري إليه ذليل لديه, 

 بباطل، واهلل الموفق.وغيرها من المعبودات فقد عبدت 

به وإن  فهو حق عظيم من لقي اهلل  ،؛ باب التوحيدأن يتعلم مكلففينبغي لل

 الخير العظيم. كان له عند اهلل  ،قصر بغيره

واهلل  ،وكان مقصًرا فيه كان على شر عظيم ،بإصَلح غيره ومن لقي اهلل 

 المستعان.

         

وما أثبته له نبيه  ،ما أثبته لنفسه : أن يجب علينا أن نثبت هلل وقد علمنا

. 

  

 (. 73(، وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي : برقم )7237أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده )( 1)

 (.77(، واإلمام مسلم يف صحيحه )72أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ) (7)



  24 اعرف عقيدتك

 تستوا صفتي العلو واال

 .على عرشه استوى، استواء يليق به سبحانه وتعاىل ونؤمن بأن اهلل 

 .[2طه: ] {يف ىف يث ىث نث}:   قال اهلل

أو نحو ذلك  ،أو اختَلط ،من غير اتحاد ،معنا وهو على عرشه ونؤمن أن اهلل 

 من المعاين الباطلة.

 حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  قال اهلل
 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 .[3الحديد: ] {ىئ نئ مئ زئ رئ

 ،معنا بإحاطته ،معنا بقهره ،معنا هبيمنته ،معنا بسلطانه ،: معنا بعلمهفهو سبحانه وتعاىل

 وغير ذلك من الصفات.

 .[11الشورى: ] {خي حي جي يه مهىه جه ين}:  قال اهلل
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 إثبات صفة العلو هلل 

 بائن من خلقه. ،عاٍل على عرشه : نعتقد أن اهلل ومن ذلك

 .[2طه: ] {يف ىف يث ىث نث}:  وقال اهلل

 واستقر. ،وظهر ،وارتفع ،: عَلأي

 .[122:]البقرة {هل مل خل حل مكجل لك خك }:  وقال اهلل

 وعلو سلطان. ،وعلو قدر ،وعلو قهر ،: علو ذاتوالعلو هنا

ة  : يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل و ْيف  د   ،--من حديث ُحذ  ج  : ُثمَّ س  :  ،ق ال  ال  ف ق 

 .«ُسْبَحاَن َربَِّي اأْلَْعَلى»

 .[1األعلى: ] {مي زي ري ٰى ين}: ويقول اهلل 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}:  وقال اهلل
 .[21-26:]امللك {يف يثىف ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت

ِعيٍد الُخْدِريَّ : ويف الصحيحني   قالي ُقوُل:  ،--من حديث أ ب ي س 
َّ
-النَّبِي

- :« َِماء َماِء َصَباًحا  ،َأالَ َتْأَمُنونِي َوَأَنا َأِميُن َمْن فِي السَّ ينِي َخَبُر السَّ
َيْأتِ

 .«َوَمَساءً 

ْن  :يف قصة المعراج يف الصحيحنيو الِِك بْ من حديث ع  ة  م  ع  ْعص  قال :  -ِن ص 

َل ًة ُكلَّ ي ْومٍ ) ْمِسين  ص  اُت خ  ل و  َّ الصَّ
ل ي ْت ع  ى ،ُثمَّ ُفِرض  ل ى ُموس  ْرُت ع  ر  ْعُت ف م  ج   ،ف ر 

َل ًة ُكلَّ ي ْومٍ  ْمِسين  ص  : ُأمِْرُت بِخ  ؟ ق ال  ا ُأمِْرت  : بِم  ال  ق  :  ،ف  َتَك الَ َتْستَطِيُع ق ال  إِنَّ ُأمَّ

 .(337)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(1513)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3721)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)



  26 اعرف عقيدتك

ْبُت النَّاَس َقْبَلَك  ،ِسيَن َصَلًَة ُكلَّ َيْوم  َخمْ  يَل َأَشدَّ  ،َوإِنِّي َواهَّللِ َقْد َجرَّ
َوَعاَلْجُت َبنِي إِْسَرائِ

تَِك  َفاْرِجْع إَِلى ،الُمَعاَلَجةِ  ْشًرا ،َربَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف أِلُمَّ نِّي ع  ع  ع  ض  ْعُت ف و  ج  ر   ،ف 

ى ْعُت إِل ى ُموس  ج  ر  ال  مِثْل هُ  ف  ق  ْشًرا ،ف  نِّي ع  ع  ع  ض  ْعُت ف و  ج  ر  ال   ،ف  ى ف ق  ْعُت إِل ى ُموس  ج  ر  ف 

ال  مِْثل هُ  ،َفَرَجْعُت َفَوَضَع َعنِّي َعْشًرا ،مِْثل هُ  ق  ى ف  ْعُت إِل ى ُموس  ج  ر  َفُأِمْرُت  َفَرَجْعُت  ،ف 

ال  مِْثل هُ  ،بَِعْشرِ َصَلَوات  ُكلَّ َيْوم   ق  ْعُت ف  ج  ر  بَِخْمِس َصَلَوات  ُكلَّ  َفَرَجْعُت َفُأِمْرُت  ،ف 

؟ ُقْلُت:  ،َفَرَجْعُت إِلَى ُموَسى ،َيْوم   : بِم  ُأمِْرت  ال  ق   ،ُأِمْرُت بَِخْمِس َصَلَوات  ُكلَّ َيْوم  ف 

 : َتَك الَ َتْسَتطِيُع َخْمَس َصَلَوات  ُكلَّ َيْوم  ق ال  بُْت النَّاَس َقْبَلَك وَ  ،إِنَّ ُأمَّ إِنِّي َقْد َجرَّ

يَل َأَشدَّ الُمَعاَلَجةِ 
تَِك  ،َوَعاَلْجُت َبنِي إِْسَرائِ :  ،َفاْرِجْع إَِلى َربَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف أِلُمَّ ال  ق 

: ف ،َوَلكِنِّي َأْرَضى َوُأَسلِّمُ  ،َحتَّى اْسَتْحَيْيُت  َسَأْلُت َربِّي ا َجاَوزْ ق ال  ُت َناَدى ُمنَاد :  ََلمَّ

ْفُت َعْن ِعَباِدي ،َأْمَضْيُت َفرِيَضتِي   .«َوَخفَّ

يف شأن  ومراجعته هلل  ،إلى السماء السابعة --فمعراج النبي 

 دليل على علو اهلل  ،الصَلة حتى خففت إلى خمس صلوات يف اليوم والليلة

 على خلقه سبحانه وتعالى.

شيء يف  هحل فييوال يجوز أن  ،يف شيء من الحوادث اهلل  ال يجوز أن يحلو

 عن قول المبطلين علًوا كبيًرا. الحوادث؛ تعالى اهلل 
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في العلو وفي  بيان الضرورة في قلب كل داعي أن اهلل 
 السما 

 ."يا اهلل": وانظر إىل أين يتعلق قلبك حني تقول

 .من عند اهلل  ،العلوتشعر أن قلبك ينتظر الفرج أن يأيت من 

 : أين اهلل؟ولو سألت الطفل الصغري الذي مل تتلوث عقيدته

 ."إلى السماء": ألشار

: أن الحيوان البهيم إذا وقعت الزالزل ربما شخص ببصره إلى بل ذكر أهل العلم

 السماء.

 وقول فاسد. ،؛ فهو قول باطل"أن السماء إنما هي قبلة الدعاءب": وأما القول

 ،كان يتوجه إليها --هي الكعبة المشرفة؛ فإن النبي ": الدعاءفقبلة 

 ."ويتضرع إليه ،ويدعو ربه سبحانه وتعالى

ة  : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْير   -ا-–من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل -نَّ ر 

-  : َعاءَ  ،َوُهَو َساِجد   ،َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِّهِ »ق ال  «َفَأْكثُِروا الدُّ

. 

 .وال يتجه إليها عند دعائه هلل  ،: أن العبد يف سجوده يستدبر السماءومعلوم
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  28 اعرف عقيدتك

 بيان عقيدة الحلولية واالتحادية في اهلل 

 أو حااًل يف مخلوقاته. ،اً أو متحد ،معنا يف األرض : أن اهلل ومن يقول

 .[4]الحديد:  {ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: مستدًلا بقول اهلل 

وألنه لم يقدره حق  ،ولسوء معتقده يف اهلل  ،فهذا لسوء فهمه لألدلة الشرعية

 ويعظمه حق تعظيمه. ،تقديره

 : على ظاهرها.وإال فإن املعية هنا يف هذه األدلة

وغير ذلك من  ،وقهره ،وهبيمنته ،وبإحاطته ،وبسلطانه ،: بعلمهأنه معنا ظاهرهاو

 خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى.

وهذا يدل على أن المعية هنا معية  ،وختمها بالعلم ،: بالعلماآلية اهلل  افتتحوقد 

 وال يف السماء. ،وال يخفي عليه شيء يف األرض ،يعلم بكل شيء العلم؛ فاهلل 

 معنا بذاته. : أن اهلل ولو ذهب الناس إىل هذا املعتقد

إلى  ،ولكان سبحانه وتعالى ُيغتال ،يزيد وينقص : أن اهلل قوهلم هذالكان معنى 

 غير ذلك.

وغير  ،والطرقات ،والقاذورات ،: من الحشوشولكان يف أماكن ال تليق به سبحانه وتعاىل

 ذلك.

 .[31طه: ] {جض مص خص حص مس حسخس جس مخ}: يف كتابه وبقول اهلل 

 والكَلءة. ،والحفظ ،والتأييد ،: هي معية النصرواملعية هنا

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب}:  مثله قولهو
.[35التوبة: ] { جخمخ

 ويلقى اهلل  ،ويموت عليه ،فيحيا عليه ،: أن يعتقد هذا المعتقدفينبغي لكل مسلم

 يوم القيامة به.
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 بيان بعض األدلة التي تدل على علو اهلل 

  من حديث: يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللو
ِّ
ل ِمي ِم السُّ ك  ة  ْبِن اْلح  اِوي   ،--ُمع 

 : انِيَّةِ  "ق ال  وَّ اْلج  ب ل  ُأُحٍد و 
ن ًما لِي قِ ى غ  ٌة ت ْرع  اِري  ان ْت لِي ج  ك  ا  ،و  إِذ  ْوٍم ف  ات  ي  ف اطَّل ْعُت ذ 

ا ن ِمه  اٍة مِْن غ  ب  بِش  ه  ْد ذ  يُب ق  م   ،الذِّ ُجٌل مِْن ب نِي آد  أ ن ا ر  ا  ،و  م  ُف ك  ُفون  آس  ل كِنِّي  ،ي ْأس 

ةً  كَّ ا ص  ْكُته  ك    ،ص 
ِ
ُسول  اهلل ْيُت ر  ت  أ    --ف 

َّ
ل ي لِك  ع  ظَّم  ذ  ُقْلُت: ي ا  ،ف ع 

 : ا؟ ق ال   أ ف َل  ُأْعتُِقه 
ِ
ُسول  اهلل ا «اْئتِنِي بَِها»ر  ْيُتُه بِه  ت  أ  ا:  ،ف  ه  ال  ل  ق  ْت: فِي  «؟َأْيَن اهَّللُ »ف  ال  ق 

اءِ  م  :  ،السَّ   «؟َأَنا َمنْ »ق ال 
ِ
ُسوُل اهلل ْت: أ ْنت  ر  ال  :  ،ق  َها ُمْؤِمنَة   ،َأْعتِْقَها»ق ال   .«َفإِنَّ

 يف حجة الوداع يشير إلى السماء. --النبي كان و

 --من حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري : يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللو

َفَما  ،َوَأْنُتْم ُتْسَأُلوَن َعنِّي ،كِتَاُب اهَّللِ  ،َبْعَدُه إِِن اْعَتَصْمُتْم بِهِ َوَقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا 

اُلوا:  «؟َأْنُتْم َقائُِلونَ  ْحت  "ق  ن ص  ْيت  و  أ دَّ ْد ب لَّْغت  و  ُد أ نَّك  ق  :  ،"ن ْشه  ال  ق  بِإِْصَبِعِه "ف 

بَّاَبةِ  َماِء َوَينُْكتَُها  ،السَّ ث   «اْشَهْد  ،اللُهمَّ  ،اْشَهْد  ،اللُهمَّ » "إَِلى النَّاسِ َيْرَفُعَها إَِلى السَّ ث َل 

اٍت  رَّ  ....« ،م 

 واإلحسان: باعتقادها أن اهلل  ،األيمان --فأثبت لها النبي 

 بائن من مخلوقاته. ،على سماواته

 أرسله اهلل  ،--رسول اهلل  --وأن النبي 

ليخرج المخلوقات من ظلمات الكفر والشرك والجهل والبدع والخرافات 

-وعلق النبي ، م واإليمان والعلم والسنة والحقوالمحدثات إلى نور اإلسَل

- .عقتها باإليمان 
         

 .(273)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(1718)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)



  30 اعرف عقيدتك

 بيان معنى: "في السما "

 : يف السماء. ومعنى

 رنزن مم ام يل ىل مل يك}:  قال اهلل، ، ويستدل على ذلك: على السماءأي

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من
 .[31طه: ] { مئ خئ

 : على جذوع النخل. أي

 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه}:  وقال اهلل
 .[12الملك: ] {ّٰ ِّ

 وليس بداخلها. ،طرقها: على أي

 .[83الزخرف: ] { حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي}: اهلل  أما قولو

 ومعبود يف األرض. ،معبود يف السماء : أي أن اهلل املعنى هناف

وبين  ،وأخواتكم ،وبين إخوتكم ،ونسائكم ،: بين أبنائكمفأشيعوا هذا العقيدة

ويف مجتمعاتكم؛ فإن المخالفين فيها  ،وبين أخوالكم وخالتكم ،أعمامكم وعماتكم

 .كثر؛ ال كثرهم اهلل 

 : ربما يرون غير هذه العقيدة السلفية األصلية. مجاهري الطوائف

وعمر بن  ،وأبو بكر الصديق ،--: التي كان عليه النبي وهي

 . - -وسائر الصحابة  ،وعلي بن أبي طالب ،وعثمان بن عفان ،الخطاب

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  ،وأتباع التابعين ،ومن سار على سيرهم: من التابعين

 الدين.
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، وسَلمه أجمعين: جميع األنبياء والمرسلين عليهم صلوات اهلل بل كان عليها

 زب رب يئ ىئ نئ}: بقوله عنه كما أخربنا اهلل والمكذب بالعلو فرعوين، 

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 .[78القصص: ] {مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 فأراد فرعون عليه لعنة اهلل ، يف السماء هم أن اهلل : أخربموسى عليه السالمف

 أن يتخذ بناء حتى يصل إلى السماء.

يف سمائه على عرشه؛ فهو موساوي  : أن اهلل قالفمن ولذلك قال شيخ اإلسالم 

 محمدي. 

من الضَلل  نعوذ باهلل  ،يف كل مكان؛ فهو فرعوين : أن اهلل ومن زعم

 والخذالن.

 والحمد هلل رب العالمين

 

         

  



  32 اعرف عقيدتك

 متكلم بحرف وصوت, متى شا , وكيف شا  بيان أن اهلل  

متكلم  ما عليه أهل السنة واجلماعة، من أن اهلل ": اعرف عقيدتكمن باب و

 . "حبرف، وصوت، متى شاء، كيف شاء

 .[11الشورى: ] {خي حي جي يه مهىه جه ين}:  كما قال اهلل

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: اهلل  قولمما يدل على إثبات صفة الكالم و
 .[113النساء: ] {نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ

البقرة: ] { من حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل}:  وقال اهلل

727]. 

 مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب}:  وقال اهلل

 .[137األعراف: ] { مخ جخ مح

 خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 .[75البقرة: ] {ٍّ ٌّ

 .[27مريم: ] {مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل

 : تكون بصوت منخفض.واملناجاة   : يكون بصوت مرتفع.والنداء

متصف هبذه الصفة و ،متكلم : يدل على أن اهلل وكل ما تصرف من هذه املعاني

 الجليلة. ،العظيمة

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف}:   قال اهلل

 .[151الكهف: ] {جن مم خم حم



  بيان أن اهلل  متكلم حبرف وصوت، متى شاء، وكيف شاء
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يس: ] {مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ}:   وقال اهلل

87-87]. 

 .[23األعراف: ] {حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين}:  وقال اهلل

 وهو كَلمه. ،: يكون بأمره سبحانه وتعالىفاخللق

ومعطي الكمال أولى  ،صفة كمال وهي ،: صفة أزلية أبديةثم إن صفة الكالم هلل 

 به سبحانه وتعالى.

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم}: نداء موسى عليه السالم بعد  قال اهللوقد 

 .[13طه: ] {مه جه ين

بل وما كان  ،وما كان لها أن تقوله أبًدا ،أن تتكلم بمثل هذا الكَلم :فما كان للشجرة

 لمخلوق أن يقول مثل هذا الكَلم.

 .: هو اهلل وإمنا املتكلم احلقيقي

 جئ يي ىي ني مي زي}: من يف املوقف يوم القيامة ويكلم اهلل 
 .[12القصص: ] {حئ

اتِمٍ : ويف الصحيحني ِديِّ ْبِن ح    ،--من حديث ع 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :«  ُمُه َربُُّه َلْيَس َبيْنَُه َوبَْينَُه ُتْرُجَمان َفَينُْظُر َأْيَمَن  ،َما ِمنُْكْم َأَحد  إاِلَّ َسيَُكلِّ

َم ِمْن َعَمِلهِ  مَ  ،ِمنُْه َفَلَ َيَرى إاِلَّ َما َقدَّ َوَينُْظُر َبْيَن َيَدْيِه  ،َوَينُْظُر َأْشَأَم ِمنُْه َفَلَ َيَرى إاِلَّ َما َقدَّ

ُقوا النَّاَر َوَلْو بِِشقِّ َتْمَرة   ،َفَلَ َيَرى إاِلَّ النَّاَر تِْلَقاَء َوْجِههِ   . « َفاتَّ

 .[44]األحزاب:  {يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل}:  وقال اهلل

 .بصوت يسمعونه منه عليهم : يسلم اهلل أي

         



  34 اعرف عقيدتك

ووحيه, غير مخلوق, منه بدأ وإليه , بيان أن القرآن كالم اهلل 
 يعود

،  ووحيه، وتنزيله، غري خملوق، "أن القرآن الكريم كالم اهلل : ومن هذا الباب

 ."منه بدأ وإليه يعود

 { جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص}:  قال اهلل

 .[1التوبة: ]

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض} : وقال اهلل
]الفتح:  { هلجم مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف جفحف

12]. 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص}:  وقال اهلل
 .[32البقرة: ] {حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 : ومسند أمحد وجاء يف السنن
ِ
ْبِد اهلل ابِِر ْبِن ع  :  ،--من حديث ج  ُسوُل "ق ال  ان  ر  ك 

 
ِ
ْوقِِف  --اهلل ل ى النَّاِس فِي اْلم  ُه ع  :  ،ي ْعِرُض ن ْفس  ال  ق  َرُجل   َأاَل »ف 

َغ َكََلَم َربِّي ،إَِلى َقْوِمهِ َيْحِمُلنِي   .«َفإِنَّ ُقَرْيًشا َقْد َمنَُعونِي َأْن ُأَبلِّ

ة  : يف الصحيحنيو ائِش    ،--من حديث ع 
ِّ
ْوِج النَّبِي ِحين   ،--ز 

اُلوا ا ق  ا: أ ْهُل اإِلْفِك م  ه  َواهَّللُ َيْعَلُم َأنِّي ِحينَئِذ   ،َواْضَطَجْعُت َعَلى فَِراِشي...  ،ق ال  ل 

ئِي بَِبَراَءتِي ،َبرِيَئة   َوَلكِْن َواهَّللِ َما ُكنُْت َأُظنُّ َأنَّ اهَّللَ ُمنِْزل  فِي َشأْنِي َوْحًيا  ،َوَأنَّ اهَّللَ ُمَبرِّ

 (،3373)وأخرجه باللفظ األول أبو داود يف سننه  (،12117)أخرجه اإلمام أحمد والزيادة له برقم  (1)

وصححه اإلمام األلباين رحمه  (،751)واإلمام ابن ماجه يف سننه  (،7172)واإلمام الرتمذي يف سننه 

 .  (711)اهلل يف صحيح السنن. وكَل الحديثين يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم 



  بيان أن القرآن كالم اهلل ، ووحيه، غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود
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َم اهَّللُ فِيَّ بِأَ  ،ُيْتَلى َوَلكِْن ُكنُْت َأْرُجو َأْن َيَرى  ،ْمر  َلَشْأنِي فِي َنْفِسي َكاَن َأْحَقَر ِمْن َأْن َيتََكلَّ

ُئنِي اهَّللُ بَِها --َرُسوُل اهَّللِ   .«فِي النَّْوِم ُرْؤَيا ُيَبرِّ

والصحابة رضوان اهلل  ،--: موافقة لما كان عليه النبي فهذه عقيدة

، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وأتباعهم ،نوولما كان عليه التابع ،عليهم

 لما كان عليه السلف الصالح رضوان اهلل عليهم. وموافقة

؛ أنه لم يحلف أو بكَلم اهلل  ،: أن من حلف بالقرآن الكريمويدل على ذلك

 بمخلوق.

بَّاٍس : ويف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل ان   ،-ما--من حديث اْبِن ع  : ك  ق ال 

 
ُّ
ْين   --النَّبِي الُحس  ن  و  س  ُذ الح  وِّ ي ُقوُل:  ،ُيع  ُذ بَِها »و  إِنَّ َأَباُكَما َكاَن ُيَعوِّ

ةِ   التَّامَّ
ة   ،إِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق: َأُعوُذ بَِكِلَماِت اهَّللِ  َوَهامَّ

 َوِمْن ُكلِّ َعْين   ،ِمْن ُكلِّ َشْيَطان 

ة    .«الَمَّ

يٍم السُّ : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل
كِ ة  بِنِْت ح  ْول  ا  ،--ل ِميَّةِ من حديث خ  أ نَّه 

 
ِ
ُسول  اهلل ْت ر  ِمع  َأُعوُذ : َفْليَُقْل  ،َنَزَل َأَحُدُكْم َمنِْزاًل  إَِذا»ي ُقوُل:  ،--س 

اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  ُه َشْيء  َحتَّى َيْرَتِحَل  ،بَِكِلَماِت اهَّللِ التَّامَّ ُه اَل َيُضرُّ  . «ِمنْهُ  َفإِنَّ

ة  : رمحه اهللويف صحيح اإلمام مسلم  ْير  :  ،--من حديث أ بِي ُهر  نَُّه ق ال  ُجٌل "أ  اء  ر  ج 

 
ِّ
ة   --إِل ى النَّبِي تْنِي اْلب اِرح  غ  د  ٍب ل  ْقر  ِقيُت مِْن ع  ا ل   م 

ِ
ُسول  اهلل : ي ا ر  ال  ق   ،ف 

 : اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  ،َأَما َلْو ُقْلَت »ق ال  كَ  ،ِحيَن َأْمَسْيَت: َأُعوُذ بَِكِلَماِت اهَّللِ التَّامَّ  َلْم َتُضرَّ

 .(7335)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3131)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(7731)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(7358)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)



  36 اعرف عقيدتك

». 

 : أنه لو كانت هذه الكلمات مخلوقة ما جاز االستعاذة هبا.الشاهد

 هت مت خت حت جت هب مب}: --يقول لنبيه  واهلل 

 .[12الزمر: ] {جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 .يتكلم بصوت يسمع ومما يدل على أن اهلل 

ِقيلٍ : ما جاء يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل ِد ْبِن ع  مَّ  ْبِن ُمح 
ِ
ْبِد اهلل ِمع   ،من طريق ع  أ نَُّه س 

 
ِ
ْبِد اهلل ابِر  ْبن  ع   "ي ُقوُل:  ،-ما--ج 

ِ
ُسوِل اهلل ُه مِْن ر  ِمع  ُجٍل س  ْن ر  ِديٌث ع  نِي ح  ب ل غ 

-- ْيُت ب ِعيًرا اْشت ر  ْحلِي ،ف  ْيِه ر  ل  ْدُت ع  د  ْهًرا ،ُثمَّ ش  ْيِه ش  ِسْرُت إِل  تَّى  ،ف  ح 

ا  إِذ  ام  ف  ْيِه الشَّ ل  ِدْمُت ع   ْبُن ُأن يْسٍ ق 
ِ
ْبُد اهلل ُه:  ،--ع  اِب: ُقْل ل  ُقْلُت لِْلب وَّ ابِرٌ ف  -ج 

-  ل ى اْلب اِب مْ  ،ع  ؟ ُقْلُت: ن ع 
ِ
ْبِد اهلل ال  اْبُن ع  ق  ُأ ث   ،ف  ج  ي ط  ر  نِيف خ  اْعت ن ق   ،ْوب ُه ف 

اْعت ن ْقُتهُ    ،و 
ِ
ُسوِل اهلل ِمْعت ُه مِْن ر  نْك  أ نَّك  س  نِي ع  غ  ِديًثا ب ل  ُقْلُت: ح  فِي  --ف 

اصِ  ِشيُت أ ْن ت ُموت   ،اْلِقص  هُ  ،ف خ  ع  ْبل  أ ْن أ ْسم    ،أ ْو أ ُموت  ق 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  : س  -ق ال 

-  :اْلِعب اُد  - اْلِقَياَمةِ  النَّاُس َيْومَ ُيْحَشُر "ي ُقوُل :  ُعَراًة ُغْراًل بُْهًما -أ ْو ق ال 

"  : ا ُبْهًما؟ ق ال  م  : ُقْلن ا: و  ءٌ  "ق ال 
ْ
ي ُهْم ش  ع  ْيس  م  ُعُه مِْن ُبْعٍد  ،ل  ْوٍت ي ْسم  ُثمَّ ُين اِديِهْم بِص 

ُعُه مِْن ُقْرٍب:  ا ي ْسم  م   ِمْن َأْهِل النَّارِ  ،يَّانُ َأَنا الدَّ  ،َأَنا اْلَمِلُك "ك 
َأْن َيْدُخَل  ،َواَل َينْبَِغي أِلََحد 

 ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة َحقٌّ  ،النَّارَ 
ُه ِمنْهُ  ،َوَلُه ِعنَْد َأَحد   ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة  ،َحتَّى َأُقصَّ

َواَل َينَْبِغي أِلََحد 

 ِمْن َأْهِل النَّ  ،َأْن َيْدُخَل اْلَجنَّةَ 
ُه ِمنْهُ  ،اِر ِعنَْدُه َحقٌّ َوأِلََحد  ْطَمةُ  ،َحتَّى َأُقصَّ : "َحتَّى اللَّ . ق ال 

ا ن ْأتِي اهلل   إِنَّا إِنَّم  ْيف  و  :  ُقْلن ا: ك  اًة ُغْراًل ُبْهًما؟ ق ال  يِّئ اِت  "ُعر  السَّ ن اِت و  س   .«"بِاْلح 

 .(7351)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ظَلل الجنة برقم . (11537)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (7)

 . ( وعلقه البخاري بصيغة الجزم213)



  بيان أن القرآن كالم اهلل ، ووحيه، غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود
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 وفيه ضعف.  ،وإن كان الحديث من طريق محمد بن عبد اهلل بن عقيل

 :(9/141وقد ذكره اإلمام البخاري معلًقا يف صحيحه برقم )

ْن قال: َوُيْذَكُر ابِرٍ : ع  ْن  ،-ما--ج   بِْن ُأن يْسٍ ع 
ِ
بِْد اهلل ِمْعُت  --ع  : س  ق ال 

 
َّ
َفُينَاِديِهْم بَِصْوت  َيْسَمُعُه َمْن َبُعَد  ،َيْحُشُر اهَّللُ الِعَبادَ »ي ُقوُل:  --النَّبِي

يَّانُ  ،َكَما َيْسَمُعُه َمْن َقُرَب: َأَنا الَمِلُك   .«َأَنا الدَّ

ِعيٍد الُخْدِريِّ : واللفظ للبخاري ويف الصحيحني   ،--من حديث أ بِي س 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-،  : بَّن ا  ي ُقوُل اهلُل  "ق ال  بَّيْك  ر  ُم، ي ُقوُل: ل  ِة: ي ا آد  ي ْوم  الِقي ام 

: ي   تِك  ب ْعًثا إِل ى النَّاِر، ق ال  يَّ ْأُمُرك  أ ْن ُتْخِرج  مِْن ُذرِّ ْوٍت: إِنَّ اهلل  ي  يُن اد ى بِص  ، ف  ْيك  ْعد  س  ا و 

: مِْن ُكلِّ أ ْلٍف  ا ب ْعُث النَّاِر؟ ق ال  م  بِّ و  اُه ق ال   -ر  ٍة ]ص: - ُأر  ًة 18تِْسع  مِائ  تِْسع  [ و 

ا ُهْم  م  ى و  ار  ى النَّاس  ُسك  ت ر  لِيُد، و  ي ِشيُب الو  ا، و  ْمل ه  امُِل ح  ُع الح  ِحين ئٍِذ ت ض  ، ف  تِْسِعين  و 

ِديٌد   ش 
ِ
اب  اهلل ذ  ل كِنَّ ع  ى، و  ار  ْت ُوُجوُهُهْم، "بُِسك  يَّر  تَّى ت غ  ل ى النَّاِس ح  لِك  ع  قَّ ذ   ف ش 

 
ُّ
ال  النَّبِي ق  مِنُْكْم : »ف  ، و  تِْسِعين  ًة و  تِْسع  ٍة و  ْأُجوج  تِْسع  مِائ  م  مِْن ي ْأُجوج  و 

نِْب الثَّْوِر األ ْبي ِض  اِء فِي ج  ْود  ِة السَّ ْعر  الشَّ ْنُتْم فِي النَّاِس ك  اِحٌد، ُثمَّ أ  ةِ  -و  ْعر  الشَّ أ ْو ك 

نِْب الثَّْوِر األ ْس  اِء فِي ج  ِد الب ْيض  نَّةِ  -و  إِنِّي أل  ْرُجو أ ْن ت ُكوُنوا ُرُبع  أ ْهِل الج  بَّْرن ا، ُثمَّ « و  ف ك 

 : نَّةِ »ق ال  : « ُثُلث  أ ْهِل الج  بَّْرن ا، ُثمَّ ق ال  نَّةِ »ف ك  ْطر  أ ْهِل الج  بَّْرن ا« ش   .«ف ك 

أهل الجنة وأهل النار ، وأدلة ذلك يف كتاب اهلل وسنة رسوله  ويكلم اهلل 

 . 
         

  

 .(777)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3331)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)



  38 اعرف عقيدتك

 بيان حكم من اعتقد أن القرآن الكريم مخلوق

لزمه أن األسماء والصفات  ،مخلوق من اعتقد أن القرآن الذي هو كَلم اهلل و

 عن هذا القول علًوا كبيًرا. مخلوق؛ تعالى اهلل  ولزم أن اهلل  ،مخلوقة

وهو الذي وصف نفسه بصفاته  ،هو الذي سمى نفسه بأسمائه الحسنى فاهلل 

 العليا.

-أو يف السنة المطهرة التي أوحى هبا إلى نبيه  ،سواء يف القرآن الكريم

-. 

 وقد كفر علماء المسلمين من اعتقد أن القرآن مخلوق. 

 : (44النونية )ص قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف

 ولقد تقلد كفرهم خمسون يف 

 

 عشر من العلماء يف البلدان  

 والَللكائي اْلمام حكاه عن  

 

 هم بل حكاه قبله الطبراين  

 {يث ىث نث مث زث رث يت}: يف كتابه العزيز وأما قول اهلل  
 .[7الزخرف: ]

 صيرناه قرآًنا عربيا. إنا: فاملعنى

 : خلقناه.ىعنمبوليس 

لين كما يف هذه اآلية ومفع، فإذا نصبت بمعنى صيرو : بمعنى خلقتأتي: إذ أن جعل

 .كانت بمعنى صير

 {حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين}: يف كتابه العزيز  قال اهللوقد 
 .[23األعراف: ]

 وبين الخلق. ،بين األمر فرق اهلل ف



  قد أن القرآن الكريم خملوقبيان حكم من اعت
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 يل ىل مل خل}: يف كتابه كما يف قول اهلل ، والقرآن الكريم أمر اهلل 
 خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم
 .[27الشورى: ] {ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

غير مخلوق؛ ألنه من  : أن القرآن الكريم كَلم اهلل فُعلم من جمموع اآليتني السابقتني

 وليس من خلقه. ،أمره

 حن جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل}: يف كتابه العزيز وأما قول اهلل 

 .[157األنعام: ] {يه ىه مه جه ين ىن خنمن

 {مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق}: يف كتابه العزيز  وقوله
 .[17الزمر: ]

ومن األدلة  ،كما علم من اآليات السابقة ،ولكنه ليس بمخلوق ،: شيءفالقرآن

 السابقة.

 يل ىل مل خل}: ، كما يف قولهعن نفسه بأنه شيء، وهو ليس مبخلوق قد أخرب اهلل و
 .[11األنعام: ] { ممىم خم جمحم

 وهو خالق وليس بمخلوق. ،شيء فاهلل 

 وهو ليس بمخلوق. ،شيء ،وكذلك القرآن كَلم اهلل 

كما قال جعفر الصادق حين  ،وال بأنه مخلوق ، نقول يف القرآن: بأنه خالقالو

فهو صفة اهلل  ،سئل عن القرآن فقال: ليس بخالق وال مخلوق ولكنه كَلم اهلل 

 .الَلئقة بجَلله العظيم 

ْسُروٌق : البخاري رمحه اهلل يف صحيحهاإلمام وعلق  ق ال  م  ْسُعودٍ  ،و  ْن اْبِن م  : --ع 

َمَواِت َشْيًئا» َم اهَّللُ بِالَوْحِي َسِمَع َأْهُل السَّ ْوُت  ،إَِذا َتَكلَّ َع َعْن ُقُلوبِِهْم َوَسَكَن الصَّ  ،َفإَِذا ُفزِّ

ُه الَحقُّ َوَناَدْوا  .[77سبأ: ] { جيحي يه مهىه جه ين}: «َعَرُفوا َأنَّ



  40 اعرف عقيدتك

 بن مسعود : وأخرجه اإلمام أبو داود رمحه اهلل يف سننه موصوًلا
ِ
ْبِد اهلل -من حديث  ع 

-،  
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ْحِي »: --ق ال  لَّم  اهلُل بِاْلو  ا ت ك  ِمع  أ ْهُل  ،إِذ  س 

ا ف  ل ى الصَّ ِة ع  ْلِسل  رِّ السِّ ج  ًة ك  ل  ْلص  اِء ص  م  اِء لِلسَّ م  ُيْص  ،السَّ ُقون  ف  تَّى  ،ع  لِك  ح  ذ  اُلون  ك  ف َل  ي ز 

ْأتِي ُهْم ِجْبِريُل  ْن ُقُلوبِِهمْ  ،ي  ع  ع  ُهْم ِجْبِريُل ُفزِّ اء  ا ج  تَّى إِذ  :  «ح  ا ِجْبِريُل »ق ال  : ي  ي ُقوُلون  ف 

قَّ  ي ُقوُل: اْلح  ؟ ف  بُّك  ا ق ال  ر  اذ  قَّ  ،م  : اْلح  ي ُقوُلون  قَّ  ،ف  ، وأخرجه البخاري بنحوه «اْلح 

 .عن أبي هريرة 

بأفضل مما خرج منه ": وما ُتقرب إلى اهلل : --قال ذلك جندب 

 .أخرجه عبد اهلل بن أحمد يف السنة "سبحانه وتعالى كَلمه

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}:   وقال اهلل
 .[1-2:]الزمر {يت ىت نت مت زت رت يب

 .[1-2:]غافر {ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}:   وقال اهلل

 : لَلبتداء.فمن

-وبلغه إلى النبي  ،وسمعه منه جربيل عليه السَلم تكلم به اهلل 

-،  والنبي-- بلغه إلى أصحابه رضوان اهلل عليهم، 

 وهم بلغوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا اليوم.

 ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه}: يف كتابه وأما قول اهلل 
 .[41-13:]احلاقة {رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

وأخرجه اإلمام أبو داود يف سننه موصواًل  (،1/131)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه معلًقا  (1)

 . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(3378)

 .(3351)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري}: ل اهلل يف قوو
 .[12-23:]التكوير {هب

حيث أنه هو الذي بلغه إلى من  --: إلى النبي فأضيف يف اآلية السابقة

 أصحابه رضوان اهلل عليهم.

-حيث أنه هو الذي بلغه إلى النبي من : إلى جربيل عليه السَلم وأضيف يف اآلية الثانية

- .من ربه سبحانه وتعالى 

 هو اهلل سبحانه وتعالى.ف: وأما املتكلم به حقيقة

في سنن اإلمام ابن ماجه رحمه يف آخر الزمان ف ومن هقيدتنا أنه يعود إلى اهلل 

انِ : اهلل ة  ْبِن اْلي م  ْيف    ،--من حديث ُحذ 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  : --ق ال 

ْسََلُم َكَما َيْدُرُس َوْشُي الثَّْوِب » َواَل  ،َواَل َصََلة   ،َحتَّى اَل ُيْدَرى َما ِصَيام   ،َيْدُرُس اْْلِ

 ،َفََل َيْبَقى فِي اأْلَْرِض ِمنُْه آَية   ،فِي َلْيَلة   َوَليُْسَرى َعَلى كَِتاِب اهَّللِ  ،َواَل َصَدَقة   ،ُنُسك  

ْيُخ اْلَكبِيُر َواْلَعُجوزُ َوَتْبَقى َطَوائُِف ِمَن النَّ  َيُقوُلوَن: َأْدَرْكنَا آَباَءَنا َعَلى َهِذِه  ،اِس الشَّ

ُه ِصل ةُ . "َفنَْحُن َنُقوُلَها ،اَل إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ  ،اْلَكِلَمةِ  ال  ل  ق  ه  إاِلَّ اهللُ ": ف  نُْهْم: ال  إِل  ا ُتْغنِي ع   ،م 

ةٌ  َل  ا ص  ُهْم ال  ي ْدُرون  م  ال  ُنُسٌك  ،ال  ِصي امٌ و   ،و  ٌة؟ ،و  ق  د  ال  ص  ةُ  "و  ْيف  نُْه ُحذ  ض  ع  أ ْعر  ُثمَّ  ،ف 

ًثا ْيِه ث َل  ل  ا ع  ه  دَّ ةُ  ،ر  ْيف  نُْه ُحذ  لِك  ُيْعِرُض ع  ْيِه فِي الثَّالِث ِة،  ،--ُكلَّ ذ  ل  ُثمَّ أ ْقب ل  ع 

ال   ق  ًثا «ُتنِْجيِهْم ِمَن النَّارِ  ،َيا ِصَلةُ »: ف   ."ث َل 

 ،--المذكور يف حديث حذيفة  ،القرآن من األرضلبعض رفع وقد حصل 

 .--يف عهد النبي 

وهو يف . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (3531)أخرجه ابن ماجه يف سننه  (1)

 .(، وهو يف الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه اهلل 83الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )
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دِ : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف ْرِب ْبِن أ بِي اأْل ْسو  ْن أ بِيهِ  ،من طريق أ بِي ح  :  ،ع  ق ال 

ث  " ِريُّ  ب ع  ى اأْل ْشع  ةِ  --أ ُبو ُموس  اِء أ ْهِل اْلب ْصر  ِة  ،إِل ى ُقرَّ ُثِمائ  ْيِه ث َل  ل  ل  ع  خ  ف د 

ُءوا اْلُقْرآن   ر  ْد ق  ُجٍل ق  :  ،ر  ال  ق  اُؤُهمْ "ف  ُقرَّ  و 
ةِ ْنُتْم ِخي اُر أ ْهِل اْلب ْصر  اْتُلوهُ  ،أ  نَّ  ،ف  ال  ي ُطول  و 

ت ْقُسو  ُقُلوُبُكمْ  ُد ف  ْيُكُم اأْل م  ل  ْبل ُكمْ  ،ع  ان  ق  ْن ك  ْت ُقُلوُب م  ا ق س  م  إِنَّا  ،ك  ةً و  ُأ ُسور  ُكنَّا  ،ُكنَّا ن ْقر 

ة   اء   بِب ر 
ةِ دَّ الشِّ ا فِي الطُّوِل و  بُِّهه  ا ،ُنش  ُأْنِسيُته  ا:  ،ف  ِفْظُت مِنْه  ْير  أ نِّي ق ْد ح  ْبِن آَدَم "غ 

ِ
َلْو َكاَن ال

، اَلبَْتَغى َوادًِيا َثالًِثا، َواَل 
ُأ  ،"التَُّراُب  َيْمََلُ َجْوَف اْبِن آَدَم إاِلَّ  َواِدَياِن ِمْن َمال  ُكنَّا ن ْقر  و 

ةً  اِت  ،ُسور  بِّح  ى اْلُمس  ا بِإِْحد  بُِّهه  ا ،ُكنَّا ُنش  ُأْنِسيُته  ا:  ،ف  ِفْظُت مِنْه  ْير  أ نِّي ح  َها الَِّذيَن "غ  َيا َأيُّ

 َفتُْسَأُلوَن َعنَْها َيْوَم  اْلِقَياَمةِ َما اَل َتْفَعُلوَن، َفتُْكَتُب َشَهاَدًة فِي َأْعنَاقُِكْم،  َتُقوُلونَ  لِمَ  آَمنُوا

". 

 والحمد هلل رب العالمين.

 

         

  

 .(1525)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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 "[61]البروج:  {} :"اإليمان بما دل عليه قول اهلل  

 {مص خص حص مس}: اإلميان مبا دل عليه قول اهلل ": من باب اعرف عقيدتكو
  ."[26]الربوج:

 حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت}: يف كتابه العزيزوبقوله تعاىل 
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف
 {هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن حن جن مم خم

 .[201-202:]هود

متصف بصفات كثيرة  على أن اهلل  ،بمفهومها ،فهذه األدلة تدل بمنطوقها

 جليلة عظيمة.

 .األفعال االختياريةحبيث يفعل ما شاء من 

فيغضب على من شاء من عباده، متى ما شاء سبحانه وتعاىل؛ غضًبا يليق جبالل وجهه، وبعظيم 

 .سلطانه

 .انتقم ممن غضب عليه وإذا غضب اهلل 

 جب هئ مئ خئ حئ}: يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز

 .[26-22:]الزخرف {خت حت جت هب مب خب حب

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى}:  وقال اهلل
 زث يترث ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ
 .[30:]البقرة {ىث نث مث

 مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}:  وقال اهلل



  44 اعرف عقيدتك

 {لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت
 .[15المائدة: ]

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي}:  وقال اهلل
 .[1-6:]الفاحتة {رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .ويرضى متى ما شاء، عمن شاء سبحانه وتعاىل

 خن حن ممجن خم حم جم هل مل خل}: يف كتابه العزيز  اهللكما قال 
 {هث مث هت مت مبهب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هن من
 .[223:]املائدة

 : أحسن إليه.عن العبد وإذا رضي اهلل 

 ."أن الغضب هو االنتقام": فال يقال

 ."واإلثابة ،أن الرضى هو اإلحسان": وال يقال

 وهو تفسير مبتدع. ،فهذا تفسير للصفة بَلزمها

ويف سنة  ،ما أثبته لنفسه يف كتابه العزيز يثبتون هلل  ،أهل السنة والجماعةبل 

 الثابتة عنه. --النبي 

 وال تشبيه. ،وال تمثيل ،وال تكييف ،وال تعطيل ،من الصفات من غير تحريف

 وال يف صفاته. ،وال يف أسمائه ،ال يف ذاته ،ليس كمثله شيء ،ألن سبحانه وتعالى

 .[11الشورى: ] {خي حي جي يه مهىه جه ين}:  قال اهلل

 من شاء من خلقه. ،وهكذا يكره متى شاء

 من شاء من خلقه. ،وكيف شاء ،ويحب متى شاء

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ}:   قال اهلل

 .[31التوبة: ]  {مج حج مث هت مت خت
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 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن}:   وقال اهلل
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .[24:]املائدة {خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى}:   وقال اهلل
 جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ
 .[777البقرة: ] {حس جس مخ

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي}:  وقال اهلل

 جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب
 {مظ حط مض خض حض مصجض خص حص خسمس حس جس مخ

 .[17المائدة: ]

 مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم}:   وقال اهلل
 متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 .[1الحجرات: ] {مح جح مج حج مث

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن}:   وقال اهلل
 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 .[4-1:]الصف {مج حج مث هت

 .كما أنه موصوف بالرمحة

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي}:  قال اهلل

 .[177األنعام: ] {رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 وهي التي وسعت كل شيء. ،المتصف هبا: صاحب الرحمة الواسعة أي

 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي} :  قال اهلل
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 .[121األعراف: ] {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 : على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. وهذه اآلية من األدلة

 : هو ذو الرحمة.أي

 : هو ذو الرحمة. والرمحن

 : هو ذو العزة.كما أن العزيز

فأفعاله ال  ،معلوم لمخلوق ،أو عد ،غير داخلة تحت حصر وصفات اهلل 

 منتهى لها.

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف}:  قال اهلل

 .[151الكهف: ] {جن مم خم حم

 بن مسعود : وجاء يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل
ِ
ْبِد اهلل :  ،--من حديث ع  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل : اللُهمَّ إِنِّي َما َقاَل َعْبد  َقطُّ إَِذا َأَصاَبُه "»: --ق ال  ر  َهمٌّ َوَحَزن 

 فِيَّ ُحْكُمَك  ،َناِصَيتِي بَِيِدكَ  ،اْبُن َأَمتَِك  ،َواْبُن َعْبِدكَ  ،َعْبُدكَ 
 ،َعْدل  فِيَّ َقَضاُؤكَ  ،َماض 

ْيَت بِِه َنْفَسَك  ،َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسم  ُهَو َلَك  ْمَتُه َأَحًدا ِمْن  ،َأْو َأْنَزْلَتُه فِي كَِتابَِك  ،َسمَّ َأْو َعلَّ

َوُنوَر  ،َأْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي ،َأِو اْسَتْأَثْرَت بِِه فِي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدكَ  ،َخْلِقَك 

ي ،َوِجََلَء ُحْزنِي ،َصْدِري هُ  إاِلَّ َأْذَهَب اهَّللُ  ،َوَذَهاَب َهمِّ َوَأبَْدَلُه َمَكاَن ُحْزنِِه  ،َهمَّ

:  ،"َرًحافَ  اِت؟ ق ال  لِم  ِء اْلك  ُؤال  لَّم  ه  ن ا أ ْن ن ت ع  نْب ِغي ل   ي 
ِ
ُسول  اهلل اُلوا: ي ا ر  ِغي َينْبَ  ،َأَجْل  "ق 

َمُهنَّ  لَِمْن َسِمَعُهنَّ َأنْ   ." َيَتَعلَّ

(، 111) رحمه اهلل برقم . وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين(3718)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)

وقد أخرجته يف كتابي التبين لخطأ من حصر أسماء اهلل يف تسعة وتسعين، وذكرت من صححه من أهل 

 العلم .  
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ة  : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ائِش  ال ْت:  ،-ا-من حديث ع  ُسول  "ق  ْدُت ر  ق  ف 

 
ِ
ُهو   --اهلل ْيِه و  م  د  ل ى ب ْطِن ق  ْت ي ِدي ع  ع  ق  و  ْسُتُه ف  اْلت م  اِش ف  ًة مِن  اْلِفر  ْيل  ل 

ُهو  ي ُقوُل:  نُْصوب ت اِن و  ا م  ُهم  ْسِجِد و   ،اللُهمَّ َأُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخطَِك »فِي اْلم 

َأْنَت َكَما َأْثنَْيَت َعَلى  ُذ بَِك ِمنَْك اَل ُأْحِصي َثنَاًء َعَلْيَك َوَأُعو ،َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُقوَبتَِك 

 .«َنْفِسَك 

يس: ] {مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ}:   وقال اهلل

87]. 

 خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت}:  وقال اهلل

 .[113البقرة: ] {حص مس

 .ويأتي سبحانه وتعاىل، وجييء يوم القيامة للفصل بني العباد

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع}:   اهللقال 

 .[715البقرة: ] {هل مل خل حل جل لكمك خك

 .[77الفجر: ] {مم خم حم جم هل مل}:  وقال اهلل

 منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 .[128 األنعام:] {ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ

 على ما يليق باهلل سبحانه وتعالى. ،ومجيء حقيقي ،وهذا إتيان حقيقي

 وال تشبيه. ،وال تمثيل ،ومن غير تكييف ،وال تعطيل ،من غير تحريف

 .وهو سبحانه وتعاىل يف علوه على عرشه

 .(381)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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 .[11الشورى: ] {خي حي جي يه مهىه جه ين}:  قال اهلل

 .كما أنه ينزل سبحانه وتعاىل يف الثلث األخري من الليل

ة  من حديث أ بِي : في الصحيحنيف ْير   --ُهر 
ِ
ُسول  اهلل  --: أ نَّ ر 

 : ْيِل اآلِخُر »ق ال  ْنَيا ِحيَن َيْبَقى ُثُلُث اللَّ َماِء الدُّ  إَِلى السَّ
َينِْزُل َربُّنَا َتَباَرَك َوَتَعالَى ُكلَّ َلْيَلة 

 .«"تَْغِفُرنِي َفَأْغِفَر َلهُ َمْن َيْس  ،َمْن َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِيهُ  ،َمْن َيْدُعونِي َفَأْسَتِجيَب َلهُ "َيُقوُل: 

-أجمعين عن النبي --أكثر من ثمانية وعشرين صحابًيا ": وروى احلديث

-،  رحمة اهلل -كما ذكر ذلك اإلمام ابن القيم وغيره من أهل العلم

 ."-عليهم أجمعين

على ما يليق به  ،صفة ثابتة هلل ": فصفة النزول إىل السماء الدنيا يف الثلث األخري من الليل

وال  ،وال تشبيه ،ومن غير تكييف ،من غير تحريف وال تعطيل ،سبحانه وتعالى

 ."تمثيل

 حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت}: يف الكتاب من قول اهلل 
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
 .[201-202:]هود {جل مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف

 .[26:]الربوج {مص خص حص مس}: ومن قوله تعاىل يف كتابه العزيز

وحديث  ،--ويف السنة النبوية المطهرة: ما تقدم معنا من حديث أبي هريرة 

 .--أبي سعيد الخدري 

أن  --ما كان للنبي  ،يعلم ما يقول --والنبي 

 أو نزول األمر. ،أو نزول الملك ،وهو يقصد نزول رحمته ،«ينزل ربنا»يقول: 

 .(328)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1132)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 لو كان النازل ما ذكر.

ينزل ملك " ،"ينزل أمر ربنا" ،"تنزل رحمة ربنا": --لقال النبي 

 وهكذا. ،"من مَلئكة ربنا

 ،فتعين أن النزول هو هلل  ،يقول: ينزل ربنا --لكن النبي 

 ،وال تشبيه ،وال تمثيل ،من غير تكييف ،على ما يليق به سبحانه وتعالى ،نزول حقيقي

 وال تحريف. ،ومن غير تعطيل

 ،أو تقله؛ فهو العظيم ،وال ُيعتقد أن السماء تظله ،علوهوهو اهلل سبحانه وتعالى يف 

 الواسع سبحانه وتعالى. ،الكبير
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 بيان أقسام اإلضافة إلى اهلل 

 : تقسم إىل قسمني اإلضافة إىل اهلل 

 .إضافة صفة إىل موصوف بها: األوىل

إلى ربه  --وأضافه النبي  ،إلى نفسه فكل معنى أضافه اهلل 

 سبحانه وتعالى. 

فهو إضافة  ،"وغير ذلك ،واليد ،والكَلم ،والعين ،كالوجه": من املعاني اليت تقوم بغريها

 صفة إلى موصوف.

 .إضافة خملوق إىل خالقها: الثانية

من المعاين التي تقوم بنفسها؛ فإضافتها إلى اهلل إضافة  وما أضيف إلى اهلل 

  ،خلق أو ملٍك 
ِ
  ،كناقة اهلل

ِ
  ،وبيت اهلل

ِ
 وهكذا. ،وعبد اهلل

بسبب األفكار  ،صفة لشناعة وقعت يف القلوب المريضة وال ننفي عن اهلل 

 المنحرفة.

 ترفع عنها كل نقص. فنحن نعلم أن إضافة الصفة إلى اهلل 

 {يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: يقول عن نفسه يف كتابه ألن اهلل 
 .[1الملك: ]

 خفمف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض}:  وقال اهلل

 مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق
 .[202-200:]األنعام {خي حي جي ٰه مه هنجه من خن جنحن

 مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس}:  وقال اهلل

 .[77األنبياء: ] {جغ
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 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل}:  وقال اهلل
 .[211-210:]الصافات {مه جه هن من خن

 .[1:]الفاحتة {يم ىم مم خم حم}:   وقال اهلل

 اآليات تدل على عموم كماله من كل وجه. وكل هذه
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 []بيان صفة اإلرادة الثابتة هلل 

 .يفعل ما يريد ويف اآلية اليت ذكرت أن اهلل 

 .[11الربوج: ]  {مص خص حص مس}:   قال اهلل

 .وهذه صفة عظيمة صفة اإلرادة هلل 

 خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل}:  قال اهلل
 ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من
 .[172األنعام: ] {ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل}:  قال اهلل
 خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني زيمي ري
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب
البقرة: ] {خض حض جض مص خص حص مس خس حس

182]. 

 مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}:  وقال اهلل

 .[131آل عمران: ] {زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل

 جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي
 نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 .[6:]املائدة {لك اك يق
 : بيان أن صفة اإلرادة تنقسم إىل قسمني
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 .إرادة مبعنى املشيئة: األول

 وهذه ال بد أن تقع؛ ألنه ليس للعبد فيها اختيار.  -1

 وفيما ال يحبه. ،وتكون فيما يحبه اهلل  -7

 والفجور والرب. ،: يقع فيها اإليمان والكفروهذه

 يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ}:  قال اهلل

 .[12-10:]اإلنسان {اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث

 .إرادة مبعنى احملبة: الثاني

 وهذه قد تقع وقد ال تقع؛ ألن للعبد فيها اختيار. -1

 ،من األقوال واألفعال الظاهرة ،ويرضاه وال تكون إال فيما يحبه اهلل  -7

 وغير ذلك من أنواع الطاعات. ،واالعتقادات ،والباطنة

ويكره  ،يحب الطاعات والقربات : ال يكون هبا إال الطاعة؛ ألن اهلل وهذه

 إلى غير ذلك. ،المعاصي والسيئات

 عظيم.وهذه إشارة إلى ما يجب يف هذا الباب ال

 : بيان أن الصفات تنقسم إىل ثالثة أقسام

 .صفات مدح وال نقص فيها بوجه من الوجوه: األول القسم

 له الكمال المطلق من كل الوجوه. ؛ ألن اهلل : تثبت هلل وهذه

 وغير ذلك. ،والرضا ،والمشيئة ،واإلرادة ،والكَلم ،والبصر ،كالسمع 

 .صفات نقص من كل الوجوه: الثاني القسم

 .: تنفى عن اهلل فهذه

وغير ذلك من الصفات السيئة  ،والجذام ،والجنون ،والعمى ،والبكم ،كالصمم



  54 اعرف عقيدتك

 التي يكون فيها النقص من كل الوجوه.

 .وكذلك النوم

البقرة: ] { مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي}:  قال اهلل

222]. 

 .وكذلك املوت

 ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي}:   قال اهلل
 .[28الفرقان: ] {رئ ّٰ ِّ

 كمال ضدها. ويثبت هلل 

 : ال تأخذه سنة وال نوم؛ لكمال حياته وقيوميته.فنقول

 : ال يموت؛ لكمال حياته وقيوميته.ونقول

 .صفات كمال من وجه، ونقص من وجٍه آخر: الثالث القسم

 وغير ذلك من الصفات. ،واالستهزاء ،والمكر ،كصفة المخادعة

 تكون صفة كمال.: يف حال المقابلة فهذه

 وهكذا. ،ويستهزئ بالمستهزئين ،ويمكر بالماكرين ،: اهلل يخدع بالمخادعينفنقول

 وهو المقابلة. ،يوصف هبا على هذا المعنى فاهلل 

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك}:   قال اهلل
 .[21-22:]الطارق {ىن نن

 زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك}:  وقال اهلل
 .[75األنفال: ] {زي ري ٰى ين ننىن من

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح}:  وقال اهلل
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 {حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 .[22-24:]البقرة

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ}:  وقال اهلل
 .[241:]النساء {يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت

وال حتى يف مقام المقابلة؛ ألهنا صفة ذم يف  ،: فَل يوصف هبا اهلل أما صفة اخليانة

 وهي صفة نقص مطلق. ،كل الوجوه

 : تكون يف موضع االئتمان.فاخليانة

 : اهلل يتمكن وينتقم من الخائنين.وإمنا يقال

 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}:  قال اهلل
 .[31األنفال: ] {يئ ىئ
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 يوم القيامة بيان إثبات رؤية اهلل 

 يوم القيامة،  إثبات رؤية املؤمنني هلل : من باب اعرف عقيدتكو

ة  : في الصحيحنيف ْير  ُسول  "قال:  ،--من حديث أ ب ي ُهر  اُلوا: ي ا ر  أ نَّ النَّاس  ق 

 : ِة؟ ق ال  بَّن ا ي ْوم  الِقي ام  ى ر  ْل ن ر   ه 
ِ
َهْل ُتَماُروَن فِي الَقَمرِ َلْيَلَة الَبْدِر َلْيَس ُدوَنُه »اهلل

  «َسَحاب  
ِ
ُسول  اهلل اُلوا: ال  ي ا ر  :  ،ق  ْمِس َلْيَس ُدوَنَها َسَحاب  »ق ال   «َفَهْل ُتَماُروَن فِي الشَّ

اُلوا: ال   :  ،ق  ُكْم َتَرْوَنُه َكَذلَِك "ق ال  ي ُقوُل:  ،الِقَياَمةِ  َيْومَ  ُيْحَشُر النَّاُس  ،َفإِنَّ َمْن َكاَن َيْعبُُد ف 

ْمَس  ،َشْيًئا َفْلَيتَّبِعْ  َوِمنُْهْم َمْن َيتَّبُِع  ،َوِمنُْهْم َمْن َيتَّبُِع الَقَمرَ  ،َفِمنُْهْم َمْن َيتَّبُِع الشَّ

ُة فِيَها ُمنَافُِقوَها ،الطََّواِغيَت  َفَيُقوُلوَن َهَذا  ،َفَيْأتِيِهُم اهَّللُ َفَيُقوُل: َأَنا َربُُّكمْ  ،َوَتْبَقى َهِذِه األُمَّ

َينَا َربُّنَا
َفَيُقوُلوَن:  ،َفَيْأتِيِهُم اهَّللُ َفَيُقوُل: َأَنا َربُُّكمْ  ،ا َعَرْفنَاهُ َفإَِذا َجاَء َربُّنَ  ،َمَكاُننَا َحتَّى َيْأتِ

َراُط َبْيَن َظْهَراَنْي َجَهنَّمَ  ،َأْنَت َربُّنَا  .«َفَيْدُعوُهْم َفُيْضَرُب الصِّ

عن  ،--يسألون نبيهم  ،وعباد الملة ،سؤال عظيم من علماء أجلة

 المهمة. ،ديةالعق ،هذه المسألة العظيمة

 .«سترون ربكم إنكم»ما جاء يف الحديث:  --فكان جواب النبي 

ِعيٍد الُخْدِريِّ : الصحيحنيويف  :  ،--من حديث أ بِي س   "ق ال 
ِ
ُسول  اهلل ُقْلن ا ي ا ر 

 : ِة؟ ق ال  بَّن ا ي ْوم  الِقي ام  ى ر  ْل ن ر  ْمِس َوالَقَمرِ »ه  إَِذا َكاَنْت َهْل ُتَضاُروَن فِي ُرْؤَيِة الشَّ

:  ،ُقْلن ا: ال   ،«؟َصْحًوا ُكْم الَ ُتَضاُروَن فِي ُرْؤَيِة َربُِّكْم َيْوَمئِذ  »ق ال  إاِلَّ َكَما ُتَضاُروَن  ،َفإِنَّ

:  «فِي ُرْؤَيتِِهَما َفَيْذَهُب  ،ُينَاِدي ُمنَاد : لَِيْذَهْب ُكلُّ َقْوم  إَِلى َما َكاُنوا َيْعُبُدونَ "ُثمَّ ق ال 

ِليِب َمَع َصِليبِِهمْ َأْصَح  َوَأْصَحاُب ُكلِّ آلَِهة  َمَع  ،َوَأْصَحاُب األَْوَثاِن َمَع َأْوَثانِِهمْ  ،اُب الصَّ

ُثمَّ  ،َوُغبََّرات  ِمْن َأْهِل الكَِتاِب  ،ِمْن َبرٍّ َأْو َفاِجر   ،َحتَّى َيْبَقى َمْن َكاَن َيْعُبُد اهَّللَ  ،آلَِهتِِهمْ 

 .(187)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،851) صحيحه أخرجه اإلمام البخاري يف (1)
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َها َسَراب  ُيْؤَتى بَِجَهنََّم ُتعْ  َفُيَقاُل لِْلَيُهوِد: َما ُكنُْتْم َتْعُبُدوَن؟ َقاُلوا: ُكنَّا َنْعبُُد  ،َرُض َكَأنَّ

ِه َصاِحَبة  َوالَ َولَد   ،َفُيَقاُل: َكَذْبتُمْ  ،ُعَزْيَر اْبَن اهَّللِ  َفَما ُترِيُدوَن؟ َقاُلوا: ُنرِيُد َأْن  ،َلْم َيُكْن لِلَّ

ُثمَّ ُيَقاُل لِلنََّصاَرى: َما ُكنُْتْم َتْعُبُدوَن؟  ،َفَيَتَساَقُطوَن فِي َجَهنَّمَ  ،َرُبواَفُيَقاُل: اْش  ،َتْسِقيَنَا

ِه َصاِحَبة   ،َفيَُقاُل: َكَذبُْتمْ  ،َفَيُقوُلوَن: ُكنَّا َنْعبُُد الَمِسيَح اْبَن اهَّللِ  َفَما  ،َوالَ َولَد   ،لَْم َيُكْن لِلَّ

َحتَّى َيبَْقى َمْن  ،َفيَُقاُل: اْشَرُبوا َفيََتَساَقُطوَن فِي َجَهنَّمَ  ،ُترِيُدوَن؟ َفيَُقوُلوَن: ُنرِيُد َأْن َتْسِقَينَا

َفُيَقاُل َلُهْم: َما َيْحبُِسُكْم َوَقْد َذَهَب النَّاُس؟ َفَيُقوُلوَن:  ،َكاَن َيْعُبُد اهَّللَ ِمْن َبرٍّ َأْو َفاِجر  

ا َسِمْعنَا ُمنَادًِيا ُينَاِدي: لَِيْلَحْق ُكلُّ َقْوم  بَِما  ،َوَنْحُن َأْحَوُج ِمنَّا إَِلْيِه الَيْومَ  ،َرْقنَاُهمْ َفا َوإِنَّ

َما َننَْتظُِر َربَّنَا ،َكاُنوا َيْعُبُدونَ   َقاَل: َفَيْأتِيِهُم الَجبَّاُر فِي ُصوَرة  َغْيرِ ُصوَرتِِه الَّتِي َرَأْوهُ  ،َوإِنَّ

ة   َل َمرَّ يَها َأوَّ
ُمُه إاِلَّ األَْنبَِياءُ  ،َفيَُقوُلوَن: َأْنَت َربُّنَا ،َفَيُقوُل: َأَنا َربُُّكمْ  ،فِ َفيَُقوُل: َهْل  ،َفَلَ ُيَكلِّ

اُق   ،ْؤِمن  َفَيْسُجُد َلُه ُكلُّ مُ  ،َفَيْكِشُف َعْن َساقِهِ  ،َبْينَُكْم َوَبيْنَُه آَية  َتْعرُِفوَنُه؟ َفيَُقوُلوَن: السَّ

ِه ِرَياًء َوُسْمَعةً   «َفَيُعوُد َظْهُرُه َطَبًقا َواِحًدا ،َفَيْذَهُب َكْيَما َيْسُجَد  ،َوَيْبَقى َمْن َكاَن َيْسُجُد لِلَّ

. 

 وليس المرئي بالمرئي. ،الرؤية بالرؤية --: شبه النبي فهنا

 .[11الشورى: ] {خي حي جي يه مهىه جه ين}:  قال اهلل

 ."ُيرى يف العلو أن اهلل ": احلديثخذ من داللة ؤيو

 ال  ،أبدية ،أزلية ،وعلوه صفة ذاتيه ،: على عرشه سبحانه وتعالىألنه

تعالى اهلل عن قول المعطلين علًوا  ،تنفك عنه سبحانه وتعالى بحال من األحوال

 كبيًرا.

ِت األدلة بإثبات هذه العقيدة المهمة ات ر   يوم القيامة. وهي رؤية اهلل  ،وقد ت و 

         

 .(187)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3371)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 في موطنين بيان أن المؤمنين يرون اهلل 

 : ن اهلل سبحانه وتعاىل يف موطننيواملؤمن ويرى

 .يف أرض احملشر، يف عرصات يوم القيامة: األول

 .[11-11:]القيامة {ين ىن من خن حن جن يم ىم}:  قال اهلل

 ر العين الحقيقي.ظ: المفيد لنفعدي النظر بإىل

 : منتظرة.مبعنىوليس هي 

 لم يأِت بإلى التي تفيد الرؤية الحقيقية. ،لو كانت اآلية بمعنى منتظرة

 جه هن من خن حن جن مم خم}سبأ:  عن ملكة  كما قال اهلل
 . [72النمل: ] {مه

 {ىك مك لك اك يق ىق يف}: يف شأن الكفار وأهل الشرك ويقول اهلل 
 . [12المطففين: ]

دل على المؤمنين يرونه  ،الكفار يف السخطلما حجب ": قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل

 ."يف الرضا

 .[777البقرة: ] { جفحف مغ جغ}: ويستدل بآيات اللقي كقوله تعاىل

 .[33األحزاب: ] {يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل}: وقوله تعاىل

اتِمٍ : ويف الصحيحني ِديِّ ْبِن ح    ،--من حديث ع 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :« ُمُه َربُُّه َلْيَس َبيْنَُه َوبَْينَُه ُتْرُجَمان  َما ِمنُْكْم َفَينُْظُر َأْيَمَن  ،َأَحد  إاِلَّ َسيَُكلِّ

َم ِمْن َعَمِلهِ  مَ  ،ِمنُْه َفَلَ َيَرى إاِلَّ َما َقدَّ َوَينُْظُر َبْيَن َيَدْيِه  ،َوَينُْظُر َأْشَأَم ِمنُْه َفَلَ َيَرى إاِلَّ َما َقدَّ
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ُقوا النَّاَر َوَلْو بِِشقِّ َتْمَرة   ،نَّاَر تِْلَقاَء َوْجِههِ َفَلَ َيَرى إاِلَّ ال  .«َفاتَّ

ة  : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْير  اُلوا: ي ا  ،--من حديث أ بِي ُهر  : ق  ق ال 

 : ِة؟ ق ال  بَّن ا ي ْوم  اْلِقي ام  ى ر  ْل ن ر   ه 
ِ
ُسول  اهلل ِة »ر  ون  فِي ُرْؤي  ارُّ ْل ُتض  ةِ ه  ْمِس فِي الظَِّهير   ،الشَّ

اب ٍة؟ ح  ْت فِي س  ْيس  اُلوا: ال   «ل  :  ،ق  ة  اْلب ْدرِ »ق ال  ْيل  ِر ل  م  ِة اْلق  ون  فِي ُرْؤي  ارُّ ْل ُتض  ْيس  فِي  ،ف ه  ل 

اب ٍة؟ ح  اُلوا: ال   «س  :  ،ق  بُِّكمْ  "ق ال  ِة ر  ون  فِي ُرْؤي  ارُّ ِذي ن ْفِسي بِي ِدِه ال  ُتض  الَّ و  ا إاِلَّ  ،ف  م   ك 

ا ِدِهم  ِة أ ح  ون  فِي ُرْؤي  ارُّ :  ،ُتض  ْدكَ  ،َفيَُقوُل: َأْي ُفْل َأَلْم ُأْكرِْمَك  ،َفَيْلَقى اْلَعْبَد "ق ال   ،َوُأَسوِّ

ْجَك  ْر َلَك اْلَخْيَل  ،َوُأَزوِّ بَِل  َوُأَسخِّ َقاَل: َفَيُقوُل:  ،َوَأَذْرَك َتْرَأُس َوَتْرَبُع؟ َفَيُقوُل: َبَلى ،َواْْلِ

؟ َفَيُقوُل: اَل  ُثمَّ َيْلَقى الثَّانَِي  ،َفَيُقوُل: َفإِنِّي َأْنَساَك َكَما َنِسيَتنِي ،َأَفَظنَنَْت َأنََّك ُمََلقِيَّ

ْدكَ  ،َفَيُقوُل: َأْي ُفْل َأَلْم ُأْكرِْمَك  ْجَك  ،َوُأَسوِّ ْر َلَك اْلَخْيَل  ،َوُأَزوِّ بَِل  َوُأَسخِّ ْرَك َوَأذَ  ،َواْْلِ

؟ َفَيُقوُل: اَل  ،َفَيُقوُل: َبَلى ،َوَتْرَبعُ  ،َتْرَأُس  َفَيُقوُل:  ،َأْي َربِّ َفَيُقوُل: َأَفَظنَنَْت َأنََّك ُمََلقِيَّ

َفيَُقوُل: َيا َربِّ آَمنُْت  ،َفيَُقوُل َلُه ِمْثَل َذلَِك  ،ُثمَّ َيْلَقى الثَّالَِث  ،َفإِنِّي َأْنَساَك َكَما َنِسيَتنِي

ْيُت  ،َوبُِرُسِلَك  ،َوبِكَِتابَِك  ،بَِك  ْقُت  ،َوُصْمُت  ،َوَصلَّ  ،َوُيْثنِي بَِخْير  َما اْسَتَطاعَ  ،َوَتَصدَّ

ُر فِي َنْفِسِه: َمْن َذا  ،َقاَل: ُثمَّ ُيَقاُل َلُه: اآْلَن َنْبَعُث َشاِهَدَنا َعَلْيَك  ،َفَيُقوُل: َهاُهنَا إًِذا َوَيَتَفكَّ

؟ َفُيْختَُم َعَلى فِيهِ  َفَتنْطُِق َفِخُذُه  ،َوُيَقاُل لَِفِخِذِه َوَلْحِمِه َوِعَظاِمِه: اْنطِِقي ،الَِّذي َيْشَهُد َعَليَّ

َذلَِك الَِّذي َيْسَخُط اهَّللُ َوَذلَِك اْلُمنَافُِق وَ  ،َوَذلَِك لُِيْعِذَر ِمْن َنْفِسهِ  ،َوَلْحُمُه َوِعَظاُمُه بَِعَمِلهِ 

 .«َعَلْيهِ 

 ."هي دليل على الرؤية هلل ": قال العلماء رمحهم اهلل تعاىل والقاء ،أدلة اللقيف

 .[12:]ق {َّـ هي مي هن من مل مك} يف اجلنةيرونه  :الثاني

 .(1511)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3217)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(7118)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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 يف الجنة. : بالنظر إلى اهلل وقد فسر املزيد هنا

 من حنخن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل}: وقال اهلل

 .[71يونس: ] {جي يه ىه مه ينجه ىن

 يف الجنة. : بالنظر إلى اهلل وقد فسرت الزيادة

 : (181في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل برقم )ف

ة  -رمحه اهلل-قال ر  ْيس  ر  ْبِن م   ْبُن ُعم 
ِ
ن ا ُعب ْيُد اهلل ث  دَّ ِن ْبُن  ،: ح  ْحم  ْبُد الرَّ نِي ع  ث  دَّ : ح  ق ال 

ْهِدي   ة   ،م  ل م  اُد ْبُن س  مَّ ن ا ح  ث  دَّ   ،ح 
ِّ
ابٍِت اْلُبن انِي ْن ث  ْيل ى ،ع  ِن ْبِن أ بِي ل  ْحم  ْبِد الرَّ ْن ع  ْن  ،ع  ع 

ْيٍب    ،--ُصه 
ِّ
ِن النَّبِي :  --ع   ،إَِذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنَّةَ »ق ال 

َقاَل: َيُقوُل اهَّللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى: ُترِيُدوَن َشْيًئا َأِزيُدُكْم؟ َفيَُقوُلوَن: َأَلْم ُتَبيِّْض ُوُجوَهنَا؟ َأَلْم 

نَا ِمَن النَّاِر؟ َقاَل: َفَيْكِشُف اْلِحَجاَب  ،ُتْدِخْلنَا اْلَجنَّةَ  َفَما ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبَّ إَِلْيِهْم  ،َوُتنَجِّ

 .«لنََّظرِ إَِلى َربِِّهْم ِمَن ا

ْيب ة  قالو ن ا أ ُبو ب ْكِر ْبُن أ بِي ش  ث  دَّ اُرون   ،: ح  ِزيُد ْبُن ه  ن ا ي  ث  دَّ ة   ،ح  ل م  اِد ْبِن س  مَّ ْن ح  ا  ،ع  ذ  بِه 

 : اد  ز  ْسن اِد و   .« [71يونس: ] { جمحم يل ىل مل خل}: ُثمَّ َتََل َهِذِه اآْلَيةَ »اإْلِ

 يف الجنة.  الزيادة: بأهنا رؤية اهلل  --فقد فسر النبي 

 .-وغيره من الصحابة  ،--وكذلك فسرها أبو بكر الصديق 

وقد فسرت ، [22المطفيين: ]  {جخ مح جح مج}: اهلل  ة قوللومن األد

 يف الجنة. بالنظر إلى اهلل 

َة النَّظَرِ »: عن عمار  يف سنن اإلمام النسائي رمحه اهللو  .«إَِلى َوْجِهك َوَأْسَأُلَك َلذَّ

 يف الشريعة واإلمام اآلجري ،وقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه اهلل يف كتاب الرؤية

 . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(1752)أخرجه اإلمام النسائي يف سننه  (1)
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 تثبت هبا هذه العقيدة السلفية. ،أدلة كثيرة

، رة رضوان اهلل عليهموأصحابه الكرام الرب ،--دة النبي يوهي عق

 ولي مؤلف بعنوان الجامع الصحيح يف الرؤية .

 : الصحيحنيومنها ما يف 

اِعيُل  من طريق: ْن ق يْسٍ  ،إِْسم  ْن  ،ع   ع 
ِ
ْبِد اهلل ِريِر ْبِن ع    ،--ج 

ِّ
: ُكنَّا ِعنْد  النَّبِي ق ال 

--،  ًة ْيل  ِر ل  م  ن ظ ر  إِل ى الق  :  -ي ْعنِي الب ْدر   -ف  ال  ق  ُكْم َسَتَرْوَن َربَُّكمْ »ف   ،إِنَّ

وَن فِي ُرْؤَيتِهِ  ،َكَما َتَرْوَن َهَذا الَقَمرَ   َقبَْل  ،الَ ُتَضامُّ
َفإِِن اْسَتَطْعتُْم َأْن الَ ُتْغَلُبوا َعَلى َصَلَة 

ْمِس َوَقْبَل ُغُروبَِها َفاْفَعُلوا أ :  «ُطُلوِع الشَّ ر   رث يت ىت نت مت زت}ُثمَّ ق 
 .«[71ق: ] {نث مث زث

 

         

 .(177)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،223)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 ال تكون إال بعد الموت بيان أن رؤية اهلل  

 : يف الدنيا ألحد، وإمنا تكون بعد املوت ةالرؤي صلحتال و

 :كتاب الفنت (169في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل برقم )ف

اٍب  اِريُّ ق ال  اْبُن ِشه  ابٍِت اأْل نْص  ُر ْبُن ث  نِي ُعم  أ ْخب ر  اِب  ،: و  ُه ب ْعُض أ ْصح  نَُّه أ ْخب ر  أ 

 
ِ
ُسوِل اهلل   ،--ر 

ِ
ُسول  اهلل ر  النَّاس   ،--أ نَّ ر  ذَّ ق ال  ي ْوم  ح 

 : ال  جَّ ر  »الدَّ
ُه َمْكُتوب  َبْيَن َعْينَْيِه َكافِ  ،«َأْو َيْقَرُؤُه ُكلُّ ُمْؤِمن   ،َيْقَرُؤُه َمْن َكرَِه َعَمَلهُ  ،إِنَّ

ق ال   ُه َلْن َيَرى َأَحد  ِمنُْكْم َربَُّه »: و   .«َحتَّى َيُموَت  َتَعلَُّموا َأنَّ

وإنما  ،الصحيح أنه لم ير  ربه يف الدنيا بعينيه يقظة --حتى النبي 

 مناًما. ورآه رآه بفؤاده

 سلم رمحه اهلل يف صحيحهمللفظ الوففي الصحيحني 
ِّ
ْعبِي ِن الشَّ ْسُروٍق  ،: ع  ْن م  :  ،ع  ُكنُْت "ق ال 

ة  ُمتَّكًِئا ِعنْد   ائِش  ة   ،-ا-ع  ائِش  ال ْت: ي ا أ ب ا ع  ق  ْد  ،ف  ٍة مِنُْهنَّ ف ق  اِحد  لَّم  بِو  ْن ت ك  ٌث م  ث َل 

ة    اْلِفْري 
ِ
ل ى اهلل ًدا  ،أ ْعظ م  ع  مَّ م  أ نَّ ُمح  ع  ْن ز  ال ْت: م  ؟ ق  ا ُهنَّ  --ُقْلُت: م 

ة    اْلِفْري 
ِ
ل ى اهلل ْد أ ْعظ م  ع  ق  بَُّه ف  أ ى ر  ل ْسُت  ،ر  ُكنُْت ُمتَّكًِئا ف ج  : و  ُقْلُت: ي ا  ،ق ال  ُأمَّ ف 

ال  ُتْعِجلِينِي ،أ ْنظِِرينِي ،اْلُمْؤمِنِين   ْم ي ُقِل اهلُل  ،و   {جح مج حج مث هت}: أ ل 
ِة [17النجم: ] {لك اك يق ىق يف} [،77التكوير: ] ِذِه اأْلُمَّ ُل ه  ال ْت: أ ن ا أ وَّ ق  ؟ ف 

 
ِ
ُسول  اهلل لِك  ر  ْن ذ  أ ل  ع  :  ،--س  ال  ق  َما ُهَو ِجْبرِيُل »ف  َلْم َأَرُه َعَلى  ،إِنَّ

َتْينِ  ِه الَّتِي ُخِلَق َعَلْيَها َغْيَر َهاَتْيِن اْلَمرَّ
ا ِعَظُم َخْلِقِه  ،ُصوَرتِ َماِء َسادًّ َرَأْيُتُه ُمنَْهبِطًا ِمَن السَّ

َماِء إَِلى اأْلَْرض ْع أ نَّ اهلل  ي ُقوُل:  ،« َِما َبْيَن السَّ ْم ت ْسم  ال ْت: أ و  ل  ق   خي حي جي}ف 

ْع أ نَّ اهلل   [،157األنعام: ] {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي ْم ت ْسم  أ و  ل 

 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك}ي ُقوُل: 
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م   ،؟[21الشورى: ] {مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه ع  ْن ز  م  ال ْت: و  ق 

 
ِ
ُسول  اهلل   --أ نَّ ر 

ِ
ْيًئا مِْن كِت اِب اهلل ت م  ش  ة   ،ك   اْلِفْري 

ِ
ل ى اهلل ْد أ ْعظ م  ع  ق   ،ف 

اهلُل ي ُقوُل:   زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ}و 

دٍ  [،13المائدة: ] { مثنث ا ي ُكوُن فِي غ  نَُّه ُيْخبُِر بِم  م  أ  ع  ْن ز  م  ال ْت: و  ْد أ ْعظ م   ،ق  ق  ف 

ة    اْلِفْري 
ِ
ل ى اهلل اهلُل ي ُقوُل:  ،ع   { َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي}و 

 .« [12النمل: ]

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب}: يف كتابه العزيز وأما قول اهلل 
 .[21-20:]النجم {ىف يث ىث نث مث زث

رأى ربه سبحانه وتعالى  --فالنبي  ،: رؤية الفؤادفاملراد بالرؤية هنا

 بفؤاده فقط.

 :  (176جاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل برقم )

ِن  بَّاسٍ ع  :  ،-ما--اْبِن ع   [11النجم: ] {زث رث يت ىت نت مت}ق ال 

:  [،17النجم: ] {لك اك يق ىق يف} ت ْينِ »ق ال  رَّ اِدِه م  آُه بُِفؤ  .«ر 

 . «َرآُه بَِقْلبِهِ »: (176وجاء عند اإلمام مسلم رمحه اهلل يف صحيحه برقم )

 .[17النجم: ] {لك اك يق ىق يف}: قوله تعاىلوأما 

مرتين وله ستمائة  --فقد رآه النبي  ،: جربيل عليه السَلمفاملراد بها

 .ليلة البعثة وليلة المعراج  جناح قد سد األفق

 :(171وجاء عند اإلمام مسلم رمحه اهلل يف صحيحه برقم  )

 .(131)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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ْيب ة  قال ن ا أ ُبو ب ْكِر ْبُن أ بِي ش  ث  دَّ  ْبُن ُمْسِهرٍ  ،: ح 
ُّ
لِي ن ا ع  ث  دَّ لِِك  ،ح  ْبِد اْلم  ْن ع  ط اءٍ  ،ع  ْن ع   ،ع 

ْير   ْن أ بِي ُهر  :  [،17النجم: ] {لك اك يق ىق يف}: --ة  ع  َرَأى »ق ال 

 .«ِجْبرِيَل 

 يف الصحيحنيو
ُّ
ْيب انِي اق  الشَّ ْن ق ْوِل  ،: من طريق أ بي إِْسح  أ ْلُت ِزرَّ ْبن  ُحب ْيٍش ع  : س  ق ال 

ال ى:   ت ع 
ِ
 [20-3:]النجم {زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ}اهلل

ن ا  ث  دَّ : ح  ْسُعودٍ ق ال  َلُه ِستُِّماَئِة  ،َرَأى ِجْبرِيَل »: --: أ نَُّه --اْبُن م 

 .«َجنَاح  

ر  : (178يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل )و ْن أ بِي ذ    ،--ع 
ِ
ُسول  اهلل أ ْلُت ر  : س  ق ال 

--،  : ؟ ق ال  بَّك  أ ْيت  ر  ْل ر   .«ُنور  َأنَّى َأَراهُ »ه 

 .«َرَأْيُت ُنوًرا»: ويف لفظ

 حجابه سبحانه وتعالى. ه رأىأي: أن

ى: في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف ام  فِين ا  ،--من حديث أ بِي ُموس  : ق  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل اٍت  --ر  لِم  ْمِس ك  :  ،بِخ  ال  ق  َواَل َينَْبِغي  ،اَل َينَامُ  إِنَّ اهَّللَ »ف 

ْيِل َقْبَل َعَمِل النََّهارِ  ،َيْخِفُض اْلِقْسَط َوَيْرَفُعهُ  ،َلُه َأْن َينَامَ  َوَعَمُل النََّهاِر  ،ُيْرَفُع إِلَْيِه َعَمُل اللَّ

ْيلِ  َلْو َكَشَفُه أَلَْحَرَقْت  -َوفِي ِرَواَيِة َأبِي َبْكر : النَّاُر  -ِحَجاُبُه النُّوُر  ،َقْبَل َعَمِل اللَّ

 .«هِ ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما اْنَتَهى إَِلْيِه َبَصُرُه ِمْن َخْلقِ 

، فليس فيها نفي [241:]األعراف { مخ جخ }: ملوسى عليه السالم وأما قول اهلل 

 يف الدنيا.الرؤية مطلقا وإنما نفي الرؤية 

 .(133) واإلمام مسلم يف صحيحه (،7777)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(131)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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 والجبل مخلوق.جتلى للجبل  ألن اهلل 

 لموسى عليه السَلم أن يراه لثبت الجبل مكانه. فلو أراد اهلل وقيدها بمكان 

 ، قال ابن مالك:قول أهل السنة والجماعةتأبيد يف : ال تفيد الولن

 ومن يرى النفي بلن مؤبدا 

 

 فقوله اردد وسواه فعضدا  

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي}: يف كتابه العزيز وأما قول اهلل  

 .[157األنعام: ] {ٍّ ٌّ

 ولكن دون إحاطة بالمبصر. ،وإنما فيها إثبات الرؤية ،: نفي الرؤيةفليس يف اآلية

ولكنها ال تحيط به؛ فهو الكبير  ،يوم القيامة : أن أبصار المؤمنين ترى اهلل مبعنى

 العظيم المجيد الواسع سبحانه وتعالى.

وهو أعظم  ،ويف الجنة أيًضا ،أن يرزقنا ويكرمنا برؤيته يوم القيامة فنسأل اهلل 

 نعيم يف الجنة.
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 اإليمان بالمالئكة عليهم السالم

 زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل}:   اهللقال 

 .[782البقرة: ] { هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف}:  وقال اهلل
 .[171النساء: ] {ام يل ىل

 .: اإليمان بمَلئكة اهلل فكان من عقيدة املسلم

 .من نور خلقهم اهلل وقد 

ة  : من حديث في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف ائِش    ،-ا-ع 
ِ
ُسوُل اهلل ال ْت: ق ال  ر  ق 

 :«  َوُخِلَق آَدُم  ،َوُخِلَق اْلَجانُّ ِمْن َماِرج  ِمْن َنار   ،ُخِلَقِت اْلَمََلئَِكُة ِمْن ُنور

ا ُوِصَف َلُكمْ   .«ِممَّ

 .: أنهم ال يعصون اهلل ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرونومن شأنهم عليه السالم

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح}:   قال اهلل

التحريم: ] {خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

1]. 

 .أنهم ال يسبقونه بالقول: ومن شأنهم عليه السالم

 ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي يهجي ىه مه جه}:  قال اهلل

 .[11-16:]األنبياء {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 .اهلل سبحانه وتعاىل سخرهم لذكره، ولعبادتهم أن: ومن شأنهم عليه السالم

 .(7111)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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         {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه}:   قال اهلل

 .[75البقرة: ]

 .أن منهم الصافون، ومنهم املسبحون: ومن شأنهم عليه السالم

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث}:   قال اهلل
 .[266-264:]الصافات {يل

 .أن منهم املتصرفون يف شأن العامل: ومن شأنهم عليه السالم

 أوكل إليهم تدبير األمور يف كثير من الشأن يف هذا العالم. إذ أن اهلل 

 .فتجد ملك املوت، ومعه مالئكة يعينونه يف قبض األرواح

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل}:  قال اهلل
 .[11السجدة: ] {هن

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي}:   وقال اهلل

 .[11األنعام: ] {زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 .مالئكةوجتد ملك القطر، ومعه 

 إال ومعها ملك من المَلئكة. ،حتى أنه ذكر أنه ما تنزل قطرة من السماء

:  --من حديث أ ن سٍ : في مسند اإلمام أمحد رمحه اهللف ِر "ق ال  ط  ل ُك اْلم  ن  م  اْست ْأذ 

 
َّ
  النَّبِي

ْأتِي هُ  ،--أ ْن ي  ُأِذن  ل  ة   ،ف  ل م  ُمِّ س 
ِ
ال  أل ق  ْين ا": -ا-ف  ل  ظِي ع   اْحف 

ٌد  ،اْلب اب     ،"ال  ي ْدُخْل أ ح 
 
لِي ْيُن ْبُن ع  اء  اْلُحس  ل   ،ف ج  تَّى د خ  ث ب  ح  و  ل ى  ،ف  ُد ع  ل  ي ْصع  ع  ف ج 

 
ِّ
نْكِِب النَّبِي   ،--م 

ُّ
ل ُك: أ ُتِحبُُّه؟ ق ال  النَّبِي ُه اْلم  ال  ل  ق  -ف 

- :"  ْم ْقُتُلهُ  ،"ن ع  ت ك  ت  إِنَّ ُأمَّ : ف  ِذي  ،ق ال  ان  الَّ ك  ْيُتك  اْلم  إِْن ِشْئت  أ ر  و 

ر   ،ُيْقت ُل فِيهِ  اًبا أ ْحم  اُه ُتر  أ ر  ب  بِي ِدِه ف  ر  : ف ض  ْتُه فِي  ،ق ال  رَّ اب  ف ص  لِك  التُّر  ة  ذ  ل م  ْت ُأمُّ س  ذ  أ خ  ف 
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ا ْوبِه  ِف ث  :  ،ط ر  ء   "ق ال  ْرب َل  ُع ُيْقت ُل بِك  ُكنَّا ن ْسم   .«"ف 

 .األرحاماملوكلة بالئكة ملاوجتد 

ْسُعودٍ : في الصحيحنيف  ْبن  م 
ِ
ْبد  اهلل   ،--من حديث ع 

ِ
ُسوُل اهلل ن ا ر  ث  دَّ -ح 

-  :ْصُدوُق اِدُق الم  ُهو  الصَّ ِه »و  َأنَّ َخْلَق َأَحِدُكْم ُيْجَمُع فِي بَْطِن ُأمِّ

ُثمَّ ُيْبَعُث إَِلْيِه  ،ُثمَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَلهُ  ،ُثمَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَلهُ  ،َأْرَبِعيَن َيْوًما َأْو َأْرَبِعيَن َلْيَلةً 

ُثمَّ َينُْفُخ  ،َوَشِقيٌّ َأْم َسِعيد   ،َوَعَمَلهُ  ،َوَأَجَلهُ  ،َفيَْكُتُب: ِرْزَقهُ  ،الَمَلُك َفُيْؤَذُن بَِأْرَبِع َكِلَمات  

وَح  يِه الرُّ
 ،ْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل الَجنَِّة َحتَّى الَ َيُكوُن َبيْنََها َوَبْينَُه إاِلَّ ِذَراع  َفإِنَّ َأَحَدُكْم َليَ  ،فِ

َوإِنَّ َأَحَدُكْم َلَيْعَمُل بَِعَمِل  ،َفَيْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النَّاِر َفَيْدُخُل النَّارَ  ،َفَيْسبُِق َعَلْيِه الكَِتاُب 

َفَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل  ،َفَيْسبُِق َعَلْيِه الكَِتاُب  ،نََها َوَبْينَُه إاِلَّ ِذَراع  َحتَّى َما َيُكوُن َبيْ  ،َأْهِل النَّارِ 

 .«الَجنَِّة َفَيْدُخُلَها

 .وجتد من املالئكة املعقبات، احلفظة بأمر اهلل 

 جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}:  قال اهلل
 مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب
 .[22:]الرعد {خض حض جض مص خص حص

 .وجتد من املالئكة:املقسمات ألمر اهلل 

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص}:  قال اهلل
 .[6-2:]الذاريات {خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ

 .وجتد من املالئكة: النازعات، والناشطات

وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل تحت حديث . (17313)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)

 .(1131رقم )

 .(7137)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3323)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي}:  قال اهلل

 .[2-2:]النازعات {هب مب خب حب جب

 الكفار بشدة.: هي المَلئكة تنزع أرواح والنازعات

على  : هي المَلئة تسل أرواح المؤمنين كما تخرج القطرة من يف السقاءوالناشطات

 .ما يأيت بيانه يف اإليمان بعذاب القرب ونعيمه إن شاء اهلل 

 .عظيم؛ طائعون لربهم، مسبحون حبمده: فشأن املالئكة عليه السالم

 .[111الصافات: ] {يل ىل مل يك}:  قال اهلل

ر   :مسلم رمحه اهلل يف صحيحه وأخرج اإلمام   ،--من حديث أ بِي ذ 
ِ
ُسول  اهلل -أ نَّ ر 

-  : ُل؟ ق ال  ِم أ ْفض  َل  َما اْصَطَفى اهَّللُ لَِمََلئَِكتِِه َأْو لِِعَباِدِه: »ُسئِل  أ يُّ اْلك 

 .«ُسْبَحاَن اهَّللِ َوبَِحْمِدهِ 

 .أنهم عدد كثري ال يعلمه إال اهلل : ومن شأنهم عليه السالم

 ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث}:   قال اهلل
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 . [71المدثر: ] {مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج هتمث مت خت

ة  : ويف الصحيحني ع  ْعص  الِِك ْبِن ص    ،-ما--من حديث م 
ُّ
: ق ال  النَّبِي -ق ال 

- :«   ة ابِع  اء  السَّ م  ْين ا السَّ أ ت  : ِجْبِريُل  ،ف  ا؟ قِيل  ذ  ْن ه  يل  م 
؟  ،قِ ع ك  ْن م  قِيل  م 

دٌ  مَّ : ُمح  يل 
ْيهِ  ،قِ ْد ُأْرِسل  إِل  ق  : و  يل 

اء   ،قِ ِجيُء ج  نِْعم  الم  ل  ًبا بِِه و  ْرح  اِهيم   ،م  ل ى إِْبر  ْيُت ع  أ ت  ف 

لَّمْ  ْيهِ ف س  ل    ،ُت ع 
 
ن بِي بًا بِك  مِن  اْبٍن و  ْرح  : م  ال  ق  َفَسَألُْت  ،َفُرفَِع لِي الَبْيُت الَمْعُمورُ " ،ف 

 .(7371)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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إَِذا َخَرُجوا  ،َهَذا الَبْيُت الَمْعُموُر ُيَصلِّي فِيِه ُكلَّ َيْوم  َسْبُعوَن َأْلَف َمَلك  "َفَقاَل:  ،ِجْبرِيَل 

 ."َلْم َيُعوُدوا إِلَْيِه آِخَر َما َعَلْيِهمْ 

وال يعودون إليه  ،من المَلئكة سبعين ألًفا يطوفون فيه": فكل يوم يدخل البيت املعمور

 ."وهذا أيًضا يدل على كثرة عددهم ،إلى يوم القيامة

 ."أن منهم محلة العرش": ومن شأنهم عليهم السالم

الحاقة: ] {اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث}:  قال اهلل

13]. 

 : يف سنن أبي داود رمحه اهللو
ِ
بِْد اهلل ابِِر ْبِن ع    ،-ما--من حديث ج 

ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : َث َعْن َمَلك  ِمْن َمََلئَِكِة اهَّللِ ِمْن َحَمَلِة اْلَعْرشِ »ق ال   ،ُأِذَن لِي َأْن ُأَحدِّ

 .«إِنَّ َما َبْيَن َشْحَمِة ُأُذنِِه إَِلى َعاتِِقِه َمِسيَرُة َسْبِع ِماَئِة َعام  

ة  : ويف مسند اإلمام أبي يعلى رمحه اهلل ْير  ُسوُل  --من حديث أ بِي ُهر  : ق ال  ر  ق ال 

 
ِ
َث َعْن َمَلك  َقْد َمَرَقْت ِرْجََلُه »: --اهلل اأْلَْرَض ُأِذَن لِي َأْن ُأَحدِّ

ابَِعةَ   .«َوُهَو َيُقوُل: ُسْبَحاَنَك َأْيَن ُكنَْت؟ َوَأْيَن َتُكوُن؟ ،َواْلَعْرُش َعَلى َمنْكِبِهِ  ،السَّ

 .جعل هلم أجنحة أن اهلل : ومن شأنهم عليه السالم

 .(113)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7753)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

. وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. وهو (3373)أخرجه اإلمام أبي داود يف سننه  (7)

وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل  .(738)يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم 

 .  (121برقم  )

وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم . (1111)أخرجه اإلمام أبو يعلى يف مسنده  (7)

 .  "حديث صحيح": (، وقال فيه1371)
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 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين} : قال اهلل

 .[1فاطر: ] {جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب هئجب مئ

 جربيل عليه السَلم وله ستمائة جناح. --ورأى النبي 

 يف الصحيحنيو
ُّ
ْيب انِي أ ْلُت ِزرَّ ْبن  ُحب ْيشٍ  ،: من طريق الشَّ : س    ،ق ال 

ِ
ْوِل اهلل ْن ق  : ع 

نِي  [،1النجم: ] {زب رب يئ ىئ نئ مئ} : أ ْخب ر  ْسُعودٍ ق ال  -عبد اهلل اْبُن م 

-  :« ََّأنَّ النَّبِي--  ُِستُِّماَئِة َجنَاح   َرَأى ِجْبرِيَل َله». 

 .أنهم يأتون يوم القيامة مع اهلل : ومن شأنهم عليهم السالم

 .[77الفجر: ] {مم خم حم جم هل مل}:  قال اهلل

 منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 .[128األنعام: ] {ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ

 .أن أفضلهم جربيل عليه السالم الروح األمني: ومن شأنهم عليه السالم

من بين المَلئكة للنزول بوحيه سبحانه وتعالى على أنبيائه  ولهذا اختاره اهلل 

 ورسله عليهم الصَلة والسَلم.

و هو أفضل رسول ملكي  ،فجربيل عليه السَلم هو أفضل المَلئكة على اإلطَلق

 على اإلطَلق. 

وهو  ،أفضل الرسل واألنبياء على األطَلق --كما أن نبينا محمد 

 أفضل رسول بشري على اإلطَلق.

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك}:  قال اهلل

 .(113)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7777)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 .[232-231:]الشعراء {يي ىي ني مي زي ري ٰى

 .وجربيل عليه السالم هو عدو اليهود عليهم لعنة اهلل 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث}:   قال اهلل
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 .[31-31:]البقرة {خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

بَّاسٍ : ويف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل قال:  ،-ما--من حديث عبد اهلل اْبُن ع 

« 
ِ
 اهلل

َّ
اب ٌة مِن  اْلي ُهوِد ن بِي ْت ِعص  ر  ض  اِسمِ  ،ي ْوًما --ح  ا أ ب ا اْلق  اُلوا: ي  ق   ،ف 

 
 
ْعل ُمُهنَّ إاِل ن بِي نُْهنَّ ال  ي  ْن ِخَلٍل ن ْسأ ُلك  ع  ْثن ا ع  دِّ :  ،ح  ا ِشْئُتمْ "ق ال  َوَلكِِن  ،َسُلونِي َعمَّ

َة اهَّللِ  َلمُ  ،اْجَعُلوا لِي ِذمَّ ْثُتُكْم َشيًْئا  ،َوَما َأَخَذ َيْعُقوُب َعَلْيِه السَّ ْن َأَنا َحدَّ
َعَلى َبنِيِه: َلئِ

ْسََلِم  ،َفَعَرْفُتُموهُ  لِك  ل ك   "َلُتَتابُِعنِّي َعَلى اْْلِ ذ  اُلوا: ف  :  ،ق  ا ِشْئُتْم  "ق ال   "َفَسُلونِي َعمَّ

ل ى ن فْ  يُل ع 
ائِ م  إِْسر  رَّ اِم ح  : أ ْخبِْرن ا أ يُّ الطَّع  نُْهنَّ ٍل ن ْسأ ُلك  ع  ْن أ ْرب ِع ِخَل  اُلوا: أ ْخبِْرن ا ع  ِسِه ق 

ْبِل أ ْن ُتن زَّ  ْرأ ةِ مِْن ق  اُء اْلم  ْيف  م  أ ْخبِْرن ا ك  اُة؟ و  ُر  ،ل  التَّْور  ك  ْيف  ي ُكوُن الذَّ ُجِل؟ ك  اُء الرَّ م  و 

 : ِة؟ ق ال  َلئِك  لِيُُّه مِن  الم  ْن و  م  ُّ فِي النَّْوِم؟ و 
ي ُّ اأْلُمِّ

ا النَّبِي ذ  ْيف  ه  أ ْخبِْرن ا ك   َفَعَليُْكمْ  "مِنُْه؟ و 

ْن َأَنا َأْخَبْرُتُكْم لَُتَتابُِعنِّي َعْهُد اهَّللِ َوِميَثاُقهُ 
مِيث اٍق  "؟ َلئِ ْهٍد و  اء  مِْن ع  ا ش  ْوُه م  أ ْعط  : ف   ،ق ال 

 : َهْل َتْعَلُموَن َأنَّ  --َفَأْنُشُدُكْم بِالَِّذي َأْنَزَل التَّْوَراَة َعَلى ُموَسى  "ق ال 

َلمُ  ِه َنْذًرا َلئِْن  ،َوَطاَل َسَقُمهُ  ،َمرَِض َمَرًضا َشِديًدا ،إِْسَرائِيَل َيْعُقوَب َعَلْيِه السَّ َفنََذَر لِلَّ

َراِب إَِلْيهِ  ،َشَفاُه اهَّللُ َتَعاَلى ِمْن َسَقِمهِ  َمنَّ َأَحبَّ الشَّ َوَكاَن َأَحبَّ  ،َوَأَحبَّ الطََّعاِم إَِلْيهِ  ،َلُيَحرِّ

بِلِ  َراِب إَِلْيِه َأْلَباُنَها؟َوَأَحبَّ  ،الطََّعاِم إَِلْيِه ُلْحَماُن اْْلِ مْ  " الشَّ اُلوا: اللُهمَّ ن ع  :  ،ق   "ق ال 

 ،الَِّذي َأْنَزَل التَّْوَراَة َعَلى ُموَسى ،َفأَْنُشُدُكْم بِاهَّللِ الَِّذي اَل إَِلَه إاِل ُهوَ  ،اللُهمَّ اْشَهْد َعَلْيِهمْ 

ُجِل َأْبَيُض َغِليظ   ُهَما َعَل َكاَن َلُه  ،َأنَّ َماَء اْلَمْرَأِة َأْصَفُر َرقِيق  وَ  ،َهْل َتْعَلُموَن َأنَّ َماَء الرَّ َفَأيُّ

َبُه بِإِْذِن اهَّللِ؟ ُجِل َعَلى َماِء اْلَمْرَأِة َكاَن َذَكًرا بِإِْذِن اهَّللِ  اْلَوَلُد َوالشَّ َوإِْن َعَل  ،إِْن َعَل َماُء الرَّ
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ُجِل َكاَن ُأْنَثى بِ  مْ " إِْذِن اهَّللِ؟َماُء اْلَمْرَأِة َعَلى َماِء الرَّ اُلوا: اللُهمَّ ن ع  :  ،. ق  اللُهمَّ اْشَهْد  "ق ال 

يَّ َتَناُم  ،َفَأْنُشُدُكْم بِالَِّذي َأْنَزَل التَّْوَراَة َعَلى ُموَسى ،َعَلْيِهمْ  َهْل َتْعَلُموَن َأنَّ َهَذا النَّبِيَّ اأْلُمِّ

اُلوا: اللُهمَّ  " َعْينَاُه َوال َينَاُم َقْلُبُه؟ : ق  ْم. ق ال  أ ْنت  اآْلن   " اللُهمَّ اْشَهْد  "ن ع  اُلوا: و  ق 

 : ؟ ق ال  اِرُقك  امُِعك  أ ْو ُنف  ا ُنج  ه  ِعنْد  ِة؟ ف  َلئِك  لِيُّك  مِن  الم  ْن و  ْثن ا: م  دِّ َفإِنَّ َولِيَِّي  "ف ح 

َلمُ  اِرُقك   " َولِيُّهُ  َوَلْم َيبَْعِث اهَّللُ َنبِيًّا َقطُّ إاِل َوُهوَ  ،ِجْبرِيُل َعَلْيِه السَّ ا ُنف  ه  ِعنْد  اُلوا: ف  ْو  ،ق  ل 

ْقن اك   دَّ ص  ت اب ْعن اك  و  ِة ل  َلئِك  اُه مِن  الم  لِيُّك  ِسو  ان  و  :  ،ك  َفَما َيْمنَُعُكْم ِمْن َأْن  "ق ال 

ُقوهُ  ن ا "؟ ُتَصدِّ ُدوُّ اُلوا: إِنَُّه ع  :  ،ق   يف ىف يث ىث}: َفِعنَْد َذلَِك َقاَل اهَّللُ ق ال 
ْولِِه  [13البقرة: ] { يك ىك مك لك اك يق ىق : إِل ى ق 

:  [151البقرة: ] {مك لك خك حك جك مق حق مف} لِك  ِعنْد  ذ   }ف 

ة   [30:]البقرة { يترث ىت نت مت  .« اآْلي 

-والسنة النبوية الثابتة عن النبي  ،واألدلة يف شأن المَلئكة كثيرة: من القرآن

-. 

 .ثم ميكائيل عليه السالم

بالقطر. : الموكلوهو امللك

 : موكل بحياة القلوب.فجربيل عليه السالم

 : موكل بحياة األبدان.وميكائيل عليه السالم

 .ثم إسرافيل عليه السالم

 : الموكل بالنفخ يف الصور.وهو امللك

وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم . (7213، 7387)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)

(1837)   . 
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ِعيٍد الُخْدِريِّ : ويف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهلل : ق ال   ،--من حديث أ بِي س  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل َكْيَف َأْنَعُم َوَقِد الَتَقَم َصاِحُب الَقْرِن الَقْرَن َوَحنَى »: --ر 

ا  «َجْبَهَتُه َوَأْصَغى َسْمَعُه َينْتَظُِر َأْن ُيْؤَمَر َأْن َينُْفَخ َفَينُْفَخ  ْيف  ن ُقوُل ي  : ف ك  ق ال  الُمْسلُِمون 

 : ؟ ق ال 
ِ
ُسول  اهلل  َربِّنَاُقوُلوا َحْسُبنَا اهَّللُ َونِْعَم الَوكِي»ر 

ْلنَا َعَلى اهَّللِ ا ق ال   «ُل َتَوكَّ ُربَّم  و 

ْلن ا"ُسْفي اُن:  كَّ  ت و 
ِ
ل ى اهلل  . "ع 

بربوبيته هبذه األمَلك  يتوسل إلى اهلل  --ولهذا كان النبي 

 الثَلثة.

ثِيرٍ : كما جاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ة   ،من طريق ي ْحي ى ْبُن أ بِي ك  ل م  نِي أ ُبو س  ث  دَّ ح 

ْوٍف  ِن ْبِن ع  ْحم  ْبِد الرَّ :  ،ْبُن ع  ة  ُأمَّ اْلُمْؤمِنِين  ق ال  اِئش  أ ْلُت ع  ان   ،-ا-س  ٍء ك 
ْ
ي بِأ يِّ ش 

 
ِ
 اهلل

ُّ
ام  مِن   --ن بِي ا ق  ان  إِذ  ال ْت: ك  ْيِل؟ ق  ام  مِن  اللَّ ا ق  ُه إِذ  ت  َل  ْفت تُِح ص  ي 

ْيِل اْفت ت ح   ت ُه: اللَّ َل  َماَواِت  ،َوإِْسَرافِيَل  ،َوِميَكائِيَل  ،اللُهمَّ َربَّ َجْبَرائِيَل »ص  َفاطَِر السَّ

َهاَدةِ  ،َواأْلَْرضِ   ،َأْنَت َتْحُكُم َبيَْن ِعبَاِدَك فِيَما َكاُنوا فِيِه َيْخَتِلُفونَ  ،َعالَِم اْلَغْيِب َوالشَّ

 .  «إِنََّك َتْهِدي َمْن َتَشاُء إَِلى ِصَراط  ُمْسَتِقيم   ،إِْذنَِك اْهِدنِي لَِما اْخُتِلَف فِيِه ِمَن اْلَحقِّ بِ 

 .ملك اجلبال عليه السالم: منهمو

ة  : في الصحيحنيف ائِش    ،-ا-من حديث ع 
ِّ
ْوج  النَّبِي  ،--ز 

 
ِّ
ْت لِلنَّبِي ال  ا ق  ْتُه أ نَّه  ث  دَّ دَّ مِنْ --ح  ان  أ ش  ْوٌم ك  ل ْيك  ي  ْل أ ت ى ع   ،ي ْوِم ُأُحدٍ  : ه 

 : إِْذ َعَرْضُت  ،َوَكاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمنُْهْم َيْوَم الَعَقَبةِ  ،َلَقْد لَِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت »ق ال 

َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا  ،َفَلْم ُيِجْبنِي إَِلى َما َأَرْدُت  ،َنْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد َيالِيَل ْبِن َعْبِد ُكَلَل  

وهو . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (7737)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (1)

 . (1531يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )

 .(335)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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َفإَِذا َأَنا بَِسَحاَبة   ،َفَلْم َأْسَتِفْق إاِلَّ َوَأَنا بَِقْرِن الثََّعالِِب َفَرَفْعُت َرْأِسي ،ُموم  َعَلى َوْجِهيَمهْ 

ْتنِي  ،َفنَاَدانِي َفَقاَل: إِنَّ اهَّللَ َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك  ،َفنََظْرُت َفإَِذا فِيَها ِجْبرِيُل  ،َقْد َأَظلَّ

َفنَاَدانِي َمَلُك  ،َوَقْد َبَعَث إَِليَْك َمَلَك الِجَباِل لَِتْأُمَرُه بَِما ِشْئَت فِيِهمْ  ،وا َعَلْيَك َوَما َردُّ 

َم َعَليَّ  ُد  ،الِجَباِل َفَسلَّ إِْن ِشْئَت َأْن ُأْطبَِق َعَلْيِهُم  ،َذلَِك فِيَما ِشْئَت  ،َفَقاَل  ،ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَّ

: َبْل َأْرُجو َأْن ُيْخرَِج اهَّللُ ِمْن َأْصَلَبِِهْم َمْن --النَّبِيُّ  األَْخَشَبْيِن؟ َفَقاَل 

 .«الَ ُيْشرُِك بِِه َشْيًئا ،َيْعُبُد اهَّللَ َوْحَدهُ 

 .مالك عليه السالم خازن النار: منهمو

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل
 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 .[11-14:]الزخرف { مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

ة  بن جندب : ويف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل  ُمر  : ق ال   ،--من حديث س  ق ال 

 
ُّ
ُد النَّاَر َمالِك  َخاِزُن »: النَّبِي

ْيَلَة َرُجَلْيِن َأَتَيانِي َقاالَ الَِّذي ُيوقِ َرَأْيُت اللَّ

 .«َوَأَنا ِجْبرِيُل َوَهَذا ِميَكائِيُل  ،النَّارِ 

 .خازن اجلنة عليه السالم: ومنهم

 أشعارهم.بعض وإن كان قد ذكر يف  ،"رضوان": ومل يثبت يف دليل أن امسه

الٍِك : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف : ق ال   ،--من حديث أ ن ِس ْبِن م  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل َفَيُقوُل اْلَخاِزُن:  ،آتِي َباَب اْلَجنَِّة َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْستْفتُِح »: --ر 

 .(1312)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7771)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(7771)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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د    .«َفَيُقوُل: بَِك ُأِمْرُت اَل َأْفَتُح أِلََحد  َقْبَلَك  ،َمْن َأْنَت؟ َفَأُقوُل: ُمَحمَّ

  .ملك املوت عليه السالم: ومنهم

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل}:   قال اهلل
 .[11السجدة: ] {هن

 ."عزرائيل": ومل يثبت أن امسه

 .النار يوم القيامةمالئكة جيرون : ومنهم

 بن مسعود  :في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف
ِ
ْبِد اهلل : ق ال   ،--من حديث ع  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل  لََها َسبُْعوَن َأْلَف ِزَمام  »: --ر 

َمَع ُكلِّ  ،ُيْؤَتى بَِجَهنََّم َيْوَمئِذ 

وَنَها  َيُجرُّ
 .«ِزَمام  َسْبُعوَن َأْلَف َمَلك 

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك}:   وقال اهلل
 .[11-12:]الفجر {جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل

 .الكتبة ألعمال املكلفني: ومنهم

 .[18ق: ] {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}:  قال اهلل

 {ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب}:  وقال اهلل
 .[85الزخرف: ]

 : هو ملك الحسنات ويكون عن اليمين.ورقيب

 ويكون عن الشمال. ،: هو ملك السيئاتوعتيد

 .(113)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(7837)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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ة  : ملا جاء يف معجم اإلمام الطرباني رمحه اهلل الكبري ام  ْن  ،--من حديث أ بِي ُأم  ع 

 
ِ
ُسوِل اهلل :  ،--ر  َماِل لَِيْرَفُع اْلَقَلَم ِستَّ َساَعات  »ق ال  إِنَّ َصاِحَب الشِّ

َوإاِلَّ ُكتِبَْت  ،َفإِْن َنِدَم َواْسَتْغَفَر اهَّللَ ِمنَْها َأْلَقاَها ،َعِن اْلَعْبِد اْلُمْسِلِم اْلُمْخطِِئ َأِو اْلُمِسيءِ 

 .«َواِحَدةً 

 .من وكل بالقرب وما فيه من النعيم، العذاب: ومنهم

ة  : في سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللف ْير  ُسوُل --–من حديث أ بِي ُهر  : ق ال  ر  ق ال 

 
ِ
َأَتاُه َمَلَكاِن َأْسَوَداِن  -َأْو َقاَل: َأَحُدُكْم  - إَِذا ُقبَِر الَميُِّت »: --اهلل

َفيَُقواَلِن: َما ُكنَْت َتُقوُل فِي َهَذا  ،َولِْْلَخرِ: النَّكِيرُ  ،ُيَقاُل أِلََحِدِهَما: الُْمنَْكرُ  ،َأْزَرَقانِ 

ُجِل؟ َفَيُقوُل: َما َكاَن َيُقوُل: ُهَو َعْبُد اهَّللِ َوَرُسوُلهُ  ًدا  ،َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ  ،الرَّ َوَأنَّ ُمَحمَّ

َك َتُقوُل َهَذا ،َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  ُثمَّ ُيْفَسُح َلُه فِي َقْبرِِه َسبُْعوَن  ،َفَيُقواَلِن: َقْد ُكنَّا َنْعَلُم َأنَّ

ُر لَُه فِيهِ  ،ِذَراًعا فِي َسْبِعينَ   ،َفيَُقوُل: َأْرِجُع إَِلى َأْهِلي َفُأْخبُِرُهمْ  ،َنمْ  ،ُثمَّ ُيَقاُل َلهُ  ،ُثمَّ ُينَوَّ

ُظُه إاِلَّ َأَحبُّ َأْهِلِه إَِلْيهِ 
َحتَّى َيْبَعَثُه اهَّللُ ِمْن  ،َفَيُقواَلِن: َنْم َكنَْوَمِة الَعُروِس الَِّذي اَل ُيوقِ

 ،اَل َأْدِري ،َفُقْلُت ِمْثَلهُ  ،ُلونَ َوإِْن َكاَن ُمنَافًِقا َقاَل: َسِمْعُت النَّاَس َيُقو ،َمْضَجِعِه َذلَِك 

 ،َفَتْلَتئُِم َعَلْيهِ  ،َفيَُقاُل لَِلَْرِض: الَتئِِمي َعَلْيهِ  ،َفَيُقواَلِن: َقْد ُكنَّا َنْعَلُم َأنََّك َتُقوُل َذلَِك 

ًبا َحتَّى َيْبَعَثُه اهَّللُ ِمنْ  ،َفَتْخَتِلُف فِيَها َأْضََلُعهُ  يَها ُمَعذَّ
  .«َمْضَجِعِه َذلَِك  َفََل َيَزاُل فِ

وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل . (8/182/3312)أخرجه اإلمام الطرباين يف معجمه  (1)

 .  (1751برقم )

وهو يف . وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (1531)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (7)

وابن أبي  (117/  7)خرجه الرتمذي :  أ(، وقال فيه1711الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )

من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن سعيد المقربي  (بتحقيقي - 813) "السنة  "عاصم يف 

=                   حديث حسن ": فذكره. وقال: -صلى اهلل عليه وسلم-عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل 
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ولم يؤمن هبم؛ فقد كفر؛ ألنه مكذب  ،: أن المَلئكة إنما هي قوى خيرومن زعم

 .--ومكذب للسنة النبوية الثابتة عن النبي  ،للقرآن

 وأطال يف أعمارهم. خلقهم اهلل  ،خلق عظيم ،فهم خلق موجود

 : واإلميان باملالئكة على قسمني

 .إيمان مجمل: األول

 وبما لم نعلم. ،بما علمنا منهم ،فنؤمن هبم إيماًنا مجمًَل 

وأهنم يفعلون ما  ،وأهنم ال يعصون اهلل ما أمرهم ،نؤمن بأهنم خلقوا من نورف

 خلق لهم أجنحة كما سبق معنا بيان ذلك. وبأن اهلل  ،يأمرون

 .إيمان مفصل: الثاني

  ،رآنـــــــوبما علمنا من أعمالهم التي بينت يف الق ،نؤمن بما علمنا منهم

 .--ويف السنة النبوية عن النبي 

 وعن العجب. ،وعن الخيَلء ،وإيمانك بالمَلئكة يجعلك تبعد عن الفخر

ال بد أن  ،ال بد أن تقصر ،ال بد أن تذنب ،أنت؟ مهما تكن صالًحا افمن أنت؟ وم

 ُتلم ببعض الذنوب والمعاصي.

 ذلك أنت مخلوق ضعيف مقارنًة بخلق المَلئكة العظيم.أضف إلى 

 ،ويفعلون ما يأمرون ،ال يعصون اهلل ما أمرهم ،: فهو عباد مكرمونأما املالئكة

 ويطيعونه وال يفرتون عن عبادته أبًدا. يسبحون هلل 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري}:  قال اهلل

ويف ابن إسحاق وهو العامري  ،ه كلهم ثقات رجال مسلمرجال ،: وإسناده جيدقال األلباين. "غريب  =

 . "القرشي موالهم كَلم ال يضر
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 .[10-23:]األنبياء {هت مت خت حت جت هب مب خب

 .القيامة: يلهم اإلنسان التسبيح كما يلهم النفسوهلذا يوم 

ابِرٍ : كما جاء ذلك يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل :  ،-ما--من حديث ج  ق ال 

 
َّ
ِمْعُت النَّبِي َواَل  ،إِنَّ َأْهَل اْلَجنَِّة َيْأُكُلوَن فِيَها َوَيْشَرُبونَ »ي ُقوُل:  ،--س 

ُطوَن َواَل َيْمَتِخُطونَ  ُجَشاء  »َقاُلوا: َفَما َباُل الطََّعاِم؟ َقاَل:  «َيْتُفُلوَن َواَل َيُبوُلوَن َواَل َيَتَغوَّ

 .«َكَما ُتْلَهُموَن النََّفَس  ،ُيْلَهُموَن التَّْسبِيَح َوالتَّْحِميَد  ،َوَرْشح  َكَرْشِح اْلِمْسِك 

ة  من حديث  :وجاء يف الصحيحني ْير    ،--أ بِي ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :« َِتِلُج الَجنََّة ُصوَرُتُهْم َعَلى ُصوَرِة الَقَمرِ َلْيَلَة الَبْدر 
ُل ُزْمَرة  الَ  ،َأوَّ

ُطونَ  ،َوالَ َيْمَتِخُطونَ  ،َيْبُصُقوَن فِيَها َهُب  ،َوالَ َيَتَغوَّ َهِب َأْمَشاُطُهْم  ،آنَِيُتُهْم فِيَها الذَّ ِمَن الذَّ

ةِ  ةُ  ،َوالِفضَّ  ِمنُْهْم َزْوَجَتانِ  ،َوَرْشُحُهُم الِمْسُك  ،َوَمَجاِمُرُهُم األَُلوَّ
ُيَرى ُمخُّ  ،َولُِكلِّ َواِحد 

ُقُلوُبُهْم َقْلب   ،الَ اْختَِلََف بَْينَُهْم َوالَ َتَباُغَض  ،ُسوقِِهَما ِمْن َوَراِء اللَّْحِم ِمَن الُحْسنِ 

 .«بُِّحوَن اهَّللَ ُبْكَرًة َوَعِشيًّاُيَس  ،َواِحد  

 يف التسبيح. ،: يصير فيهم من صفات المَلئكةأي

 وأن نحبهم جميًعا. ،: أن نحقق هذه العبادة الجليلةفعلينا

 .الذين يصلون على من يطيع اهلل : ومنهم

 مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}:  قال اهلل

 .[21األحزاب: ] {رت يب ىب نب

ة  من : ويف الصحيحني ْير    ،--حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

 .(7872)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(7873)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7732)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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-: « ُِجِل فِي َجَماَعة  َتِزيُد َعَلى َصََلتِِه فِي َبْيتِه َوَصََلتِِه فِي  ،َصََلُة الرَّ

َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوءَ  ،بِْضًعا َوِعْشرِيَن َدَرَجةً  ،ُسوقِهِ  ُثمَّ َأَتى  ،َوَذلَِك َأنَّ َأَحَدُهْم إَِذا َتَوضَّ

ََلةُ  ََلةَ  ،اْلَمْسِجَد اَل َينَْهُزُه إاِلَّ الصَّ  ،َفَلْم َيْخُط َخْطَوًة إاِلَّ ُرفَِع َلُه بَِها َدَرَجة   ،اَل ُيرِيُد إاِلَّ الصَّ

ََلةِ  ،َحتَّى َيْدُخَل اْلَمْسِجَد  ،َوُحطَّ َعنُْه بَِها َخطِيَئة   َما  َفإَِذا َدَخَل اْلَمْسِجَد َكاَن فِي الصَّ

ََلُة ِهَي َتْحبُِسهُ  َواْلَمََلئَِكُة ُيَصلُّوَن َعَلى َأَحِدُكْم َما َداَم فِي َمْجِلِسِه الَِّذي  ،َكاَنِت الصَّ

َما لَْم  ،َما لَْم ُيْؤذِ فِيهِ  ،اللُهمَّ ُتْب َعَلْيهِ  ،اللُهمَّ اْغِفْر َلهُ  ،َيُقوُلوَن: اللُهمَّ اْرَحْمهُ  ،َصلَّى فِيهِ 

 .«هِ ُيْحِدْث فِي

 .الطائع هلل فالمَلئكة يدعون للمسلم 

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت}:   وقال اهلل
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ
 .[3غافر: ] {مغ جغ مع جع مظ

 زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر}:  وقال اهلل
 .[2الشورى: ] {زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ

 يرفرف على رأسه. ،؛ فإن الملك يتبعه برايتهبل إذا سافر المسلم يف طاعة اهلل 

ة  : كما جاء يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : إاِلَّ بَِبابِِه َراَيَتاِن: َراَية  بِيَِد  -َيْعنِي ِمْن بَْيتِِه  -َما ِمْن َخاِرج  َيْخُرُج »ق ال 

َبَعُه اْلَمَلُك  ،َفإِْن َخَرَج لَِما ُيِحبُّ اهَّللُ  ،َوَراَية  بَِيِد َشْيَطان   ،َمَلك   َفَلْم َيَزْل  ،بَِراَيتِهِ  اتَّ

ْيَطاُن بَِراَيتِهِ  ،َوإِْن َخَرَج لَِما ُيْسِخُط اهَّللَ  ،َتْحَت َراَيِة اْلَمَلِك َحتَّى َيْرِجَع إَِلى َبْيتِهِ  َبَعُه الشَّ  ،اتَّ

 .(131)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7111)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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ْيَطانِ    .«َحتَّى َيْرِجَع إَِلى َبْيتِهِ  ،َفَلْم َيَزْل َتْحَت َراَيِة الشَّ

؛ ألنه خرج يف طاعة اهلل راية ملك كريم تتبع من يخرج من بيته يف طاعة اهلل 

. 

 ،فهم بخَلف الجن ،وشأهنم كريم ،: أن المَلئكة عليهم السَلم شأهنم عظيماملهم

 وبخَلف الشياطين.

 : ثالثة أصناف يف باب التكليف فقد خلق اهلل 

 . المَلئكة عليهم السَلم: األولالصنف 

 وطاعته. ،: قد سخرهم لعبادتهوهؤالء

 .الجن: الصنف الثاني

 : المسلمون الطائعون الموحدون. فمنهم

 : المسلمون العاصون الفاسقون. ومنهم

 وهم األكثر. ،: الكافرون المشركون برهبمومنهم

 .وهم أبعد المخلوقات عن طاعة اهلل  ،: الشياطينوهم

 .اإلنس: الثالثالصنف 

وعلى رأسهم الرسل واألنبياء  ،: المسلمون الطائعون الموحدون لرهبمفمنهم

 عليهم الصَلة والسَلم.

 .: المسلمون العاصون الفاسقون المقصرون يف طاعة اهلل ومنهم

وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم . (8781)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)

 . "هذا حديث صحيح": وقال فيه (،1711)
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 : الكافرون المشركون لرهبم؛ وهم األكثر من بني آدم.ومنهم

ومتأسًيا باألنبياء  ،بالمَلئكة عليهم السَلم: أيها المسلم أن تكون متأسًيا فعليك

 ما استطعت إلى ذلك سبيًَل. ،والرسل عليهم الصَلة والسَلم

وعن  ،بعيد كل البعد عن الشرك ،موحًدا له سبحانه وتعالى ،: طائًعا هلل فكن

ما استطعت إلى  ،وعن الصغائر واللمم ،وعن الكبائر ،وعن البدع والمحدثات ،الكفر

 ذلك سبيًَل.

 ،وللمؤمنين ،لنفسك ،مستغفر له ،مسبًحا له ،متوكًَل عليه ،مستعينًا به ،مراقبا: وكن

 والحمد هلل رب العالمين. ،واهلل المستعان ،األحياء منهم واألموات ،وللمؤمنات
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اإليمان بالكتب المنزلة على األنبيا  والرتسل عليهم الصالة 
 والسالم

ى رسل اهَّلل عليهم الصَلة اْليمان بالكتب المنزلة عل ومن باب اعرف عقيدتك:

 .والسَلم

 زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل}:  قال اهلل

 مبهب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 .[782البقرة: ] {هت مت خت حت جت

 مم خم حم جم يل ىل مل خل}:   وقال اهلل
 .[72 الحديد:] { جنحن يم ىم

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب}:  وقال اهلل
 لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت
 .[172النساء: ] {ام يل ىل مل يك ىك مك

عليهم  ،ورسله ،المنزلة على أنبيائه : اإليمان بكتب اهلل فمن عقيدة املسلمني

 الصَلة والسَلم أجمعين.

 .وهي كتب كثيرة ال يعلم هبا إال اهلل 

 .وقد جاء بيان عددها يف السنة

نِ  :(4111)وقد ذكر اإلمام البيهقي رمحه اهلل يف شعب اإلميان برقم  س  ِن اْلح  البصري رحمه -ع 

:  ،-اهلل َماِء َأْوَدَع ُعُلوَمَها َأْرَبَعًة ِمنَْها:  َأْنَزَل اهَّللُ "ق ال  ِماَئًة َوَأْرَبَعَة ُكُتب  ِمَن السَّ

ُبوَر َوالُْفْرَقانَ  ْنِجيَل َوالزَّ ْنِجي ،التَّْوَراَة َواْْلِ ُبوِر َواْلُفْرَقانِ ُثمَّ َأْوَدَع ُعُلوَم التَّْوَراِة َواْْلِ  ،ِل َوالزَّ

َل  ِل َفاتَِحَة اْلكَِتاِب َفَمْن َعِلَم  ،ُثمَّ َأْوَدَع ُعُلوَم اْلُقْرآِن اْلُمَفصَّ ُثمَّ َأْوَدَع ُعُلوَم اْلُمَفصَّ
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َلةِ   ."َتْفِسيَرَها َكاَن َكَمْن َعِلَم َتْفِسيَر َجِميِع ُكُتِب اهَّللِ اْلُمنَزَّ

 : على قسمنياإلميان بالكتب املنزلة و

 .إيمان مجمل: األول

عليهم الصَلة والسَلم  ،ورسله ،المنزلة على أنبيائه ويكون بكل كتب اهلل 

 وما لم نعلم. ،ما علمنا منها ،أجمعين

 .إيمان مفصل: الثاني

ويف السنة  ،ويكون بما علمنا من الكتب المنزلة التي بينت لنا يف القرآن الكريم

 .--عن النبي النبوية المطهرة الثابتة 

ومن الكتب اليت ذكرت يف القرآن الكريم، ويف السنة النبوية املطهرة الثابتة عن 

 .-- النيب

 . التوراة: األول

 على نبيه موسى عليه السَلم. وقد أنزلها اهلل 

 : والدليل على ذلك

اِزٍب : ما جاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل اِء ْبِن ع  :  ،--من حديث اْلب ر  ق ال 

" 
ِّ
ل ى النَّبِي ْجُلوًدا --ُمرَّ ع  ًما م  مَّ اُهْم  ،بِي ُهوِدي  ُمح  ع  -ف د 

-،  : ال  ق  انِي فِي كَِتابُِكمْ »ف  مْ  ،«؟َهَكَذا َتِجُدوَن َحدَّ الزَّ اُلوا: ن ع  ا  ،ق  ع  د  ف 

ائِِهمْ  ُجًَل مِْن ُعل م  :  ،ر  ال  ق  َأَهَكَذا َتِجُدوَن  ،التَّْوَراَة َعَلى ُموَسىَأْنُشُدَك بِاهَّللِ الَِّذي َأْنَزَل »ف 

انِي فِي كَِتابُِكمْ  : ال   «َحدَّ الزَّ  .«ق ال 

 .ليجناإل: الثاني

 .(1355)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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 على رسوله عيسى بن مريم عليه السَلم. وقد أنزله اهلل 

 : والدليل على ذلك

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: يف كتابه العزيز قول اهلل 

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن
 .[31المائدة: ] {ٰر ٰذ يي ىي

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت}: يف كتابه العزيز وقول اهلل 
 .[73الحديد: ] { يثىف ىث

 .الزبور: الثالث

 على نبيه داود عليه السَلم. وقد أنزله اهلل 

 : والدليل على ذلك

 .[261:]النساء {ٰى ٰر ٰذ يي }: يف كتابه العزيز  قول اهلل

 .الصحف: الرابع

 على رسوله وخليله إبراهيم عليه الصَلة والسَلم. الذي أنزلها اهلل 

 : والدليل على ذلك

 .[11األعلى: ] {مب زب رب يئ}: يف كتابه قول اهلل 

 .صحف موسى عليه السالم: اخلامس

 والدليل على ذلك:

 .[11األعلى: ] {مب زب رب يئ}: يف كتابه العزيز قول اهلل 

 .[71النجم: ] {خك حك جك مق حق مف خف حف}: يف كتابه العزيز وقول اهلل  

: صحف موسى عليه السَلم هي التوراة.وقيل
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 .القرآن الكريم: السادس

وسيد  ،خاتم األنبياء والمرسلين ،ورسوله ،وخليله ،على عبده الذي أنزله اهلل 

 .--محمد  ،ولد آدم يوم القيامة

 كثرية:  واألدلة على ذلك

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  قال اهلل
 .[10-11:]الواقعة {مه جه ين ىن من خن

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}:  وقال اهلل
 .[41-40:]احلاقة {يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم}:  وقال اهلل
 .[7محمد: ] {ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 {زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}:  وقال اهلل
 .[71ص: ]

 ،الزيادة"له من:  المحفوظ بحفظ اهلل  ،وهو الكتاب الخالد يف األرض

 ."ومن التحريف ،والنقصان

 .[1الحجر: ] {ىن نن من زن رن مم ام يل}:  قال اهلل

وجميع تلك الكتب السماوية المنزلة على األنبياء والرسل عليهم الصَلة والسَلم 

بحفظه من أي:  إال ما كان من القرآن الكريم الذي حفظه اهلل  ،حرفت وبدلت

 أو تبديل. ،أو تحريف ،أو نقصان ،زيادة

 آخر  --وألن النبي  ،إِذ به قوام الدينا واآلخرة

 ،من الزيادة ،فتعين حفظ هذا الكتاب ،األنبياء والرسل عليهم الصَلة والسَلم

 ومن التحريف أللفاظه ومعانيه. ،والنقصان
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 ومن كل نقصان. ،ألفاظه فهو محفوظ من كل زيادة حفظ اهلل 

 معانيه بأهل السنة والجماعة.   ثم حفظ اهلل

ويف باب األسماء  ،يف باب التوحيد"الذين بينوا المعنى الصحيح يف داللة القرآن: 

 ويف جميع أبواب العلم.  ،ويف باب اإليمان باليوم اآلخر ،والصفات

 وممثل. ،وعلى كل مشبه ،ومؤول ،وعلى كل محرف ،فردوا على كل معطل

الكريم بما فسره به السلف الصالح رضوان اهلل عليهم إذ أهنم يفسرون القرآن 

 أجمعين.

 ىل مل خل}:   قال اهلل، وهداية ،بأنه نور وهذا الكتاب وصفه اهلل 
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 . [26-24:]املائدة {يل ىل

 .بأنه موعظة، وشفاء، وهدى، ورمحة ووصفه اهلل 

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت}:  قال اهلل
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 .[21-21:]يونس {رن مم

 .بأنه ذكرى، وبأنه إنذار ووصفه اهلل 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:   قال اهلل

 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
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 .[1-2:]األعراف {َّ ٍّ ٌّ

 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت}:  وقال اهلل
 .[21العنكبوت: ] {حض جض مص خص حص

 .بأنه برهان ووصفه اهلل 

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس}:   قال اهلل

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 .[212-214:]النساء {حل جل مك لك

 .وغير ذلك من األوصاف العظيمة التي اشتمل عليها كَلم اهلل 

وبما ثبت من السنة  ،يف أخذها بالقرآن الكريم ،وهذا دليل على أن سعادة األمة

 .--النبوية المطهرة عن النبي 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  قال اهلل
 .[4-2:]النجم {جي يه ىه مه جه ين
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 بيان أن اإليمان بالسنة يدخل في اإليمان بكتاب اهلل 

الثابتة  --اإليمان بسنة النبي  ،يدخل يف اإليمان بكتاب اهلل و

 عنه.

 جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}:  قال اهلل

 .[3الحشر: ] {هب مب خب حب

 خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل}:   وقال اهلل

 .[23النور: ] {ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ىنين من

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:   وقال اهلل
 .[4-2:]النجم {جي يه ىه مه جه ين

ِرب  : ويف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل ْعِدي ك  اِم ْبِن م  ْن --–من حديث اْلِمْقد  ع 

 
ِ
ُسوِل اهلل :  --ر  نَُّه ق ال  َأاَل إِنِّي ُأوتِيُت اْلكَِتاَب َوِمْثَلُه َمَعُه؛ َأاَل ُيوِشُك »أ 

 ،َعَلْيُكْم بَِهَذا اْلُقْرآِن َفَما َوَجْدُتْم فِيِه ِمْن َحََلل  َفَأِحلُّوهُ َرُجل  َشْبَعاُن َعَلى َأِريَكتِِه َيُقوُل 

ُموهُ  يِه ِمْن َحَرام  َفَحرِّ
َواَل ُكلُّ ذِي  ،َأاَل اَل َيِحلُّ َلُكْم َلْحُم اْلِحَماِر اأْلَْهِليِّ  ،َوَما َوَجْدُتْم فِ

ُبعِ  َوَمْن َنَزَل بَِقْوم  َفَعَلْيِهْم  ،َيْستَْغنَِي َعنَْها َصاِحُبَها  َأنْ إاِلَّ  ،َواَل لَُقَطُة ُمَعاِهد   ،َناب  ِمَن السَّ

.«َأْن َيْقُروُه َفإِْن َلْم َيْقُروُه َفَلُه َأْن ُيْعِقبَُهْم بِِمْثِل قَِراهُ 

 : هي السنة المبينة للقرآن الكريم.«ومثله معه»: قوله

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}:  قال اهلل

سنن. . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح ال(3153)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

 ."صحيح"وقال:  (،73)وصححه أيًضا يف مشكاة المصابيح برقم 
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 .[33النحل: ] {ٍّ

وبين السنة النبوية المطهرة الثابتة  ،من يفرق يف الحجية بين القرآن الكريم": فتجد

 ."--عن النبي 

 وهذا التفريق غير صحيح.

اإلنكار  ،المسيرة القرآنية"مسمى: التزمت يف شعارها إن الطائفة الرافضية احلوثية يف اليمن بل

 ."لسنة النبوية

لوجب عليهم التمسك بالسنة  ،م كما يزعمونمع أهنم لو أخذوا بالقرآن الكري

 .--النبوية الثابتة عن النبي 

-كما سبق ذكر اآليات التي تأمر بطاعة النبي  ،ألن القرآن يأمر بذلك

-، وبرتك هنيه. ،وباألخذ بأمره 

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ}:  وقال اهلل
 .[12النساء: ] {حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

وال هو من الموحدين هلل رب  ،عظيم؛ بل ليس من المؤمنين: على خطر فمنكر السنة

 العالمين.

بل هو منكر ما أمر  ،: ألنه أنكر ما دل عليه القرآن العظيمبه ًاللقرآن ومكذب ًامنكريعترب و

 به القرآن الكريم. 

 : لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان اهلل عليهم.ومنكر أيًضا

ما جاءكم عني فاعرضوا »قال:  --: أن النبي وأما ما جاء من حديث

 .«وإن رده القرآن فردوه ،فإن قبله القرآن فاقبلوه ،على القرآن

 ،عرضنا هذا الحديث على القرآن": قال اإلمام حييى بن معني، وغريه من أهل العلم رمحهم اهلل

 أمر باألخذ بالسنة. ألن اهلل ، وذلك "فرده القرآن



  بيان أن اإلميان بالسنة يدخل يف اإلميان بكتاب اهلل

  

91 

 ."وآحادها ،متواترهابين ": وال تفريق عند أهل احلق

فقد أفاد العلم والعمل  ،من األحاديث --فكل ما ثبت عن النبي 

 به بحسبه.

 --ورسل النبي  ،والمؤذن واحد ،واحد --فالنبي

 يف أشياء كثيرة. ،واحد إلى الملوك األمراء يدعوهنم إلى اهلل 

أنزله  ،ونوره ،وتنزيله ،ووحيه ،وأنه كَلمه ،: بكتاب ربنا اإلميان فيجب علينا

 وهداية للناس إلى الصراط المستقيم. ،رحمة للعالمين

-السنة المطهرة الثابتة عن النبي  : أن من وحي اهلل ونؤمن أيًضا

-،  التي أوحاها إلى النبي--. 

ْمٍرو: في سنن اإلمام أبي داود رمحه اهللف  ْبِن ع 
ِ
ْبِد اهلل :  ،-ما--من حديث ع  ق ال 

" 
ِ
ُسوِل اهلل ُعُه مِْن ر  ٍء أ ْسم  ْ

ي ْتنِي  ،ُأِريُد ِحْفظ هُ  --ُكنُْت أ ْكُتُب ُكلَّ ش  ن ه  ف 

 
ِ
ُسوُل اهلل ر  ُعُه و  ٍء ت ْسم  ْ

ي اُلوا: أ ت ْكُتُب ُكلَّ ش  ق  ْيٌش و  لَُّم فِي  --ُقر  ت ك  ٌر ي  ب ش 

ِب  ض  ا ،اْلغ  ض  الرِّ ِن اْلكِت اِب  ،و  ْكُت ع  أ ْمس  رْ  ،ف  ك   ف ذ 
ِ
ُسوِل اهلل لِك  لِر  -ُت ذ 

-،  ِأ  بُِأْصُبِعِه إِل ى فِيه أ ْوم  :  ،ف  ال  ق  َنْفِسي بَِيِدِه َما َيْخُرُج  َفَوالَِّذي اْكُتْب »ف 

 .«ِمنُْه إاِلَّ َحقٌّ 

وهو يف وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.  (،7131)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

 (،172 - 173/  7)أخرجه أبو داود ": (، وقال فيه1277الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )

رواة هذا الحديث  ": وقال الحاكم": ثم قال. "(151 - 152/  1)والحاكم  (،172/  1)والدارمي 

فإنه الوليد بن عبد اهلل  ،وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشامي ،قد احتجا هبم عن آخرهم غير الوليد هذا

وإنما هو الوليد بن عبد اهلل  ،. كذا قال"فإن كان كذلك فقد احتج به مسلم ،وقد غلبت على أبيه الكنية

=                       وهو يف. "وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان ،بن أبي مغيث مولى بني الدار حجازي
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 ؛ فهو حق.--فكل ما قاله النبي 

وأمر بذلك إال  ،--صلي كما صلى النبي ي: أن سطيع املسلموال ي

 بالسنة.

 : صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل فيف

الٌِك بن الحويرث  َوَصلُّوا : )قال رسول اهلل  -من حديث م 

 .(َكَما َرَأْيُتُمونِي ُأَصلِّي

 إال بالسنة. --: أن يصوم كما صام النبي ال يستطيع املسلمف

 :  أن يؤدي الزكاة الواجبة عليه إال بالسنة.وال يستطيع املسلم

إال  وأمر بذلك ،--: أن يحج كما حج النبي املسلموال يستطيع 

 .بالسنة

 : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف

ابِر بن عبد اهلل   "ي ُقوُل:  ،-ما--من حديث ج 
َّ
أ ْيُت النَّبِي -ر 

-  ِتِِه ي ْوم  النَّْحر اِحل  ل ى ر  ي ُقوُل:  ،ي ْرمِي ع  َفإِنِّي اَل  ،لَِتْأُخُذوا َمنَاِسَكُكمْ »و 

تِي َهِذهِ   .«َأْدِري َلَعلِّي اَل َأُحجُّ َبْعَد َحجَّ

وشراء؛ إال  ،وبيع ،وعتاق ،جري المعامَلت الشرعية: من زواجيستطيع أن يال بل 

رجاله  ،هذا حديث صحيح": (، وقال فيه313الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم ) =

وثقه ابن معين. الحديث أخرجه اإلمام احمد رحمه اهلل وقد  ،إال الوليد بن عبد اهلل ،رجال الصحيح

 . "بذلك السند (117)عن عبيد اهلل بن األخنس به. وصـــ  ،فقال: ثنا يحيى بن سعيد (117ص 7ج)

 .(171)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(1713)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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 بالسنة.

.عمومات الشرعيةال: جاء آمًرا بالقرآن الكريمف

 {زي ري ٰى ين ىن نن من زن}:  قال اهلل
 .[37البقرة: ]

 .مبينة ملا أمجل يف القرآن الكريمجاءت : والسنة النبوية املطهرة

أن الصلوات المفروضة خمس يف اليوم ويف  --فبين لنا النبي 

 ،يف القيام": ونقول وماذا نقرأ ،وبين لنا كيف نصلي ،وبين لنا أوقات الصَلة ،الليلة

ويف  ،الجلوس بين السجودو ،ويف السجود ،والقيام والرفع من الركوع ،الركوعو

 وكيف نسلم وننصرف من الصَلة. ،التشهد

ومتى نجهر  ،ومتى نسر يف القراءة ،وبين لنا كم نصلي من ركعات يف الصلوات

 .إلى غير ذلك  ،بالقراءة

 أن نصلي كما كان يصلي. --فأمرنا النبي 

ومقدار  ،ومتى تجب علينا الزكاة ،أنصبة الزكاة --وبين لنا النبي 

 وهكذا. ،ل التي يجب فيها الزكاةوما هي األموا ،ما نخرج من الزكاة

 جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب}:   قال اهللويف احلج 

 .[13آل عمران: ]  {حس جس مخ جخ مح

ومتى  ،وماذا نصنع يف الحج ،علمنا كيف نحج --النبي  قد علمناو

 ومتى نقف بعرفة. ،ومتى نطوف بالبيت ،نحرم

وسنن الحج  ،وواجبات الحج والعمرة ،وهكذا علمنا أركان الحج والعمرة

 وهكذا. ،ومبطَلت الحج والعمرة ،ومحظورات الحج والعمرة ،والعمرة

--وحج معه الصحابة  ،حجة الوداع --فحج النبي 
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وهكذا حتى وصلت إلينا من  ،وعلموها لمن بعدهم ،وتعلموا كيفية مناسك الحج

 كتب السنة.

ألنه ال يمكن أن يعمل بالقرآن إال عن طريق فمن اإليمان بالقرآن اإليمان بالسنة؛ 

والقاضية  ،والموضحة لما أهبم يف القرآن ،السنة؛ فهي المبينة لما أجمل يف القرآن

 على القرآن.

 .فالقرآن الكريم، والسنة النبوية املطهرة أخوان نصريان ال يفرتقان

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}:   قال اهلل

 .[171البقرة: ] {يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من}:   وقال اهلل

 .[7الجمعة: ] {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 اآليات يف هذا الباب كثيرة.و

 : هو القرآن الكريم.فالكتاب

 .--: هي السنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي واحلكمة

 وهذا إذا اقرتن ذكر الكتاب بالحكمة.

 فالمراد هبا الكتاب والسنة مًعا.: وإال إذا أفردت احلكمة فقط

 وال يمكن ذلك إال بموافقة الكتاب والسنة. ،: اإلصابة بالقول والعملويراد بها أيًضا

وال  ،ال يف سرد"وال من أهلهما:  ،: فهو ليس منهمافمن أراد التفريق بني الكتاب والسنة

 ."يف ورد

هم الذين نقلوا لنا  ،--ن النبي عفالذين نقلوا لنا القرآن الكريم 

 السنة النبوية المطهرة.

فهذا من ، وال نقبل منهم ما جمعوه يف السنة ،فكيف نقبل منهم ما جمعوه يف القرآن
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 .التناقض

 البدع. أهلوإنما ينكر حجية السنة  

ُر بْنُ : (4001أخرج اإلمام ابن عبد الرب رمحه اهلل يف جامع بيان العلم وفضله برقم )قد و  ق ال  ُعم 

طَّاِب  ْأَي؛ َفإِنَّ »: --اْلخ  نَِن َأْعَيْتُهُم  َأْصَحاَب  إِيَّاُكْم َوالرَّ ْأِي َأْعَداُء السُّ الرَّ

يِن بَِرْأيِِهمْ  َتْت ِمنُْهْم َأْن َيْحَفُظوَها َفَقاُلوا فِي الدِّ  .«اأْلََحاِديُث َأْن َيُعوَها َوَتَفلَّ

عِ  ": -رمحه اهلل-َقاَل َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َدَواَد ْأِي ُهْم أ ْهُل اْلبِد   ."أ ْهُل الرَّ

وهو ما هو حول القرآن  ،أنا أعمل بالقرآن": يأخذ آية من القرآن الكريم، ويقول لك فقد

 ."الكريم

فعل  ،--فعل النبي  ،--: قال النبي له لكن ملا تقول

فعل علي بن أبي  ،فعل عثمان بن عفان ،فعل عمر بن الخطاب ،أبو بكر الصديق

 عند ذلك ُيخصم. ،-أجمعين-- -فعل الصحابة  ،طالب

 العاملني واحلمد هلل رب
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 به من الحياة البرزخية  اإليمان بما أخبر اهلل 

 .به من احلياة الربزخية جيب اإلميان مبا أخرب اهلل : باب اعرف عقيدتك فمن

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ}:   قال اهلل
 مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح حجمج هتمث مت خت
 .[200-33:]املؤمنون {جض

 ."أو عذاب ،نعيم": هي القرب وما فيه من: واحلياة الربزخية

-واألحاديث النبوية الثابتة عن النبي  ،: دلت عليه اآليات القرآنيةوهذا أمر

-. 

 : السلف الصالح رضوان اهلل عليهم.وأمجع عليه

 .[1-2:]التكاثر {خئ حئ جئ يي ىي ني مي}:  قال اهلل

: زيارة الموت؛ فإن كثيًرا من الناس ممن يزورون المقابر واملراد بزيارة املقابر هنا

 بأجسادهم ربما ال يتعظون.

عند ذلك يعلم علًما يقينًا أنه كان من  ذي يزور المقابر بعد موته للدفنولكن ال

ويعلم الكرامة التي أعطاها اهلل  ،؛ إن كان من العاصينالمقصرين يف طاعة اهلل 

 .لعباده المؤمنين؛ إن كان من الطائعين 

ْولِِه: ": ثم قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل اد  بِق  ِحيُح أ نَّ اْلُمر  الصَّ  :{خئ حئ جئ يي}و 

ا.َأْي ُدفِنُْتْم فِيه  ا و  ْيه   : ِصْرُتْم إِل 

 َكَما َجاَء ِفي الصَِّحيِح
ِ
ُسول  اهلل اِب  --: أ نَّ ر  ُجٍل مِن  اأْل ْعر  ل ى ر  ل  ع  د خ 

:  ،ي ُعوُدهُ  ال  ق  ى ت ُفورُ "َطُهور  إِْن َشاَء اهَّللُ  ،اَل َبْأَس "»ف    ُحمَّ
: ط ُهور؟! ب ْل ِهي : ُقْلت  ال  ق   ،. ف 
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بِيرٍ  ْيٍخ ك  ل ى ش  :  ،ع  ! ق ال   . «"َفنََعم إًِذا"ُتزيره اْلُقُبور 

 ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن}: يف شأن قوم فرعون  وقال اهلل

 .[31غافر: ] {جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

: يذكرها أهل العلم رحمهم اهلل تعالى يف أصرح األدلة الدالة على ما يف وهذه اآلية

 القرب من العذاب.

وهذا قبل  ،عن قوم فرعون أهنم يعرضون على النار غدًوا وعشًيا فيخرب ربنا 

 يوم القيامة.

بل هو أشد العذاب  ،يف عذاب أشد من عذاب القرب ويوم القيامة يدخلهم اهلل 

 ،وعلى قتلهم ألنبياء اهلل  ،وعلى شركهم ،على اإلطَلق؛ جزاء لهم على كفرهم

 وعباده الصالحين.

 : (147-7/146قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل يف التفسري )

ِل أ ْهِل َوَهِذِه اْلآَيُة بِيٌر فِي اْستِْدال  ِخ فِي اْلُقُبوِر.: أ ْصٌل ك  اِب اْلب ْرز  ذ  ل ى ع  نَِّة ع   السُّ

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب}:  وقال اهلل
 .[25األنفال: ] {مخ جخ مح جح مج

 ،أيًضا على إثبات عذاب القرب : استدل هبا أهل العلم رحمهم اهلل وهذه اآلية

 وما فيه من الحياة الربزخية.

 : هو الميت.واملراد بهذه اآلية

 .هذه اآليات مفسًراوقد جاء معنى 

اِزٍب : أخرجه اإلمام أمحد رمحه اهلل يف مسنده مبا اِء بِْن ع  :  ،--من حديث اْلب ر  ق ال 

 .(3335 ،2121 ،2117)صحيح البخاري برقم  (1)
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" 
ِّ
ع  النَّبِي ْجن ا م  ر  ارِ  ،--خ  ُجٍل مِن  اأْل ْنص  ِة ر  ْبرِ  ،فِي ِجن از  ْين ا إِل ى اْلق  اْنت ه   ،ف 

دْ  ا ُيْلح  مَّ ل    ،و 
ِ
ُسوُل اهلل ل س  ر  هُ  ،--ف ج  ْول  ْسن ا ح  ل  ج  ل ى ُرُءوِسن ا  ،و  أ نَّ  ع  ك 

ْير   نُْكُت فِي اأْل ْرضِ  ،الطَّ ِدِه ُعوٌد ي  فِي ي  هُ  ،و  ْأس  ف ع  ر  :  ،ف ر  ال  ق  ِمْن َعَذاِب  اْسَتِعيُذوا بِاهَّللِ "ف 

َتْينِ  :  ،"َأْو َثََلًثا ،اْلَقْبرِ َمرَّ ْنيَا َوإِْقَبال  إِنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن إَِذا "ُثمَّ ق ال  َكاَن فِي اْنِقَطاع  ِمَن الدُّ

َماِء بِيُض اْلُوُجوهِ  ،ِمَن اآْلِخَرةِ  َكة  ِمَن السَّ
ْمُس  ،َنَزَل إِلَْيِه َمََلئِ َمَعُهْم  ،َكَأنَّ ُوُجوَهُهُم الشَّ

ُثمَّ  ،نُْه َمدَّ اْلَبَصرِ َحتَّى َيْجِلُسوا مِ  ،َوَحُنوط  ِمْن َحُنوِط اْلَجنَّةِ  ،َكَفن  ِمْن َأْكَفاِن اْلَجنَّةِ 

ََلمُ  ،َيِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت  ُتَها النَّْفُس الطَّيِّبَةُ  ،َحتَّى َيْجِلَس ِعنَْد َرْأِسهِ  ،َعَلْيِه السَّ   ،َفَيُقوُل: َأيَّ

:. "اْخُرِجي إَِلى َمْغِفَرة  ِمَن اهَّللِ َوِرْضَوان   َرُة ِمْن فِي َفَتْخُرُج َتِسيُل َكَما َتِسيُل اْلَقطْ  " ق ال 

َقاءِ  َفَيْجَعُلوَها  ،َفإَِذا َأَخَذَها َلْم َيَدُعوَها فِي َيِدِه َطْرَفَة َعْين  َحتَّى َيْأُخُذوَها ،َفَيْأُخُذَها ،السِّ

َوَيْخُرُج ِمنَْها َكَأْطيَِب َنْفَحِة ِمْسك  ُوِجَدْت َعَلى  ،َوفِي َذلَِك اْلَحنُوطِ  ،فِي َذلَِك اْلَكَفنِ 

: . "ْرضِ َوْجِه اأْلَ  ونَ  ،َفَيْصَعُدوَن بَِها "ق ال   ،َعَلى َمََل  ِمَن اْلَمََلئَِكةِ  ،َيْعنِي بَِها ،َفََل َيُمرُّ

وُح الطَّيُِّب؟ َفَيُقوُلوَن: ُفََلُن ْبُن ُفََلن   بَِأْحَسِن َأْسَمائِِه الَّتِي َكاُنوا  ،إاِلَّ َقاُلوا: َما َهَذا الرُّ

وَنُه بَِها فِي الدُّ  ْنيَا ،ْنَياُيَسمُّ َماِء الدُّ َفُيْفَتُح لَُهْم  ،َفَيْستَْفتُِحوَن َلهُ  ،َحتَّى َينْتَُهوا بَِها إَِلى السَّ

َماِء الَّتِي َتِليَها بُوَها إَِلى السَّ  ُمَقرَّ
َماِء  ،َفُيَشيُِّعُه ِمْن ُكلِّ َسَماء  َحتَّى ُينَْتَهى بِِه إَِلى السَّ

ابَِعةِ  يِّينَ  :َفَيُقوُل اهَّللُ  ،السَّ َفإِنِّي  ،َوَأِعيُدوُه إَِلى اأْلَْرضِ  ،اْكُتُبوا كَِتاَب َعْبِدي فِي ِعلِّ

:. "َوِمنَْها ُأْخرُِجُهْم َتاَرًة ُأْخَرى ،َوفِيَها ُأِعيُدُهمْ  ،ِمنَْها َخَلْقُتُهمْ  َفُتَعاُد ُروُحُه فِي  " ق ال 

َفَيُقواَلِن َلُه:  ،اَلِن َلُه: َمْن َربَُّك؟ َفَيُقوُل: َربَِّي اهَّللُ َفيَُقو ،َفُيْجِلَسانِهِ  ،َفَيْأتِيِه َمَلَكانِ  ،َجَسِدهِ 

ُجُل الَِّذي ُبِعَث فِيُكْم؟ َفَيُقوُل:  ،َما ِدينَُك؟ َفيَُقوُل: ِدينَِي اْْلِْسََلمُ  َفَيُقواَلِن َلُه: َما َهَذا الرَّ

 ،وُل: َقَرْأُت كَِتاَب اهَّللِ َفَيُقواَلِن َلُه: َوَما ِعْلُمَك؟ َفَيقُ  ،--ُهَو َرُسوُل اهَّللِ 

ْقُت  َماِء: َأْن َصَدَق َعْبِدي ،َفآَمنُْت بِِه َوَصدَّ  فِي السَّ
 ،َفَأْفرُِشوُه ِمَن اْلَجنَّةِ  ،َفُينَاِدي ُمنَاد 

:. "َواْفَتُحوا َلُه َباًبا إَِلى اْلَجنَِّة  ،َوَأْلبُِسوُه ِمَن اْلَجنَّةِ   ،َوطِيبَِها ،َفَيْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها " ق ال 

:. "َوُيْفَسُح لَُه فِي َقبْرِِه َمدَّ َبَصرِِه  َطيُِّب  ،َحَسُن الثَِّياِب  ،َوَيْأتِيِه َرُجل  َحَسُن اْلَوْجهِ  " ق ال 
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يِح  كَ  ،الرِّ َفَيُقوُل َلُه: َمْن َأْنَت؟  ،َهَذا َيْوُمَك الَِّذي ُكنَْت ُتوَعُد  ،َفَيُقوُل: َأْبِشْر بِالَِّذي َيُسرُّ

الُِح  ،َفَوْجُهَك اْلَوْجُه َيِجيُء بِاْلَخْيرِ  اَعَة  ،َفَيُقوُل: َأَنا َعَمُلَك الصَّ ِم السَّ
َفَيُقوُل: َربِّ َأقِ

:. "َوَمالِي ،َحتَّى َأْرِجَع إَِلى َأْهِلي ْنيَا  َوإِنَّ اْلَعْبَد اْلَكافَِر إَِذا َكاَن فِي اْنِقَطاع  ِمنَ  " ق ال  الدُّ

َماِء َمََلئَِكة  ُسوُد اْلُوُجوهِ  ،َوإِْقَبال  ِمَن اآْلِخَرةِ   ،َمَعُهُم اْلُمُسوُح  ،َنَزَل إَِلْيِه ِمَن السَّ

تَُها  ،َحتَّى َيْجِلَس ِعنَْد َرْأِسهِ  ،ُثمَّ َيِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت  ،َفَيْجِلُسوَن ِمنُْه َمدَّ اْلَبَصرِ  َفَيُقوُل: َأيَّ

:. "اْخُرِجي إَِلى َسَخط  ِمَن اهَّللِ َوَغَضب   ،ُس اْلَخبِيَثةُ النَّفْ  ُق فِي َجَسِدهِ  " ق ال   ،َفُتَفرَّ

وِف اْلَمْبُلولِ  وُد ِمَن الصُّ فُّ َفإَِذا َأَخَذَها َلْم َيَدُعوَها فِي  ،َفَيْأُخُذَها ،َفَينَْتِزُعَها َكَما ُينَْتَزُع السَّ

َوَيْخُرُج ِمنَْها َكَأْنَتِن ِريِح ِجيَفة  ُوِجَدْت  ،َعُلوَها فِي تِْلَك اْلُمُسوِح َيِدِه َطْرَفَة َعْين  َحتَّى َيْج 

وَن بَِها َعَلى َمََل  ِمَن اْلَمََلئَِكةِ  ،َفَيْصَعُدوَن بَِها ،َعَلى َوْجِه اأْلَْرضِ  إاِلَّ َقاُلوا: َما  ،َفََل َيُمرُّ

وُح اْلَخبِيُث؟ َفَيُقوُلوَن: ُفََلنُ  ى بَِها فِي  َهَذا الرُّ ِه الَّتِي َكاَن ُيَسمَّ
ْبُن ُفََلن  بَِأْقَبِح َأْسَمائِ

ْنَيا ْنَيا ،الدُّ َماِء الدُّ   ،"َفََل ُيْفَتُح َلُه  ،َفيُْسَتْفَتُح َلهُ  ،َحتَّى ُينَْتَهى بِِه إَِلى السَّ
ِ
ُسوُل اهلل أ  ر  ر  ُثمَّ ق 

-- :{نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك 
ي ُقوُل اهلُل . [48األعراف: ] { ينٰى ىن ين  فِي اأْلَْرِض  ": ف  اْكُتُبوا كَِتاَبُه فِي ِسجِّ

ْفَلى  خن حن جن يم ىم مم خم}. ُثمَّ َقَرَأ: "َفُتطَْرُح ُروُحُه َطْرًحا  ،السُّ

َفُتَعاُد ُروُحُه فِي ". [31الحج: ] {خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 ،َفَيُقواَلِن َلُه: َمْن َربَُّك؟ َفَيُقوُل: َهاْه َهاْه اَل َأْدِري ،َفُيْجِلَسانِهِ  ،َوَيْأتِيِه َمَلَكانِ  ،َجَسِدهِ 

ُجُل الَِّذي ُبِعَث  ،َفَيُقواَلِن َلُه: َما ِدينَُك؟ َفَيُقوُل: َهاْه َهاْه اَل َأْدِري َفيَُقواَلِن َلُه: َما َهَذا الرَّ

يُكْم؟ َفيَُقوُل: َهاْه َهاْه اَل َأْدِري
َماِء َأْن َكَذَب َفيُنَاِدي ُمنَاد   ،فِ َفاْفرُِشوا  َلُه ِمَن  ،ِمَن السَّ

َها ،َواْفَتُحوا َلُه َباًبا إَِلى النَّارِ  ،النَّارِ  يِه ِمْن َحرِّ
َوُيَضيَُّق َعَلْيِه َقْبُرُه َحتَّى  ،َوَسُموِمَها ،َفَيْأتِ

يِح  ،الثَِّياِب َقبِيُح  ،َوَيْأتِيِه َرُجل  َقبِيُح اْلَوْجهِ  ،َتْخَتِلَف فِيِه َأْضََلُعهُ  َفَيُقوُل: َأْبِشْر  ،ُمنْتُِن الرِّ

َفَيُقوُل: َمْن َأْنَت؟ َفَوْجُهَك اْلَوْجُه َيِجيُء  ،َهَذا َيْوُمَك الَِّذي ُكنَْت ُتوَعُد  ،بِالَِّذي َيُسوُءكَ 



  100 اعرف عقيدتك

رِّ  اَعةَ  ،َفَيُقوُل: َأَنا َعَمُلَك اْلَخبِيُث  ،بِالشَّ  .«َفَيُقوُل: َربِّ اَل ُتِقِم السَّ

 وهو من أطول األحاديث يف بيان ما يتعلق بالحياة الربزخية.

.[1النازعات: ] {ني مي زي}: يف كتابه العزيز  وقال اهلل

 : أن المَلئكة تنزع أرواح الكافرين بشدة.النازعات

 . [7النازعات: ]    {جئ يي ىي}: يف كتابه العزيز وقول اهلل 

برفق ولين؛ فتخرج أرواحهم  : ان المَلئكة تنزع أرواح المؤمنينوالناشطات

 كالقطرة من يف السقاء.

ة  : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ق ال 

-- :« ِمْن َأْرَبع  َيُقوُل: اللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ 
َد َأَحُدُكْم َفْلَيْستَِعْذ بِاهَّللِ إَِذا َتَشهَّ

ْتنَِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت  ،َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ  ،َجَهنَّمَ  بَِك ِمْن َعَذاِب 
ْتنَِة  ،َوِمْن فِ

َوِمْن َشرِّ فِ

الِ  جَّ  .«اْلَمِسيِح الدَّ

ة  : ويف الصحيحني ائِش    ،-ا-من حديث ع 
ِّ
ْوِج النَّبِي  ،--ز 

ْتُه:  َلَِة:  --َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ »أ ْخب ر  ُهمَّ "َكاَن َيْدُعو فِي الصَّ إِنِّي َأُعوُذ  اللَّ

الِ  ،بَِك ِمْن َعَذاِب الَقْبرِ  جَّ ْتنَِة الَمِسيِح الدَّ
ْتنَِة الَمْحَيا ،َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِ

 ،َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِ

ْتنَِة الَمَماِت 
ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن الَمْأَثِم َوالَمْغرَ  ،َوفِ ا  ،"مِ اللَّ ا أ ْكث ر  م  ائٌِل: م  ُه ق  ال  ل  ق  ف 

مِ  ْغر  :  ،ت ْست ِعيُذ مِن  الم  ال  ق  ُجَل إَِذا َغرِمَ »ف  َث َفَكَذَب  ،إِنَّ الرَّ  .«َوَوَعَد َفَأْخَلَف  ،َحدَّ

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الرتغيب . (18273)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده برقم  (1)

 . (7228والرتهيب )

 .(288)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(281، 283)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،877)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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ة  : وجاء يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل ائِش  َعَذاُب الَقْبرِ »:  -ا-من حديث ع 

 .«َحقٌّ 

بَّاٍس : الصحيحني أيًضاويف    ،-ما--من حديث عبد اهلل اْبِن ع 
ُّ
رَّ النَّبِي -م 

-  : ال  ق  ْيِن ف  ْبر  ل ى ق  َباِن ِمْن َكبِير  »ع  َباِن َوَما ُيَعذَّ ُهَما َلُيَعذَّ :  «إِنَّ  َبَلى»ُثمَّ ق ال 

ا َأَحُدُهَما َفَكاَن َيْسَعى بِالنَِّميَمةِ  ا َأَحُدُهَما َفَكاَن الَ َيْسَتتُِر ِمْن َبْولِهِ  ،َأمَّ ذ   «َوَأمَّ : ُثمَّ أ خ  ق ال 

ْطًبا ُه بِاْثن ت ْينِ  ،ُعوًدا ر  ر  س  ْبرٍ  ،ف ك  ل ى ق  ا ع  اِحٍد مِنُْهم  ز  ُكلَّ و  ر  :  ،ُثمَّ غ  ُف »ُثمَّ ق ال  ُه ُيَخفَّ َلَعلَّ

 .«َعنُْهَما َما َلْم َيْيَبَسا

الٍِك : مسلم رمحه اهلل ويف صحيح اإلمام ْوف  ْبن  م  لَّى "ي ُقوُل:  ،--من حديث ع  ص 

 
ِ
ُسوُل اهلل ةٍ  --ر  ن از  ل ى ج  ُهو  ي ُقوُل:  ،ع  ائِِه و  ِفْظُت مِْن ُدع   ،اللُهمَّ »ف ح 

ْع ُمْدَخَلهُ  ،َوَأْكرِْم ُنُزَلهُ  ،اْغِفْر َلُه َواْرَحْمُه َوَعافِِه َواْعُف َعنْهُ   َواْغِسْلُه بِاْلَماِء َوالثَّْلِج  ،َوَوسِّ

َنسِ  ،َواْلَبَردِ  ْيَت الثَّْوَب اأْلَْبَيَض ِمَن الدَّ ِه ِمَن اْلَخَطاَيا َكَما َنقَّ َوَأْبِدْلُه َداًرا َخْيًرا ِمْن  ،َوَنقِّ

َوَأِعْذُه ِمْن َعَذاِب  ةَ َوَأْدِخْلُه اْلَجنَّ  ،َوَأْهًَل َخْيًرا ِمْن َأْهِلِه َوَزْوًجا َخْيًرا ِمْن َزْوِجهِ  ،َداِرهِ 

:  «- َأْو ِمْن َعَذاِب النَّارِ  - اْلَقْبرِ   .«َأُكوَن َأَنا َذلَِك اْلَميَِّت  َحتَّى َتَمنَّْيُت َأنْ »ق ال 

ابٍِت : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْيِد ْبِن ث  :  ،--من حديث ز   "ق ال 
ُّ
ا النَّبِي ب ْين م 

ارِ  -صلى اهلل عليه وسلم- ٍط لِب نِي النَّجَّ
ائِ هُ  ،فِي ح  ع  ن ْحُن م  ُه و  ٍة ل  ل ى ب ْغل  ْت بِِه  ،ع  اد  إِْذ ح 

ْت ُتْلِقيهِ  اد  ٌة  ،ف ك  ٌة أ ْو أ ْرب ع  ْمس  ا أ ْقُبٌر ِستٌَّة أ ْو خ  إِذ  ْيِريُّ  -و  ان  ي ُقوُل اْلُجر  ا ك  ذ  : ك   -ق ال 

 : ال  ق  ُجٌل: أ ن ا «؟ْقُبرِ َمْن َيْعرُِف َأْصَحاَب َهِذِه اأْلَ »ف  ال  ر  ق  ِء؟  ،ف  ُؤال  ات  ه  ت ى م  : ف م   "ق ال 

 .(1737)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(711)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1738)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(117)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (3)
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اكِ  ْشر 
اُتوا فِي اإْلِ : م  :  ،ق ال  ال  ق  ا»ف  ة  ُتْبت ل ى فِي ُقُبوِره  ِذِه اأْلُمَّ نُوا ،إِنَّ ه  اف  ل ْوال  أ ْن ال  ت د   ،ف 

ْبِر  اِب اْلق  ذ  ُكْم مِْن ع  ْوُت اهلل  أ ْن ُيْسِمع  ع  د  ْجِههِ  «ي َأْسَمُع ِمنْهُ الَّذِ ل  ْين ا بِو  ل  :  ،ُثمَّ أ ْقب ل  ع  ال  ق  ف 

ُذوا بِاهَّللِ ِمْن َعَذاِب » اِب النَّارِ  «النَّارِ  َتَعوَّ ذ   مِْن ع 
ِ
اُلوا: ن ُعوُذ بِاهلل :  ،ق  ال  ق  ُذوا بِاهَّللِ ِمْن »ف  َتَعوَّ

ْبرِ  «اْلَقْبرِ  َعَذاِب  اِب اْلق  ذ   مِْن ع 
ِ
اُلوا: ن ُعوُذ بِاهلل :  ،ق  ُذوا بِاهَّللِ ِمَن اْلِفَتنِ »ق ال  َظَهَر  َما ،َتَعوَّ

ا ب ط ن   «ِمنَْها َوَما َبَطنَ  م  ا و  ر  مِنْه  ه  ا ظ   مِن  اْلِفت ِن م 
ِ
اُلوا: ن ُعوُذ بِاهلل :  ،ق  ُذوا بِاهَّللِ ِمْن »ق ال  َتَعوَّ

الِ  جَّ ْتنَِة الدَّ
الِ ق   «فِ جَّ  مِْن فِتْن ِة الدَّ

ِ
 ."اُلوا: ن ُعوُذ بِاهلل

  ،--من حديث أ بِي أ يُّوب  : ويف الصحيحني
ِ
ُسوُل اهلل ج  ر  ر  : خ  -ق ال 

-، ْوًتا ِمع  ص  ْمُس ف س  ب ِت الشَّ ر  ا غ  :  ،ب ْعد  م  ال  ق  ُب فِي »ف  َيُهوُد ُتَعذَّ

 .«ُقُبوِرَها

  ،--من حديث أ ن ٍس : ويف الصحيحني
ِّ
ِن النَّبِي :  --ع  ق ال 

ُه َلَيْسَمُع َقْرَع نَِعالِِهمْ  ،الَعْبُد إَِذا ُوِضَع فِي َقْبرِهِ "» َأَتاُه  ،َوُتُولَِّي َوَذَهَب َأْصَحاُبُه َحتَّى إِنَّ

د   ،َفَأْقَعَداهُ  ،َمَلَكانِ  ُجِل ُمَحمَّ ؟ --َفيَُقوالَِن َلُه: َما ُكنَْت َتُقوُل فِي َهَذا الرَّ

ُه َعْبُد اهَّللِ َوَرُسوُلهُ  َفُيَقاُل: اْنُظْر إَِلى َمْقَعِدَك ِمَن النَّاِر َأْبَدَلَك اهَّللُ بِِه َمْقَعًدا  ،َفَيُقوُل: َأْشَهُد َأنَّ

  ،"ِمَن الَجنَّةِ 
ُّ
ا الَكافُِر  ،َفَيَراُهَما َجِميًعا": --ق ال  النَّبِي َأِو الُمنَافُِق  -َوَأمَّ

ُثمَّ ُيْضَرُب  ،َفُيَقاُل: الَ َدَرْيَت َوالَ َتَلْيَت  ،ُكنُْت َأُقوُل َما َيُقوُل النَّاُس  ،َأْدِري َفيَُقوُل: الَ  -

 َضْرَبًة َبيَْن ُأُذَنْيهِ 
 .«َفَيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعَها َمْن َيِليِه إاِلَّ الثََّقَليْنِ  ،بِِمْطَرَقة  ِمْن َحِديد 

 .القبور الشيء الكثريمن أهوال  --وقد رأى النيب 

ُة ْبُن ُجنُْدٍب من حديث : وذلك ما جاء يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل ُمر  --س 

 .(7813)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(7811)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1732)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(7835)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1778)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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،  
ِ
ُسوُل اهلل ان  ر  : ك  ابِِه:  --ق ال   ْصح 

ِ
ا ُيْكثُِر أ ْن ي ُقول  أل َهْل َرَأى َأَحد  »مِمَّ

اء  اهلُل أ ْن ي ُقصَّ  «ُرْؤَيا ِمنُْكْم ِمنْ  ْن ش  ْيِه م  ل  ي ُقصُّ ع  : ف  اٍة:  ،ق ال  د  ات  غ  إِنَُّه ق ال  ذ  ُه َأَتانِي »و  إِنَّ

ْيَلَة آتَِيانِ  ُهَما اْبَتَعثَانِي ،اللَّ ُهَما َقاالَ لِي اْنَطِلْق  ،َوإِنَّ ا َأَتْينَا  ،َوإِنِّي اْنَطَلْقُت َمَعُهَما ،َوإِنَّ َوإِنَّ

ْخَرةِ لَِرْأِسِه  ،َوإَِذا آَخُر َقائِم  َعَلْيِه بَِصْخَرة   ،ُمْضَطِجع   َعَلى َرُجل   َوإَِذا ُهَو َيْهِوي بِالصَّ

َفَلَ َيْرِجُع إَِلْيِه َحتَّى َيِصحَّ  ،َفيَْتَبُع الَحَجَر َفَيأُْخُذهُ  ،َفيََتَدْهَدُه الَحَجُر َها ُهنَا ،َفَيْثَلُغ َرْأَسهُ 

َة األُوَلىثُ  ،َرْأُسُه َكَما َكانَ  : «مَّ َيُعوُد َعَلْيِه َفَيْفَعُل بِِه ِمْثَل َما َفَعَل الَمرَّ ُقْلُت َلُهَما:  " ق ال 

: "ُسْبَحاَن اهَّللِ َما َهَذاِن؟  : "َقاالَ لِي: اْنَطِلِق اْنَطِلْق  " ق ال  َفَأَتْينَا َعَلى  ،َفاْنَطَلْقنَا " ق ال 

م  َعَلْيِه بَِكلُّوب  ِمْن َحِديد  َوإَِذا  ،َرُجل  ُمْسَتْلق  لَِقَفاهُ 
ْي  ،آَخُر َقائِ َوإَِذا ُهَو َيْأتِي َأَحَد ِشقَّ

: - ،َوَعْينَُه إَِلى َقَفاهُ  ،َوَمنِْخَرُه إَِلى َقَفاهُ  ،َوْجِهِه َفيَُشْرِشُر ِشْدَقُه إَِلى َقَفاهُ  َوُربََّما َقاَل  ق ال 

: َفَيُشقُّ  : " -َأُبو َرَجاء  ُل إَِلى الَجانِِب اآلَخرِ َفَيْفَعُل بِِه ِمْثَل َما َفَعَل ُثمَّ َيتَ » ق ال  َحوَّ

لِ  ُثمَّ  ،َفَما َيْفُرُغ ِمْن َذلَِك الَجانِِب َحتَّى َيِصحَّ َذلَِك الَجانُِب َكَما َكانَ  ،بِاْلَجانِِب األَوَّ

َة األُوَلى : «َيُعوُد َعَلْيِه َفَيْفَعُل ِمْثَل َما َفَعَل الَمرَّ : "ْلُت: ُسْبَحاَن اهَّللِ َما َهَذاِن؟ قُ  " ق ال   ق ال 

ُه َكاَن َيُقوُل  -َفَأَتْينَا َعَلى ِمْثِل التَّنُّوِر  ،َفاْنَطَلْقنَا ،َقاالَ لِي: اْنَطِلِق اْنَطِلْق  " َقاَل: َفَأْحِسُب َأنَّ

: "َفإَِذا فِيِه لََغط  َوَأْصَوات   - َلْعنَا فِيهِ » ق ال  يِه ِرَجال  َونَِساء  ُعَراة   ،َفاطَّ
َوإَِذا ُهْم  ،َفإَِذا فِ

َهُب َضْوَضْوا ،َيْأتِيِهْم َلَهب  ِمْن َأْسَفَل ِمنُْهمْ  :  «َفإَِذا َأَتاُهْم َذلَِك اللَّ ال  ُقْلُت َلُهَما: َما  "ق 

:  "َهُؤالَِء؟  :  "َقاالَ لِي: اْنَطِلِق اْنطَِلْق  "ق ال  َحِسْبُت  -َتْينَا َعَلى َنَهر  َفأَ  ،َفاْنَطَلْقنَا»ق ال 

ُه َكاَن َيُقوُل  مِ  -َأنَّ َوإَِذا َعَلى َشطِّ النََّهرِ  ،َوإَِذا فِي النََّهرِ َرُجل  َسابِح  َيْسَبُح  ،َأْحَمَر ِمْثِل الدَّ

ابُِح َيْسَبُح َما َيْسَبُح  ،َرُجل  َقْد َجَمَع ِعنَْدُه ِحَجاَرًة َكثِيَرةً  ُثمَّ َيْأتِي َذلَِك  ،َوإَِذا َذلَِك السَّ

ُثمَّ َيْرِجُع إَِليِْه  ،َفَيْفَغُر َلُه َفاُه َفُيْلِقُمُه َحَجًرا َفَينْطَِلُق َيْسَبُح  ،الَِّذي َقْد َجَمَع ِعنَْدُه الِحَجاَرةَ 

َما َرَجَع إَِلْيِه َفَغَر َلُه َفاُه َفَأْلَقَمُه َحَجًرا : " ُقْلُت َلُهَما: َما َهَذاِن؟ "َقاَل:  «ُكلَّ ال  َقاالَ  " ق 

: "لِي: اْنَطِلِق اْنَطِلْق  َكَأْكَرِه َما َأْنَت َراء   ،َفَأَتْينَا َعَلى َرُجل  َكرِيِه الَمْرآةِ  ،َفاْنَطَلْقنَا» ق ال 

َها َوَيْسَعى َحْوَلَها ،َرُجًَل َمْرآةً  : «َوإَِذا ِعنَْدُه َنار  َيُحشُّ ال   "ُقْلُت َلُهَما: َما َهَذا؟  " ق ال   :ق 
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ة   ،َفاْنَطَلْقنَا ،َقاالَ لِي: اْنَطِلِق اْنَطِلْق  "  ُمْعَتمَّ
بِيعِ  ،َفَأَتْينَا َعَلى َرْوَضة  يَها ِمْن ُكلِّ َلْوِن الرَّ

 ،فِ

ْوَضِة َرُجل  َطِويل   َماءِ  ،َوإَِذا َبيَْن َظْهَرِي الرَّ َوإَِذا َحْوَل  ،الَ َأَكاُد َأَرى َرْأَسُه ُطواًل فِي السَّ

ُجِل ِمْن َأْكَثرِ ِوْلَدان  َرَأْيُتُهْم َقطُّ  : "الرَّ : "ُقْلُت َلُهَما: َما َهَذا َما َهُؤالَِء؟  " ق ال   " ق ال 

: "َقاالَ لِي: اْنَطِلِق اْنطَِلْق  َلْم َأَر َرْوَضًة َقطُّ  ،َفاْنطََلْقنَا َفاْنَتَهْينَا إَِلى َرْوَضة  َعظِيَمة  » ق ال 

: "َقاالَ لِي: اْرَق فِيَها  "َقاَل:  «ْعَظَم ِمنَْها َوالَ َأْحَسنَ أَ  َفاْنَتَهْينَا إِلَى  ،َفاْرَتَقيْنَا فِيَها» ق ال 

ة    َمْبنِيَّة  بَِلبِِن َذَهب  َوَلبِِن فِضَّ
 ،َفَأَتْينَا َباَب الَمِدينَِة َفاْسَتْفَتْحنَا َفُفتَِح َلنَا َفَدَخْلنَاَها ،َمِدينَة 

اَنا فِيَها ِرَجال  َشْطر  ِمْن َخْلِقِهْم َكَأْحَسِن َما َأْنَت َراء  فَ   «َوَشْطر  َكَأْقَبِح َما َأْنَت َراء   ،َتَلقَّ

: :  "َقاالَ لَُهْم: اْذَهُبوا َفَقُعوا فِي َذلَِك النََّهرِ  " ق ال  َوإَِذا َنَهر  ُمْعَترِض  َيْجرِي َكَأنَّ »ق ال 

وُء  ،َفَذَهُبوا َفَوَقُعوا فِيهِ  ،َبَياضِ َماَءُه الَمْحُض فِي ال ُثمَّ َرَجُعوا إَِلْينَا َقْد َذَهَب َذلَِك السُّ

:  «َفَصاُروا فِي َأْحَسِن ُصوَرة   ،َعنُْهمْ   "َقاالَ لِي: َهِذِه َجنَُّة َعْدن  َوَهَذاَك َمنِْزُلَك  "ق ال 

 : :  «َباَبِة الَبْيَضاءِ َفَسَما َبَصرِي ُصُعًدا َفإَِذا َقْصر  ِمْثُل الرَّ »ق ال  َقاالَ لِي: َهَذاَك َمنِْزُلَك  "ق ال 

"  : ا اآلَن َفَلَ  ،ُقْلُت َلُهَما: َباَرَك اهَّللُ فِيُكَما َذَرانِي َفَأْدُخَلهُ  "ق ال   "َوَأْنَت َداِخَلُه  ،َقاالَ: َأمَّ

 : ْيَلِة َعَجًبا "ق ال  :  "؟ َفَما َهَذا الَِّذي َرَأْيُت  ،ُقْلُت َلُهَما: َفإِنِّي َقْد َرَأْيُت ُمنُْذ اللَّ َقاالَ  "ق ال 

ا َسنُْخبُِركَ  ُل الَِّذي َأَتْيَت َعَلْيِه ُيْثَلُغ َرْأُسُه بِالَحَجرِ  ،لِي: َأَما إِنَّ ُجُل األَوَّ ا الرَّ ُجُل  ،َأمَّ ُه الرَّ َفإِنَّ

َلَِة الَمْكُتوَبةِ َيْأُخ  ُجُل الَِّذي َأَتْيَت َعَلْيهِ  ،ُذ الُقْرآَن َفَيْرُفُضُه َوَينَاُم َعِن الصَّ ا الرَّ ُيَشْرَشُر  ،َوَأمَّ

ُجُل َيْغُدو ِمْن َبْيتِهِ  ،َوَعْينُُه إَِلى َقَفاهُ  ،َوَمنِْخُرُه إَِلى َقَفاهُ  ،ِشْدُقُه إَِلى َقَفاهُ  ُه الرَّ  َفَيْكِذُب  ،َفإِنَّ

َجاُل َوالنَِّساُء الُعَراُة الَِّذيَن فِي ِمْثِل بِنَاِء التَّنُّورِ  ،الَكْذَبَة َتبُْلُغ اآلَفاَق  ا الرِّ َناُة  ،َوَأمَّ ُهُم الزُّ َفإِنَّ

َوانِي ُجُل الَِّذي َأَتْيَت َعَلْيِه َيْسَبُح فِي النََّهرِ َوُيْلَقُم الَحَجرَ  ،َوالزَّ ا الرَّ ُه آكِ  ،َوَأمَّ َباَفإِنَّ  ،ُل الرِّ

ُجُل الَكرِيُه الَمْرآةِ  ا الرَّ َها َوَيْسَعى َحْوَلَها ،َوَأمَّ ُه َمالِك  َخاِزُن  ،الَِّذي ِعنَْد النَّاِر َيُحشُّ َفإِنَّ

ُه إِْبَراِهيُم  ،َجَهنَّمَ  ْوَضِة َفإِنَّ ُجُل الطَِّويُل الَِّذي فِي الرَّ ا الرَّ ا  ،--َوَأمَّ َوَأمَّ

ا  "َن َحْوَلُه َفُكلُّ َمْوُلود  َماَت َعَلى الِفْطَرِة الِوْلَداُن الَِّذي : ي  ال  ب ْعُض الُمْسلِِمين  ق  : ف  ق ال 

 
ِ
ُسول  اهلل   ،ر 

ِ
ُسوُل اهلل ال  ر  ق  ؟ ف  ين 

أ ْوال ُد الُمْشِركِ َوَأْوالَُد »: --و 
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ا الَقْوُم الَِّذيَن َكاُنوا َشْطر  ِمنُْهْم َحَسنًا َوَشْطر  َقبِيًحا ،الُمْشرِكِينَ  ُهْم َقْوم  َخَلُطوا  ،َوَأمَّ َفإِنَّ

 .«َتَجاَوَز اهَّللُ َعنُْهمْ  ،َعَمًَل َصالًِحا َوآَخَر َسيًِّئا

 : إثبات القرب. فعند مجيع املسلمني

 .لطائعينا ،لموحدينا ،: للمؤمنينوما فيه من النعيم

ومن شاء اهلل  ،والملحدين ،والمنافقين ،والمشركين ،للكافرين": وما فيه من العذاب

 .عصاة المؤمنينمن 

 :بيان أن ضمة القرب تشمل كل مكلف إال األنبياء والرسل عليهم الصالة السالم

ة   :جاء يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل اِئش    ،--من حديث ع 
ِّ
ِن النَّبِي  -ع 

-  : َوَلْو َكاَن َأَحد  َناِجًيا ِمنَْها َنَجا ِمنَْها َسْعُد بُْن  ،إِنَّ لِْلَقْبرِ َضْغَطةً »ق ال 

 . «ُمَعاذ  

 وضمته. ،وفتنته ،أن يكفينا عذاب القرب فنسأل اهلل 

 . كل مكلف، قرب أم مل يقرب: فالضمة تشمل 

الصحيح من أقوال وال ينجوا منها إال األنبياء والرسل عليهم الصَلة والسَلم على 

 أهل العلم.

 :بيان أن فتنة القرب تشمل كل مكلف إال األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم

 .تشمل كل مكلف، قرب، أم مل يقرب: وكذلك فتنة القرب

 ثَلثة أصناف: الرسل، والشهداء والمرابطون .وال يسلم منها إال 

 (.3533)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 . (1112وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم ). (73787)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (7)
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ائِش  : في مسند اإلمام أمحد رمحه اهللف ا فِْتن ةُ  ،-ا-ة  من حديث ع  أ مَّ ْبرِ  ف  َفبِي ": اْلق 

 . «َوَعنِّي ُتْسَأُلونَ  ،ُتْفَتنُونَ 

 : يف سنن اإلمام النسائي رمحه اهللو
ِّ
اِب النَّبِي ُجٍل مِْن أ ْصح  -من حديث ر 

-،  ُجًَل   أ نَّ ر 
ِ
ُسول  اهلل : ي ا ر  ا ب اُل اْلُمْؤمِنِين  ُيْفت نُون  فِي ُقُبوِرِهْم إاِلَّ  ،ق ال  م 

 : ؟ ق ال  ِهيد  ْتنَةً »الشَّ
ُيوِف َعَلى َرْأِسِه فِ  .«َكَفى بَِباِرَقِة السُّ

ان  الفارسي : يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللو ْلم  ِمْعُت  ،--من حديث س  : س  ق ال 

 
ِ
ُسول  اهلل  َخْير  ِمْن ِصَياِم َشْهر  َوقَِياِمهِ ِرَباُط »ي ُقوُل:  --ر 

َوإِْن  ،َيْوم  َوَلْيَلة 

 .«َوَأِمَن اْلَفتَّانَ  ،َوُأْجرَِي َعَلْيِه ِرْزُقهُ  ،َماَت َجَرى َعَلْيِه َعَمُلُه الَِّذي َكاَن َيْعَمُلهُ 

 .الصديق: وزاد بعض أهل العلم

 : ألن الصديق أرفع مرتبة من الشهيد.وقالوا

 فاهلل أعلم. ،دليل على أن الصديق يأمن من فتنة القربوال يوجد 

 : يكون يف القرب نعيم للمؤمنين.ثم بعد ذلك

  من عصاة المؤمنين. ومن شاء اهلل  ،والمشركين ،وعذاب للكافرين

 :بيان حكم من أنكر نعيم القرب وعذابه

-والسنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي  ،: راد ألدلة الكتابكافرومنكر ذلك إما 

-. 

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الرتغيب . (72581)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)

 .  (1271 ،1711)وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم (، 7223والرتهيب برقم )

 . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(7527)أخرجه اإلمام النسائي يف سننه  (7)

 .(1117)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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 دفع الشبهة والجهل عنه.تى : يحتاج إلى أن يتعلم حتأو ضال جاهل

 :على إنكار عذاب القربأهل البدع اجلواب عن بعض الشبه اليت يستدل بها 

 .[27يس: ] { جغمغجف مع جع مظ حط مض}: يستدلون بقول اهلل 

 : (184-6/181تفسريه )قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل يف 

ْعت ِقُدون  فِي َيْعُنوَن؟  { جغمغجف مع جع مظ حط مض}" اُنوا ي  تِي ك  : مِْن ُقُبوِرِهُم الَّ

ا ُثون  مِنْه  ْني ا أ نَُّهْم ال  ُيْبع  اِر الدُّ ِرِهْم  ،الدَّ ْحش  ُبوُه فِي م  ذَّ ا ك  نُوا م  اي  ا ع  ل مَّ  مظ حط مض}ف 

ُه فِي  ،{ جغمغجف مع جع ا ب ْعد   نَُّه بِالنِّْسب ِة إِل ى م 
ِ
اب ُهْم فِي ُقبُوِرِهْم؛ أل ذ  ا ال  ي نِْفي ع  ذ  ه  و 

اِد. ق  الرُّ ِة ك  دَّ  الشِّ

بْل  اْلب ْعِث.َوَقاَل ُأَبّي ْبُن َكْعٍب، َوُمَجاِهٌد، َواْلَحَسُن، َوَقَتاَدُة ًة ق  ن اُمون  ن ْوم   : ي 

لِك  َقَتاَدُة َقاَل ذ  ت يِْن.: و   ب ْين  النَّْفخ 

 . { جغمغجف مع جع مظ}: َفِلَذِلَك َيُقوُلوَن

اب ُهُم اْلُمْؤمِنُون   لِك  أ ج  اُلوا ذ  ا ق  إِذ  ل ِف -ف  ْيُر واحد من السَّ ُه غ  ال   مف خف حف}: -ق 

 . {حك جك مق حق

ُة.َوَقاَل اْلَحَسُن ئِك  َل  لِك  اْلم  ا ُيِجيُبُهْم بِذ   : إِنَّم 

اة  إِِذ  ال  ُمن اف  ْمُع ُمْمكِنٌ و  اهلُل أ ْعل ُم. ،اْلج   اهـ و 

 : أهنم ال داللة لهم يف هذه اآلية على إنكار عذاب القرب.فالشاهد

 : وذلك ألمور

 : قد تكون قبل قيام الساعة.األول: ألن الرقدة

 : بالنسبة لما بعدها من العذاب الشديد يف نار جهنم. الثاني: وإما أن يراد بالرقدة
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كان من أهل الكفر والشرك والنفاق واإللحاد؛ فعذاهبم يف نار جهنم وال سيما لمن 

 خالًدا مخلًدا أبًدا.

 ،وبين عذاب النار؛ الختار عذاب القرب ،: لو خير بين عذاب القربفإن الكافر أو املشرك

 لما يراه يف نار جهنم من العذاب الشديد.

 ألن عذاب القرب عنده أهون بكثير من عذاب النار الشديد.

 .وأنه مما يعلمه اهلل  ،الثالث: هب أن المعنى لهذه اآلية غير ما ذكر

وهذه  ،فَل يجوز لمكلف أن يرد أدلة الكتاب والسنة الثابتة بمثل هذه االعرتاض

 الشبهة.

 ،وقد جاءت األدلة الصحيحة الصريحة البينة الواضحة المثبتة؛ لعذاب القرب

 .كما تقدموضمته  ،ولفتنته ،ونعيمه

ومنه عذاب القرب  ،: أن يصحح عقيدته يف شأن اليوم اآلخرلى كل مكلففيجب ع

 ونعميه.
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 بيان الجواب على الشبهة الثانية

ثم جاءوه يف اليوم الثاين وهو على حاله  ،أهنم قربوا ميًتا": ومما قالوا لرد عذاب القرب

 ."من مكانه كولم يتحر ،األول

مد البصر إن كان من ه يوسع له فيو ،الميت يجلس يف قربه: أن تزعمون موأنتقالوا 

 المنافقين. ،الملحدين ،المشركين ،ويضيق عليه قربه إن كان من الكافرين ،المسلمين

: وإال فإن الحياة الربزخية تختلف تماًما عن الحياة هذا من سخافة عقوهلماجلواب أن و

ا ثبت من السنة النبوية كتاب وموال يمكن أن ُترد األدلة الصحيحة من ال ،الدنيوية

 وبمثل كَلم العقَلنيين.  ،بمثل هذه الخزعبَلت المطهرة

ومن اإلنس؛ أن يؤمن بما جاء يف كتاب ربه  ،مكلف من الجنكل فالواجب على 

،  وبما ثبت يف سنة النبي--. 

ما جاء كو ،والحياة الربزخية هي من الغيب التي يجب على كل مكلف أن يؤمن به

 وال مدخل للعقل فيه أبًدا. ،الكتاب والسنةفيه 

 أو بجانب بعضهما البعض.  ،: أنه قد ينام رجَلن على فراش واحدومما يرد عليهم أيًضا

 : رؤيا فيها من النعيم ما اهلل هبا عليم.ويرى أحدهما

 : رؤيا فيها من العذاب الشديد ما اهلل به عليم.ويرى اآلخر

 تعلم ما يحصل لهما يف رؤياهما. : ومع هذا البينهما ورمبا تكون

 .ه إال اهلل يعلم من الغيب الذيأمور اآلخرة ف

 :بيان أن القرب أول منازل اآلخرة

 : جاء يف سنن اإلمام ابن ماجه رمحه اهلل

، ق ال   ان  ْول ى ُعْثم  انٍِئ، م  ان  من طريق  ه  ان  : ك  فَّ اُن ْبُن ع  ل ى  --ُعْثم  ق ف  ع  ا و  إِذ 
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ْبٍر  ُبلَّ لِْحي ت هُ ق  تَّى ي  ُه:  ،ي ْبكِي ح  ِقيل  ل  النَّار  "ف  نَّة  و  ْذُكُر اْلج  ال  ت ْبكِي ،ت  ا؟  ،و  ذ  ت ْبكِي مِْن ه  و 

 
ِ
ُسول  اهلل : إِنَّ ر  :  ،--ق ال  ُل َمنَاِزِل اآْلِخَرةِ »ق ال  َفإِْن َنَجا  ،إِنَّ اْلَقْبَر َأوَّ

  «َفَما َبْعَدُه َأَشدُّ ِمنْهُ  ،َوإِْن َلْم َينُْج ِمنْهُ  ،َفَما َبْعَدُه َأْيَسُر ِمنْهُ  ،ِمنْهُ 
ِ
ُسوُل اهلل ق ال  ر  : و  -ق ال 

- :« َُما َرَأْيُت َمنَْظًرا َقطُّ إاِلَّ َواْلَقْبُر َأْفَظُع ِمنْه». 

 واإللحاد. ،النفاقو ،وأهل الشرك ،: على أهلها الكفارأما أن تكون مظلمة: فالقبور

 : على أهلها.وإما أن تكون مشرقة ومنورة

 : باإليمان وبالعمل الصالح.ويكون ذلك

 

         

 

  

. وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. وحسنه (3713)أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه  (1)

 .(1183)أيًضا يف صحيح الجامع برقم 
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 اإليمان بالعرش, والكرتسي

وعن  ،به عن العرش العظيم اإلميان مبا أخرب اهلل : ومن باب اعرف عقيدتك

.الكرسي الواسع الذي وسع السماوات واألرض

الحاقة: ] {اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث}:   قال اهلل

13]. 

 مظ حط خضمض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ}:  وقال اهلل
 .[171التوبة: ] {جغ مع جع

 { ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه}:  وقال اهلل

 .[7الرعد: ]

 مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس}:  وقال اهلل

 .[77األنبياء: ] {جغ

  :{} وقال اهلل

 .[83-81المؤمنون: ]

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح}:   وقال اهلل
 .[12غافر: ] {جع مظ حط مض خض

 : أي صاحب العرش.ذو العرش

، على قراءة الكسر أي [12الربوج: ] {خس حس جس مخ}: يف كتابه ويقول اهلل 

 الواسع .

 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي}:  وقال اهلل
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 حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت
 لك خك جكحك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض
 .[122:]البقرة {هل مل خل حل مكجل

 : هو سرير الملك الذي يستوي عليه.العرش يف اللغةو

 : املخلوقات إىل قولنيوقد اختلف أهل العلم يف أول 

 : أن العرش هو أول المخلوقات؛ لألدلة المتقدمة معنا ذكرها.األول

به مقادير الخَلئق إلى يوم  : أن أول المخلوقات هو القلم الذي كتب اهلل الثاني

 القيامة.

امِِت : في سنن اإلمام أبي داود رمحه اهللف ُة ْبُن الصَّ أنه قال  ،--من حديث ُعب اد 

ْبنِِه: 
ِ
 "ال

َّ
ُكْن  ،ي ا ُبن ي ْم ي  اب ك  ل  ا أ ص  تَّى ت ْعل م  أ نَّ م  اِن ح  يم 

ِة اإْلِ ِقيق  ْن ت ِجد  ط ْعم  ح  إِنَّك  ل 

ْم ي ُكْن لُِيِصيب ك   ،لُِيْخطِئ ك   ا أ ْخط أ ك  ل  م    ،و 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر   ،--س 

َل َما َخَلَق اهَّللُ » ي ُقوُل: َفَقاَل َلُه: اْكُتْب َقاَل: َربِّ َوَماَذا َأْكُتُب؟ َقاَل: اْكُتْب  ، اْلَقَلمَ إِنَّ َأوَّ

اَعةُ   َحتَّى َتُقوَم السَّ
 «َمَقاِديَر ُكلِّ َشْيء 

ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  َّ إِنِّي س 

 --. ي ا ُبن ي

 .«َمْن َماَت َعَلى َغْيرِ َهَذا َفَلْيَس ِمنِّي»ي ُقوُل: 

وتلميذه اإلمام ابن القيم رحمه  ،األول شيخ اإلسَلم ابن تيمة رحمه اهللوقد رجح 

 وهو أن العرش أول المخلوقات. ،اهلل

 : حيث قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف نونيته

 قبل السنين بمدة وزمممممممممممممممممممممان  هذا وعرش الرب فوق الممممماء من 

. وصححه اإلمام (157)وابن أبي عاصم يف السنة برقم  (،3355)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

 . (157ظَلل الجنة برقم )سنن. األلباين رحمه اهلل يف صحيح ال
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 كتب القضاء به من الديممممممممممممممممان  والناس مختلفون يف القلمم الممممذي 

 قوالن عند أبي العَل الهممممممممممداين  هل كان قبل العرش أو هو بعممممممده 

 قبل الكتابة كان ذا أركمممممممممممممممممممان  والحق أن العرش قبمممممممممممممممل ألنه 

 إيجاده من غير فصل زممممممممممممممممان  ف تعمممممممممممقبت وكتابة القلم الشري

 فغدا بأمر اهَّلل ذا جريمممممممممممممممممممممممان  لما براه اهَّلل قال اكتب كمممممممممممممممممذا

 يوم المعاد بقدرة الرحمممممممممممممممممن  فجرى بما هو كائن أبمممممممممممممدا إلى

 من قبل ذا عجز وذا نقصممممممممممممممان  جمممممممممَللهأفكان رب العرش جل 

 .ألن العرش هو سفق جنة الفردوس: والعرش هو أعلى املخلوقات

ة  : جاء يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-،  : َلَةَ  ،َمْن آَمَن بِاهَّللِ َوَرُسولِهِ »ق ال  َكاَن  ،َوَصاَم َرَمَضانَ  ،َوَأَقاَم الصَّ

 َأْن ُيْدِخَلُه الَجنَّةَ 
ا َعَلى اهَّللِ  ،«َأْو َجَلَس فِي َأْرِضِه الَّتِي ُولَِد فِيَها ،َهاَجَر فِي َسبِيِل اهَّللِ  ،َحقًّ

 
ِ
ُسول  اهلل ا ر  اُلوا: ي  :  ،ق  ؟ ق ال  لِك  َها اهَّللُ  ،ي الَجنَِّة ِماَئَة َدَرَجة  إِنَّ فِ »أ ف َل  ُنن بُِّئ النَّاس  بِذ  َأَعدَّ

َماِء َواألَْرضِ  ،لِْلُمَجاِهِديَن فِي َسبِيِلهِ  َفإَِذا َسَأْلُتُم اهَّللَ  ،ُكلُّ َدَرَجَتْيِن َما َبْينَُهَما َكَما َبْيَن السَّ

ُه َأْوَسُط الَجنَّةِ  ،َفَسُلوُه الِفْرَدْوَس  ْحَمنِ وَ  ،َوَأْعَلى الَجنَّةِ  ،َفإِنَّ ُر  ،َفْوَقُه َعْرُش الرَّ َوِمنُْه َتَفجَّ

 .«َأْنَهاُر الَجنَّةِ 

 

         

  

 (.3377)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 بيان أن العرش له قوائم تحمله المالئكة عليهم السالم

 .حتمله املالئكة عليهم السالم: والعرش له قوائم

الحاقة: ] {اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث}:  قال اهلل

13]. 

ِعيٍد الُخْدِريِّ : وجاء يف الصحيحني :  ،--من حديث أ بِي س  ُجٌل مِن  "ق ال  اء  ر  ج 

 
ِّ
ْجُههُ  --الي ُهوِد إِل ى النَّبِي ْد ُلطِم  و  دُ  ،ق  مَّ ا ُمح  : ي  ق ال  ُجًَل مِْن  ،و  إِنَّ ر 

ْجِهي اِر ل ط م  فِي و  ابِك  مِن  األ ْنص  :  ،أ ْصح  ْوهُ  «اْدُعوهُ »ق ال  ع  :  ،ف د  ْمَت لَِم َلطَ »ق ال 

  «؟َوْجَههُ 
ِ
ُسول  اهلل : ي ا ر  ْرُت بِالي ُهودِ  ،ق ال  ر  ِمْعُتُه ي ُقوُل:  ،إِنِّي م  َوالَِّذي اْصَطَفى "ف س 

ُقْلُت:  ،"ُموَسى َعَلى الَبَشرِ  د  "ف  ْمُتهُ  ،"َوَعَلى ُمَحمَّ ل ط  ْضب ٌة ف  ْتنِي غ  ذ  أ خ  :  ،و  اَل »ق ال 

َل َمْن ُيِفيُق  ،َفإِنَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن َيْوَم الِقَياَمةِ  ،اءِ ُتَخيُِّرونِي ِمْن َبْيِن األَْنبِيَ  َفإَِذا  ،َفَأُكوُن َأوَّ

«َفََل َأْدِري َأَفاَق َقْبِلي َأْم ُجِزَي بَِصْعَقِة الطُّورِ  ،َأَنا بُِموَسى آِخذ  بَِقائَِمة  ِمْن َقَوائِِم الَعْرشِ 

. 

 .وأكرب املخلوقاتهو أوسع املخلوقات، : وعرش الرمحن

 .[12الربوج: ] {خس حس جس مخ}:  يف كتابه يقول اهلل 

 : معناه الواسع.كسر الدال يف المجيد: على قراءة

ة  : وجاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْيِري  -زوج النبي من حديث ُجو 

- -ات   ،َلَقْد ُقْلُت بَْعَدِك َأْرَبَع َكِلَمات  ": -ا َلْو ُوِزَنْت  ،َثََلَث َمرَّ

: َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا َنْفِسِه َوِزَنَة َعْرِشِه  ،ُسْبَحاَن اهَّللِ َوبَِحْمِدهِ  بَِما ُقْلِت ُمنُْذ اْلَيْوِم َلَوَزَنْتُهنَّ

 .(7733)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3178)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 . «" َوِمَداَد َكِلَماتِهِ 

-: أنه لو وجد مخلوق أكرب وأوسع من العرش لذكره النبي والشاهد

- ؛ ألنه يف سياق الثناء والمدح والتعظيم هلل. 

 : (67-66قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف املنار املنيف )ص

ْوُلهُ " ق  ْرِشهِ ": و  ِزن ة  ع   : "و 

ال ى. ِفيِه ت ع  ان ُه و  بِّ ُسْبح  ُتُه إِل ى الرَّ اف  إِض  ْرِش و   : إِْثب اٌت لِْلع 

ْخُلوق اِت  ُل اْلم  نَُّه أ ْثق  أ  ٌء أثقل منهو 
ْ
ي ان  ش  ْو ك  ل ى اإِلْطَلِق؛ إِْذ ل  ُوِزن  بِِه التَّْسبِيُح.  ،ع   ل 

ْيس  بِث ِقيلٍ َوَهَذا َيُردُّ َعَلى ْرش  ل  ْن ي ُقوُل إِنَّ اْلع  ِفيٍف  ،: م  ال خ  ْرش   ،و  ْم ي ْعِرُف اْلع  ا ل  ذ  ه   ،و 

ْدِرِه. قَّ ق  ُه ح  ر  دَّ ال ق   و 

ُل : َفالتَّْضِعيُف يَّةِ : لِ األ وَّ اْلكِمِّ ِد و  د  الثَّانِي ،ْلع  ْيِفيَّةِ و  اْلك  ِة و  ف  الثَّالُِث  ،: لِلصِّ ِم و  : لِْلِعظ 

ارِ  ْيس  لِْلِمْقد  ل  الثُّْقِل و   ا ."و 

 ،وال تمثيل ،استواًء يليق به من غير تشبيه ،إذ أنه استوى على العرش واهلل 

 وال تحريف. ،وال تعطيل ،وال تكييف

 ليس محتاًجا للعرش. 

 ،كلهم محتاجون هلل  ،وحملة العرش من المَلئكة عليهم السَلم ،بل العرش

 وهو الغني الحميد.
         

 .(7371)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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 بيان تفسير الكرتسي 

 :(14404جاء يف معجم اإلمام الطرباني رمحه اهلل الكبري برقم )

بَّاسٍ  ِن اْبِن ع  :  [722البقرة: ] { جكحك مق حق مف}: -ما--ع  ق ال 

 .(1)«ُيْقَدُر َقْدَر َعْرِشهِ  َواَل  ،َمْوِضُع اْلَقَدَمْينِ »

 :(819وأخرج اإلمام البيهقي رمحه اهلل يف األمساء والصفات برقم )

ْن  ىع  :  --أ بِي ُموس  اْلُكْرِسيُّ َمْوِضُع اْلَقَدَمْيِن َوَلُه َأطِيط  َكَأطِيِط »ق ال 

ْحلِ   . (7)«الرَّ

ِريرِ َمْعَناُهَوَذَكَرَنا َأنَّ  ْيِن مِن  السَّ م  د  ْوِضع  اْلق  ْرِش م  ْوُضوٌع مِن  اْلع  نَُّه م  ى أ  ا ن ر  يْس   ،: فِيم  ل  و 

ان هُ  اِن لِلَِّه ُسْبح  ك   ."فِيِه إِْثب اُت اْلم 

 :(166وأخرج اإلمام ابن بطة رمحه اهلل يف اإلبانة الكربى برقم )

ْن  اِريِّ ع  ر  اْلِغف  :  ،--أ بِي ذ  ام  "ق ال  ر  ْسِجد  اْلح  ْلُت اْلم    ،د خ 
ِ
ُسول  اهلل أ ْيُت ر  ر  ف 

--  ِْيه ل ْسُت إِل  ُه ف ج  ْحد  ل يْك   ،و  ل ْت ع  ٍة ن ز   أ يُّ آي 
ِ
ُسول  اهلل ُقْلُت: ي ا ر  ف 

 : ُل؟ ق ال  ْبُع فِي اْلُكْرِسيِّ إاِلَّ َكَح  ،آَيُة اْلُكْرِسيُّ »أ ْفض  َماَواُت السَّ ْلَقة  فِي َأْرض  َما السَّ

ة  فِي  ،"صحيح موقوف": (71)قال اإلمام األلباين رحمه اهلل يف مختصر العلو برقم  (1) ْيم  ُه اْبُن ُخز  ج  أ ْخر 

ِر بِْن  ،"33-37 ،31ص" "الرد على المريسي"والدارمي يف  ،"37-31ص" "التَّْوِحيدِ " ْعف  وأبو ج 

ْيب ة  فِي  اٍر  ،"31ص" "السنة"وعبد اهلل بن أحمد يف  ،"7/ 113" "العرش"أ بِي ش  مَّ ْن ع  عن سفيان ع 

ْن ُمْسلٍِم اْلب طِيِن  ِّ ع 
ْهنِي ِعيِد ْبِن ُجب ْيٍر عنهالدُّ ْن س  وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ": قال األلباين. "ع 

 ،"1/ 77" "العظمة": يوسف بن أبي إسحاق عن عمار الدهني. أخرجه أبو الشيخ يف وتابعهثقات. 

 من حديث أبي ذر مرفوعا. ،"71/ 71"وله عنده شاهد 

 وإسناده موقوف صحيح."(: 32برقم )قال اإلمام األلباين رحمه اهلل يف مختصر العلو  (7)
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 .(1)«َوَفْضُل اْلَعْرِش َعَلى اْلُكْرِسيِّ َكَفْضِل تِْلَك اْلَفََلِة َعَلى تِْلَك اْلَحْلَقةِ  ،َفََلة  

؛ حيث أنه خلق الكرسي وهو مخلوق عظيم قد : على عظمة اهلل وهذا دليل

 ووسع األرضين السبع.  ،وسع السماوات السبع

حيث أن الكرسي ما هو بجانب العرش إال  ،بكثيرومع ذلك: فالعرش أكرب منه 

 وهي األرض الواسعة الصحراء.  ،كحلقة ألقيت على فَلة من األرض

 كفضل الصحراء على هذه الحلقة الملقاة فيها. ،ففضل العرش على الكرسي

وعلى عظمة ملك ربنا  ،فعظمة المخلوق تدل على عظمة اهلل سبحانه وتعالى

 سبحانه وتعالى.

 ،أكمل فاهلل  ،هذه المخلوقات عظيمة كبيرة ال يعلم هبا إال اهلل  فإذا كان

 إلى غير ذلك من أوصافه سبحانه وتعالى. ،وأكرب ،وأوسع ،وأعظم

 .[11الشورى: ] {خي حي جي يه مهىه جه ين}:   قال اهلل

 :بيان حتريف أهل البدع واحملدثات ملعنى العرش والكرسي

 ."الملك والعلم": أهل البدع إىل أن الكرسي والعرشذهب و

 وهذا تفسير باطل. 

ألن أهل البدع والمحدثات قد حرفوا داللة القرآن ": لذلك حنن نركز على العقيدة

 ."--وداللة السنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي  ،الكريم

 .يصف العرش بأنه عظيم فاهلل 

 .العرش بأنه جميد ويصف اهلل 

 فهو وصف للعرش بأنه واسع.وذلك على قراءة الجر للمجيد؛ 

 . (151وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم ) (1)
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 .بأنه محمول ه ، ويصفويصف العرش بأنه كريم

 .السموات األرض الكرسي بأنه واسع ويصف اهلل 

 .الجنة وأن له قوائم يصف العرش بأنه أعلى --والنبي 

ة  : في صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللف ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-،  : َلَةَ  ،َمْن آَمَن بِاهَّللِ َوَرُسولِهِ »ق ال  َكاَن  ،َوَصاَم َرَمَضانَ  ،َوَأَقاَم الصَّ

 َأْن ُيْدِخَلُه الَجنَّةَ 
ا َعَلى اهَّللِ  ،«َأْو َجَلَس فِي َأْرِضِه الَّتِي ُولَِد فِيَها ،َهاَجَر فِي َسبِيِل اهَّللِ  ،َحقًّ

 
ِ
ُسول  اهلل ا ر  اُلوا: ي  : أ ف َل  ُنن بُِّئ ا ،ق  ؟ ق ال  لِك  َها اهَّللُ  ،إِنَّ فِي الَجنَِّة ِماَئَة َدَرَجة  »لنَّاس  بِذ  َأَعدَّ

َماِء َواألَْرضِ  ،لِْلُمَجاِهِديَن فِي َسبِيِلهِ  َفإَِذا َسَأْلُتُم اهَّللَ  ،ُكلُّ َدَرَجَتْيِن َما َبْينَُهَما َكَما َبْيَن السَّ

ُه َأْوَسُط  ،َفَسُلوُه الِفْرَدْوَس  ْحَمنِ  ،َوَأْعَلى الَجنَّةِ  ،الَجنَّةِ َفإِنَّ ُر  ،َوَفْوَقُه َعْرُش الرَّ َوِمنُْه َتَفجَّ

 .«َأْنَهاُر الَجنَّةِ 

، مع توافر هذه فأنى لهم هذا ،"بأنه العلم": يصفون العرش: وأهل البدع واحملدثات

 .األدلة 

 : بأنه الملك.يفسرون الكرسيو

 حل مكجل لك خك جكحك مق حق مف }: يقول يف كتابه العزيز أليس اهلل 

 .[122:]البقرة {هل مل خل

 : أعظم من ذلك.وملك اهلل 

و أن يجعل عقيدته على وفق ما جاء يف كتاب  ،: أن يصحح عقيدتهفينبغي للمسلم

 ،فيما ثبت عنه --وعلى وفق ما جاء يف سنة نبينا  ،ربنا سبحانه وتعالى

 على فهم السلف الصالح رضوان اهلل عليهم.

 .(3377)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 المحرفين. ،: المعطلينأقوالبعيًدا عن 

 الممثلين. ،: المكيفينأو أقوال

وال يف السنة النبوية  ،ال يف القرآن الكريم ،ا خلق العرشموليس عندنا ما يثبت م

 وال من غير ذلك. ،ال من ياقوته حمراء --المطهرة الثابتة عن النبي 

 واهلل المستعان. ،إال أننا نؤمن أنه خلق عظيم من خلق اهلل 
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 به مقادير الخالئق بيان خلق القلم الذي كتب اهلل 

 .[1القلم: ]  {ىق يف ىف يث نثىث}:  قال اهلل

ة  وجاء يف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل ْفص  ْن أ بِي ح  : ق ال   ،: من ع  ُة بُْن ق ال  ُعب اد 

امِِت  ْبنِِه:  --الصَّ
ِ
 "ال

َّ
ا  ،ي ا ُبن ي تَّى ت ْعل م  أ نَّ م  اِن ح  يم 

ِة اإْلِ ِقيق  ْن ت ِجد  ط ْعم  ح  إِنَّك  ل 

ْم ي ُكْن لُِيْخطِئ ك   اب ك  ل  ْم ي ُكْن لُِيِصيب ك   ،أ ص  ا أ ْخط أ ك  ل  م    ،"و 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  -س 

-،  :َل َما َخَلَق اهَّللُ اْلَقَلمَ »ي ُقوُل ُتْب َقاَل: َربِّ َوَماَذا َفَقاَل َلُه: اكْ  ،إِنَّ َأوَّ

اَعةُ   َحتَّى َتُقوَم السَّ
 «َأْكُتُب؟ َقاَل: اْكُتْب َمَقاِديَر ُكلِّ َشْيء 

ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  َّ إِنِّي س 

. ي ا ُبن ي

--  :ِمنِّي َفَليَْس  َمْن َماَت َعَلى َغْيرِ َهَذا»ي ُقوُل». 

 والجماعة على اإليمان بالقلم األول.: استدل أهل السنة ومن هذه األدلة وغريها

 ."قبل العرش يرى أن القلم خلقه اهلل ": حتى أن بعض أهل العلم

 كما تقدم معنا بيان ذلك. ،: أن العرش هو أول المخلوقاتوالتحقيق

 : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف

اصِ من  ْمِرو ْبِن اْلع   ْبِن ع 
ِ
ْبِد اهلل   ،-ما--حديث ع 

ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  : س  -ق ال 

-،  :َماَواِت َواأْلَْرَض »ي ُقوُل َكَتَب اهَّللُ َمَقاِديَر اْلَخََلئِِق َقْبَل َأْن َيْخُلَق السَّ

: ،« بَِخْمِسيَن َأْلَف َسنَة    .«َوَعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ » ق ال 

 وخلق العرش كان سابًقا لهذه الكتابة. ،: دل على أن وجود العرشفهذا احلديث

ابِرٍ : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل اء   ،-ما--من حديث ج  : ج  ُة بُْن ق ال  اق  ُسر 

 . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(3355)أخرجه اإلمام أبي داود يف سننه  (1)

 .(7127)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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الِِك ْبِن ُجْعُشمٍ  :  --م  أ نَّا ُخلِْقن ا اآْلن  "ق ال  ن ا ِدين ن ا ك   ب يِّْن ل 
ِ
ُسول  اهلل ا  ،ي ا ر  فِيم 

مُ  ْت بِِه اأْل ْقَل  فَّ ا ج  ؟ أ فِيم  ُل اْلي ْوم  م  اِديرُ  ،اْلع  ق  ْت بِِه اْلم  ر  ج  :  ،و  ا ن ْست ْقبُِل؟ ق ال   ،اَل »أ ْم فِيم 

ْت بِِه اأْلَْقََلُم َوَجَرْت بِِه اْلَمَقاِديرُ  لَّم   «َبْل فِيَما َجفَّ ْيٌر: ُثمَّ ت ك  ُل؟ ق ال  ُزه  م  ِفيم  اْلع  : ف   ق ال 

ْمهُ  ْم أ ْفه  ٍء ل  ْ
ي ب ْيِر بِش  :  ،أ ُبو الزُّ ال  ق  ؟ ف  ا ق ال  أ ْلُت: م  ر  »ف س   .«اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيسَّ

 على عباده يف كتاب. : أن التقدير األول قد كتبه اهلل مبعنى

 .[27 طه:] {خن حن جن يم ىم مم حمخم جم}:   قال اهلل

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل
 .[10-11:]الواقعة {مه جه ين ىن من خن

 .[11-12:]الربوج {حم جم هل مل خل حل جل مك لك} : وقال اهلل

يف اللوح  فهو مكتوب عند اهلل  ،"والسفلي ،العلوي": فجميع ما يقع يف هذا العامل

 المحفوظ.

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب}:   قال اهلل

 .[77الحديد: ] {حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ

 رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}:  وقال اهلل

 .[78األنعام: ] {يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت

ومن نفع  ،قد قدر ما يكون يف هذا العالم: من خير وشر": فمن هنا تعلم أن اهلل 

 ."وضر

         

 .(7138)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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 بيان أنواع األقالم التي تكبت بها مقادير الخالئق

 : على اآلتيأقسام األقالم اليت تكتب بها مقادير اخلالئق عند أهل العلم 

 . القلم الشامل العام: القلم األول

 به. وهو القلم الذي أقسم اهلل 

 وهو الذي كتب به ما يف اللوح المحفوظ.

 .القلم البشري: القلم الثاني

 وهو القلم الذي يختص ببني آدم.

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي}:  قال اهلل
 {مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ

 .[137األعراف: ]

 .القلم العمري: القلم الثالث

 : الذي يتعلق بتقدير ما يقع لإلنسان يف عمره.وهو القلم

 بن مسعود : كما جاء يف الصحيحني
ِ
ْبُد اهلل  --من حديث ع 

ِ
ُسوُل اهلل ن ا ر  ث  دَّ -: ح 

-  ْصُدوُق اِدُق الم  ُهو  الصَّ :  ،و  ِه  إِنَّ َأَحَدُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه فِي َبْطنِ »ق ال  ُأمِّ

ُثمَّ َيْبَعُث اهَّللُ َمَلًكا  ،ُثمَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذلَِك  ،ُثمَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذلَِك  ،َأْرَبِعيَن َيْوًما

ُثمَّ ُينَْفُخ  ،َوَشِقيٌّ َأْو َسِعيد   ،َوَأَجَلهُ  ،َوِرْزَقهُ  ،َوُيَقاُل َلُه: اْكُتْب َعَمَلهُ  ،َفُيْؤَمُر بَِأْرَبِع َكِلَمات  

وُح  يِه الرُّ
ُجَل ِمنُْكْم َلَيْعَمُل َحتَّى َما َيُكوُن َبْينَُه َوَبيَْن الَجنَِّة إاِلَّ ِذَراع   ،فِ َفَيْسبُِق َعَليِْه  ،َفإِنَّ الرَّ

َفيَْسبُِق  ،إاِلَّ ِذَراع   َوَيْعَمُل َحتَّى َما َيُكوُن َبْينَُه َوَبْيَن النَّارِ  ،َفيَْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النَّارِ  ،كَِتاُبهُ 

 .«َفَيْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل الَجنَّةِ  ،َعَلْيِه الكَِتاُب 

 .قلم التكليف: القلم الرابع

 .(7137)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7758)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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والسيئات على كل مكلف من اإلنس  ،: الذي يتعلق بكتابة الحسناتوهو القلم

 والجن بعد البلوغ.

ة  من حديث : كما جاء يف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل ائِش    ،--ع 
ِ
ُسول  اهلل -أ نَّ ر 

-  : : َعِن النَّائِِم َحتَّى َيْسَتْيِقظَ »ق ال 
َوَعِن الُمْبتََلى  ،ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثََلَثة 

بِيِّ َحتَّى َيْكُبرَ  ،َحتَّى َيْبَرأَ   .«َوَعِن الصَّ

 .القلم السنوي: القلم اخلامس

 خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:   قال اهلل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 .[6-2:]الدخان {مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

 أو يف عامه. ،: يكتب به ما يتعلق لإلنسان يف سنتهفهذا القلم

 .القلم اليومي: القلم السادس

 .[29]الرحمن:  {لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث}:  قال اهلل

 إلى مكان يسمع فيه صريف األقَلم. --: عرج بالنبي ويف يوم املعراج

بَّاٍس، عن: في الصحيحنيف بَّ  اْبن  ع  أ ب ا ح  اِريَّ و  ان ا ي ُقوال ِن: ق ال   ،--ة  األ ْنص  ك 

 
ُّ
ُثمَّ ُعرَِج بِي َحتَّى َظَهْرُت لُِمْسَتَوى َأْسَمُع فِيِه َصرِيَف »: --النَّبِي

 .«األَْقَلَمِ 

سمع أصوات األقَلم وهي تكتب ليلة المعراج  --: أن النبي أي

 .وما سيكون يف ملك اهلل  ،من سيكون من تقدير اهلل 
         

وهو يف . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (3718)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (7)

 . (713اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )

 .(117)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،731)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)



  124 اعرف عقيدتك

 --اإليمان بحوض النبي 

أهل السنة واجلماعة يؤمنون باحلوض الذي يكون يف : من باب اعرف عقيدتك

 .--عرصات يوم القيامة للنيب 

عن ، ويف صحيح مسلم [1]الكوثر:  {نث مث زث رث}: قال اهلل 

ِة، آنِي تُُه : )قال النبي  أنس  تِي ي ْوم  اْلِقي ام  ْيِه ُأمَّ ل  ِرُد ع  ْوٌض ت  ُهو  ح 

ا  ا ت ْدِري م  ي ُقوُل: م  تِي ف  ، إِنَُّه مِْن ُأمَّ بِّ أ ُقوُل: ر  ْبُد مِنُْهْم، ف  ُيْخت ل ُج اْلع  ُد النُُّجوِم، ف  د  ع 

ك   ث ْت ب ْعد   ( .أ ْحد 

 ."بميزابين": وهو ُيمد من نهر الكوثر

 : يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللو

ر   :  ،--من حديث أ بِي ذ  ْوِض ق ال  ا آنِي ُة اْلح   م 
ِ
ُسول  اهلل : ُقْلُت: ي ا ر  ق ال 

َماِء »  بَِيِدِه آَلنَِيُتُه َأْكَثُر ِمْن َعَدِد ُنُجوِم السَّ
د  ْيَلِة  ،َوَكَواكِبَِهاَوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ َأاَل فِي اللَّ

َيْشَخُب فِيِه ِميَزابَاِن  ،آنَِيُة اْلَجنَِّة َمْن َشرَِب ِمنَْها َلْم َيْظَمْأ آِخَر َما َعَلْيهِ  ،اْلُمْظِلَمِة اْلُمْصِحَيةِ 

اَن إَِلى َأْيَلةَ َما َبْيَن عَ  ،َعْرُضُه ِمْثُل ُطولِهِ  ،َمْن َشرَِب ِمنُْه َلْم َيْظَمأْ  ،ِمَن اْلَجنَّةِ  َماُؤُه َأَشدُّ  ،مَّ

َبنِ   .«َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسلِ  ،َبَياًضا ِمَن اللَّ

ْمٍرو: يف الصحيحنيو  ْبُن ع 
ِ
ْبُد اهلل  -ما--من حديث ع 

ُّ
-: ق ال  النَّبِي

- :«  َبنِ  ،َحْوِضي َمِسيَرُة َشْهر َوِريُحُه َأْطَيُب ِمَن  ،َماُؤُه َأبَْيُض ِمَن اللَّ

َماءِ  ،الِمْسِك   .«َمْن َشرَِب ِمنَْها َفَلَ َيظَْمُأ َأَبًدا ،َوكِيَزاُنُه َكنُُجوِم السَّ

الٍِك : ويف الصحيحني  --من حديث أ ن ُس ْبُن م 
ِ
ُسول  اهلل -: أ نَّ ر 

 .(7755)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(7717)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1231)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)



  --اإلميان حبوض النيب 
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-  : َوإِنَّ فِيِه ِمَن  ،ِمَن الَيَمنِ إِنَّ َقْدَر َحْوِضي َكَما َبْيَن َأْيَلَة َوَصنَْعاَء »ق ال 

َماءِ   .«األََباِريِق َكَعَدِد ُنُجوِم السَّ

ة  : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْير    --من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل أ نَّ ر 

  :  ،الثَّْلِج إِنَّ َحْوِضي َأْبَعُد ِمْن َأْيَلَة ِمْن َعَدن  َلُهَو َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن »ق ال 

َبنِ  َكَما  ،َوآَلنَِيُتُه َأْكَثُر ِمْن َعَدِد النُُّجوِم َوإِنِّي أَلَُصدُّ النَّاَس َعنْهُ  ،َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل بِاللَّ

ُجُل إِبَِل النَّاِس َعْن َحْوِضهِ  :  «َيُصدُّ الرَّ ئٍِذ؟ ق ال  ْعِرُفن ا ي ْوم   أ ت 
ِ
ُسول  اهلل اُلوا: ي ا ر  ُكْم َنَعْم لَ »ق 

ا ُدوَن َعَليَّ ُغرًّ
ِليَن ِمْن َأَثرِ اْلُوُضوءِ  ،ِسيَما َلْيَسْت أِلََحد  ِمَن اأْلَُمِم َترِ  .«ُمَحجَّ

 بن عمر : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل
ِ
ْبِد اهلل   ،--من حديث ع 

ِ
ُسول  اهلل أ نَّ ر 

--  : فِيِه َأَباِريُق َكنُُجوِم  ،َجْرَباَء َوَأْذُرَح إِنَّ َأَماَمُكْم َحْوًضا َكَما َبْيَن »ق ال 

َماِء َمْن َوَرَدُه َفَشرَِب ِمنُْه َلْم َيْظَمْأ بَْعَدَها َأبًَدا  .«السَّ

 :موجود اآلن --بيان أن حوض النيب 

امِرٍ :في الصحيحنيف  --من حديث ُعْقب ة  ْبِن ع 
َّ
 --: أ نَّ النَّبِي

ج  ي ْوًما ر  يِِّت  ،خ  ل ى الم  ُه ع  َل ت  ل ى أ ْهِل ُأُحٍد ص  لَّى ع  ف  إِل ى الِمنْب رِ  ،ف ص  ر  :  ،ُثمَّ اْنص  ال  ق  ف 

 .«َوإِنِّي َواهَّللِ أَلَْنُظُر إَِلى َحْوِضي اآلنَ  ،َوَأَنا َشِهيد  َعَلْيُكمْ  ،إِنِّي َفَرط  َلُكمْ »

ة  : ويف الصحيحني ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي :  --ع  ق ال 

 .«َوِمنَْبرِي َعَلى َحْوِضي ،َما َبْيَن َبْيتِي َوِمنَْبرِي َرْوَضة  ِمْن ِرَياِض الَجنَّةِ »

 .(7757)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1285)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(733)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(7711)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(7711)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1733)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (3)

 .(1711)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1111)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)



  126 اعرف عقيدتك

 :يذود الناس ألهل اليمن حتى يشربون منه --بيان أن النيب 

ْوب ان  : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف   ،--من حديث ث 
ِ
 اهلل

َّ
-أ نَّ ن بِي

-  : إِنِّي َلبُِعْقرِ َحْوِضي َأُذوُد النَّاَس أِلَْهِل اْلَيَمِن َأْضرُِب بَِعَصاَي »ق ال 

ال  . «َحتَّى َيْرَفضَّ َعَلْيِهمْ  ق  ْرِضِه ف  ْن ع  انَ »: ف ُسئِل  ع  ْن . «ِمْن َمَقاِمي إَِلى َعمَّ ُسئِل  ع  و 

 : ال  ق  ابِِه ف  ر  َبنِ »ش  انِِه ِمَن  ،ْحَلى ِمَن اْلَعَسلِ َوأَ  ،َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللَّ يِه ِميَزاَباِن َيُمدَّ
َيُغتُّ فِ

 .«َواآْلَخُر ِمْن َوِرق   ،َأَحُدُهَما ِمْن َذَهب   ،اْلَجنَّةِ 

 : احلوض عن ردطبيان من ي

ويرد  ،فيكرم المؤمنون ،فيأتون الحوض ،يخرج الناس من قبورهم عطاًش 

 من عصاة المسلمين. ومن شاء اهلل  ،والمبتدعون ،الكافرون

 بن مسعود : في الصحيحنيف
ِ
ْبِد اهلل   ،--من حديث ع 

ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : َوَلُيْرَفَعنَّ َمِعي ِرَجال  ِمنُْكْم ُثمَّ  ،َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى الَحْوضِ »ق ال 

 . «َفُيَقاُل: إِنََّك الَ َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدكَ  ،َفَأُقوُل: َيا َربِّ َأْصَحابِي ،َلُيْخَتَلُجنَّ ُدونِي

ِعيٍد الُخْدِريِّ : وجاء يف الصحيحني، واللفظ لإلمام البخاري رمحه اهلل -من حديث أ بِي س 

-،  :ا ِزيُد فِيه  ُهو  ي  ِمْعُتُه و  ُهْم ِمنِّي»ل س  َفُيَقاُل: إِنََّك الَ َتْدِري َما َأْحَدُثوا  ،َفَأُقوُل إِنَّ

  .«َفَأُقوُل: ُسْحًقا ُسْحًقا لَِمْن َغيََّر َبْعِدي ،َبْعَدكَ 

 .من أهل الكبائر وسيذاد من شاء اهلل 

  :في مسند اإلمام أمحد رمحه اهللف
ِ
ْبِد اهلل ابِِر ْبِن ع    ،-ما--من حديث ج 

َّ
-أ نَّ النَّبِي

 .(7751)يحه أخرجه اإلمام مسلم يف صح (7)

 .(7713)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1231)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(7711، 7715)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1283)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (3)



  --اإلميان حبوض النيب 
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-   ة  ق ال ْعِب ْبِن ُعْجر  َفَهاءِ "»: --لِك   ،"َأَعاَذَك اهَّللُ ِمْن إَِماَرِة السُّ

اِء؟ ه  ف  ُة السُّ ار  ا إِم  م  : و  :  ،ق ال  ال  َواَل َيْسَتنُّوَن  ،اَل َيْقتَُدوَن بَِهْديِي ،ُأَمَراُء َيُكوُنوَن َبْعِدي"ق 

َقُهْم بَِكِذبِِهمْ  ،بُِسنَّتِي َك َلْيُسوا ِمنِّي ،َعَلى ُظْلِمِهمْ َوَأَعاَنُهْم  ،َفَمْن َصدَّ
َوَلْسُت  ،َفُأوَلئِ

ُدوا َعَليَّ َحْوِضي ،ِمنُْهمْ 
ْقُهمْ  ،َواَل َيرِ  ،َوَلْم ُيِعنُْهْم َعَلى ُظْلِمِهمْ  ،بَِكِذبِِهمْ  َوَمْن َلْم ُيَصدِّ

َك ِمنِّي َوَأَنا ِمنُْهمْ 
ُدوا َعَليَّ َحْوِضي. َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرةَ  ،َفُأوَلئِ

ْوُم ُجنَّة   ،َوَسَيرِ  ،الصَّ

َدَقُة ُتْطِفُئ اْلَخطِيَئةَ  ََلُة ُقْرَبان   ،َوالصَّ اٌن  - َوالصَّ : ُبْره  ُه اَل  ،َيا َكْعُب ْبَن ُعْجَرةَ  -أ ْو ق ال  إِنَّ

 النَّارُ  َيْدُخُل اْلَجنَّةَ 
: النَّاُس َغاِدَيانِ  ،َأْوَلى بِِه. َيا َكْعُب بَْن ُعْجَرةَ  ،َلْحم  َنَبَت ِمْن ُسْحت 

ع  َنْفَسُه َفُموبُِقَها ،َفُمْبَتاع  َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها
 ." َوَبائِ

 :-صلى اهلل عليه  وسلم-بيان أن احلوض من خصائص النيب 

 .--: هو من خصائص النبي واحلوض

صاحب الحوض  --: أن النبي وهلذا جتد أن أهل العلم يقولون

 والشفاعة. 

ة  : وقد جاء يف الرتمذي رمحه اهلل ُمر    ،--من حديث س 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :« ًُهْم َأْكَثُر َواِرَدة ُهْم َيَتبَاَهْوَن َأيُّ َوإِنِّي َأْرُجو َأْن  ،إِنَّ لُِكلِّ َنبِيٍّ َحْوًضا َوإِنَّ

 .«َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َواِرَدةً 

ِريٌب »: رمحه اهلل الرتمذي قال ِديٌث غ  ا ح  ذ   . «ه 

لِِك " ْبِد الم  ُث ْبُن ع  ى األ ْشع  و  ْد ر  ق  نِ  ،و  س  ِن الح  ِديث  ع  ا الح  ذ    ،ه 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

 . (3213) وابن حبان يف صحيحه(، 13331)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)

وهو . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (7337)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (7)

 . (1281يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )
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-  ًَل حُّ  ،ُمْرس  ُهو  أ ص  ة  و  ُمر  ْن س  ْذُكْر فِيِه ع  ْم ي  ل   ."و 

 .--لم يثبت عن النبي  ،والحديث ضعيف

ومراسيله أضعف  ،: أنه من مراسيل الحسن البصري رحمه اهللوالصحيح فيه

 المراسيل.

 .«بضع ناقته لكل نبي حوض إال صالح فإن حوضه هو»: حديث آخر هوأضعف من

وعنه ابن الجوزي يف  ،(12 - 13/ 7) "الضعفاء"يف : أخرجه العقيلي موضوعفهو 

 ."حديث موضوع ال أصل له"وقال:  ،(733/ 7) "الموضوعات"
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 --بيان من أنكر حوض النبي 

ومن إليهم من أهل البدع:  ،الخوارج --وأنكر حوض النبي 

 ."كالمعتزلة وغيرهم"

ْن (4761اهلل يف مسنده برقم )كما رواه اإلمام أبي يعلى املوصلي رمحه  نَُّه  ،--أ ن سٍ :ع  أ 

ْوض    اْلح 
 ْبِن ِزي ادٍ

ِ
ر  ِعنْد  ُعب ْيِد اهلل ك  هُ  ،ذ  ر  نَُّه أ ْنك  أ  لِك  أ ن ًسا ،ف ك  ب ل غ  ذ  م   ،ف  ر  : ال  ج  ال  ق  ف 

نَّهُ  ُسوِل  ،أل  ُسوء  ة  مِْن ر  ْمز  ِمْعت ُه ي ا أ ب ا ح  ْل س  ه  : و  ْوِض؟ ق ال  ْرُتْم مِن  اْلح  ا أ ْنك  : م  ال  ق  أ ت اُه ف  ف 

 
ِ
مْ --اهلل : ن ع    ،؟ ق ال 

ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  ًة س  رَّ ا م  ذ  ك  ا و  ذ  -أ ْكث ر  مِْن ك 

-  :ةَ َكَما َبيَْن أَ  َما َبْيَن َطَرَفْي َحْوِضي»ي ُقوُل َأْو َبْيَن َصنَْعاَء  ،ْيَلَة َوَمكَّ

ةَ  َماءِ  ،َوَمكَّ  .«َوإِنَّ آنَِيَتُه أَلَْكَثُر ِمْن َعَدِد ُنُجوِم السَّ

 ."من أنكر فضيلة حرمها": وقد قال اإلمام ابن عبد الرب رمحه اهلل، أو غريه

عقوبة له  ،؛ فعسى أن ال يشرب منه--: من أنكر حوض النبي أي أن

 .--وعلى إنكاره لحديث النبي  ،على تكذيبه لألحاديث

 : من أنكر الشفاعة عسى أن ال تكون له يوم القيامة.وكذلك

الٍِك : يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهللتنبيه:  :  ،--من حديث أ ن ِس ْبِن م  ق ال 

" 
َّ
أ ْلُت النَّبِي ةِ  --س  ع  لِي ي ْوم  الِقي ام  :  ،أ ْن ي ْشف  ال  ق  :  «َأَنا َفاِعل  »ف  ق ال 

 : ؟ ق ال  أ ْين  أ ْطُلُبك   ف 
ِ
ُسول  اهلل َراطِ »ُقْلُت: ي ا ر  َل َما َتطُْلُبنِي َعَلى الصِّ : «اْطُلْبنِي َأوَّ . ق ال 

 : اِط؟ ق ال  ر  ل ى الصِّ ك  ع  ْم أ ْلق  إِْن ل  إِْن ل  «َفاْطُلْبنِي ِعنَْد الِميَزانِ »ُقْلُت: ف  ك  . ُقْلُت: ف  ْم أ ْلق 
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 : اِن؟ ق ال   .«اَل ُأْخطُِئ َهِذِه الثَََّلَث الَمَواطِنَ  ِعنَْد الَحْوِض َفإِنِّي َفاْطُلْبنِي»ِعنْد  الِميز 

وإنما فيه أن هذه المواطن الثَلثة المذكورة يف  ،الرتتيب": فهذا احلديث ال يفيد

 ."أكثر من غيرها --الحديث يحتاج فيها اإلنسان لشفاعة النبي 

 عند هذه المواطن الثَلثة. --: يتطلب النبي ولذلك

 واهلل المستعان

 
         

 

  

وهو . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (7377)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (1)

 . "هذا حديث حسن": (، وقال فيه71الوادعي رحمه اهلل برقم )يف الصحيح المسند لإلمام 
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 بيان ما يتعلق بالشفاعة

قد أثبت  إذ أن اهلل ، معرفة ما يتعلق بالشفاعة": من باب اعرف عقيدتك

 ."الشفاعة يف كتابه العزيز يف حق املوحدين املؤمنني

 حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت}:  قال اهلل

 .[722البقرة: ] { خسمس

 {مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ}:   وقال اهلل
 .[78األنبياء: ]

 مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن}:  وقال اهلل
 .[71النجم: ]  {مس هث مث هت مت هب

 .الشفاعة يف كتابه العزيز يف حق الكافرين املشركني نفى اهلل و

 .[38المدثر: ] {جم يل ىل مل خل}:  قال اهلل

 .[18غافر: ]          {ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}:  وقال اهلل

 وما كانت برضى اهلل  ،للشافع أن يشفع : ما كانت بإذن اهلل الشفاعة املثبتةف

 .فيه عن المشفوع 

 ،ويف حق الملحدين ،والمشركين ،: هي ما كانت يف حق الكافرينالشفاعة املنفيةو

 والمنافقين االعتقاديين.

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه}:  قال اهلل
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 .[224-221:]التوبة {يق ىق يف ىف يث نثىث
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عل المشركون والكافرون فكما  ،وكذلك الشفاعة التي تطلب من غير اهلل 

 ألصنام.هتم لبعباد

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث}:  قال اهلل
 .[7الزمر: ]      { ىل

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري}:  وقال اهلل
 مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب
 .[18يونس: ] {مس خس حس جس

 يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت}:  وقال اهلل
 ين ىن مننن زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك
 .[44-41:]الزمر {ري ٰى
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في عمه أبي طالب في تخفيف  --شفاعة النبي 
 العذاب عنه

-إال فيما كان من شفاعة النبي ": األصل أن املشرك والكافر ال تنفعه الشفاعة مطلًقاو

-  يف خروجه من  وليسيف عمه أبي طالب يف تخفيف العذاب عنه

 النار. 

ْبِد الُمطَّلِِب : في الصحيحنيف بَّاِس ْبِن ع  :  ،--من حديث الع   "ق ال 
ِ
ُسول  اهلل  ،ي ا ر 

ءٍ 
ْ
ي ْعت  أ ب ا ط الٍِب بِش  ْل ن ف  :  ،ه  ؟ ق ال  ُب ل ك  ي ْغض  ان  ي ُحوُطك  و  إِنَُّه ك  ُهَو فِي  ،َنَعمْ »ف 

َرِك األَْسَفِل ِمَن النَّارِ  ،َضْحَضاح  ِمْن َنار    .«َلْوالَ َأَنا َلَكاَن فِي الدَّ

ِعيٍد اْلُخدْ : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ُسول   ،--ِريِّ من حديث أ بِي س  أ نَّ ر 

 
ِ
:  --اهلل ال  ق  الٍِب ف  ُه أ ُبو ط  مُّ ُه ع  ر  ِعنْد 

ُه َتنَْفُعُه َشَفاَعتِي َيْوَم »ُذكِ َلَعلَّ

 .«َيْغِلي ِمنُْه ِدَماُغهُ  ،َفُيْجَعُل فِي َضْحَضاح  ِمْن َنار  َيْبُلُغ َكْعَبْيهِ  ،اْلِقَياَمةِ 

بَّاسٍ  من: ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل   ،-ما--حديث اْبِن ع 
ِ
ُسول  اهلل -أ نَّ ر 

-  : َوُهَو ُمنَْتِعل  بِنَْعَلْيِن َيْغِلي  ،َأْهَوُن َأْهِل النَّاِر َعَذاًبا َأُبو َطالِب  »ق ال 

 .«ِمنُْهَما ِدَماُغهُ 

فقد مات على الكفر، ففي  ،وإال فأبو طالب يف نار جهنم مع المخلدين فيها أبًدا

 عن المسيب بن حزن الصحيحين 
ِ
ُسوُل اهلل ُه ر  اء  اُة ج  ف  ْت أ ب ا ط الٍِب اْلو  ر  ض  ا ح  مَّ : ل  ق ال 

 ُسوُل ال  ر  ق  ِة، ف  يَّة  ْبِن اْلُمِغير   ْبن  أ بِي ُأم 
ِ
ْبد  اهلل ع  ْهٍل، و  ُه أ ب ا ج  د  ِعنْد  ج  ، ف و 

 .(751)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1758)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(715)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(717)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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ِ
  ": اهلل

ِ
ا ِعنْد  اهلل ُد ل ك  بِه  ًة أ ْشه  لِم  ه  إاِلَّ اهلُل، ك  ، ُقْل: ال  إِل  مِّ ال  "ي ا ع  ق  ، ف 

ل ْم ي ز   ْبِد اْلُمطَّلِِب؟ ف  ِة ع  ْن مِلَّ ُب ع  يَّة : ي ا أ ب ا ط الٍِب، أ ت ْرغ   ْبُن أ بِي ُأم 
ِ
ْبُد اهلل ع  ْهٍل، و  ْل أ ُبو ج 

 
ِ
ُسوُل اهلل ا  ر  ْعِرُضه  تَّى ق ال  أ ُبو ط الٍِب ي  ة  ح  ال  ق  ُه تِْلك  اْلم  ُيِعيُد ل  ْيِه، و  ل  ع 

ُسوُل  ال  ر  ق  ه  إاِلَّ اهلُل، ف  : ال  إِل  أ ب ى أ ْن ي ُقول  ْبِد اْلُمطَّلِِب، و  ل ى مِلَِّة ع  ُهْم: ُهو  ع  لَّم  ا ك   آِخر  م 

 
ِ
ْم أُ : »اهلل ا ل  نَّ ل ك  م   أل  ْست ْغِفر 

ِ
اهلل ا و  نْك  أ م  ل  اهلُل «ْنه  ع  أ ْنز   ىه}: ، ف 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
ال ى فِي 117]التوبة:  {نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ل  اهلُل ت ع  أ ْنز  [، و 

 
ِ
ُسوِل اهلل ال  لِر  ق   مل يك ىك مك لك اك يق}: أ بِي ط الٍِب، ف 

 . متفق عليه  {نن من زن رن اممم يل ىل
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 --بيان شفاعات النبي 

 .--يتعلق بشفاعات النيب وأما ما 

 . الشفاعة العظمى: فأوهلا

يف فصل القضاء بين  تكونو ،يف عرصات يوم القيامة ،: التي تكون يف الموقفوهي

 الخَلئق.

 : المقام المحمود.وهي

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب}: عنها  قال اهللاليت 
 .[31األسراء: ] {نث مث

 من : يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللو
ِ
ْبِد اهلل ابِِر ْبِن ع  : أ نَّ -ما--حديث ج 

 
ِ
ُسول  اهلل :  --ر  ْعَوةِ »ق ال  ُهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع النَِّداَء: اللَّ

ةِ  ًدا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلةَ  ،التَّامَّ َلَِة الَقائَِمِة آِت ُمَحمَّ ًدا الَِّذي َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُمو ،َوالصَّ

ْت َلُه َشَفاَعتِي َيْوَم الِقَياَمةِ  ،َوَعْدَتهُ   .«َحلَّ

اصِ : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْمِرو ْبِن اْلع   ْبِن ع 
ِ
ْبِد اهلل --من حديث ع 

  ،-ما
َّ
ِمع  النَّبِي نَ »ي ُقوُل:  --أ نَُّه س  َفُقوُلوا ِمْثَل َما  ،إَِذا َسِمْعُتُم اْلُمَؤذِّ

ُه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصََلًة َصلَّى اهَّلل َعَلْيِه بَِها َعْشًرا ،َيُقوُل ُثمَّ َصلُّوا َعَليَّ  ُثمَّ َسُلوا اهَّللَ لَِي  ،َفإِنَّ

َها َمنِْزَلة  فِي اْلَجنَّةِ  ،اْلَوِسيَلةَ   ،ْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُهوَ َوأَ  ،اَل َتنَْبِغي إاِلَّ لَِعْبد  ِمْن ِعَباِد اهَّللِ  ،َفإِنَّ

َفاَعةُ  ْت َلُه الشَّ  .«َفَمْن َسَأَل لِي اْلَوِسيَلَة َحلَّ

 .(113)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(783)مام مسلم يف صحيحه أخرجه اإل (7)
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ة  : ويف الصحيحني ْير   --من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل  --: أ نَّ ر 

اعُ  ر  ْيِه الذِّ ُرفِع  إِل    بِل ْحٍم ف 
ةً  ،ُأتِي ا ن ْهش  ش  مِنْه  ن ه  ان ْت ُتْعِجُبُه ف  ك  :  ،و  َأَنا َسيُِّد النَّاِس »ُثمَّ ق ال 

لِيَن َواآلِخرِيَن فِي َصِعيد   ،َيْوَم الِقَياَمةِ  َوَهْل َتْدُروَن ِممَّ َذلَِك؟ َيْجَمُع اهَّللُ النَّاَس األَوَّ

اِعي َوَينُْفُذُهُم الَبَصرُ  ،َواِحد   ْمُس  ،ُيْسِمُعُهُم الدَّ َفَيْبُلُغ النَّاَس ِمَن الَغمِّ  ،َوَتْدُنو الشَّ

َأالَ َتنُْظُروَن  ،َفَيُقوُل النَّاُس: َأالَ َتَرْوَن َما َقْد َبَلَغُكمْ  ،َوالَكْرِب َما الَ ُيطِيُقوَن َوالَ َيْحَتِمُلونَ 

: َعَلْيُكْم بِآَدمَ  ْأُتوَن آَدَم َعَلْيِه َفيَ  ،َمْن َيْشَفُع َلُكْم إَِلى َربُِّكْم؟ َفَيُقوُل َبْعُض النَّاِس لَِبْعض 

َلَُم َفَيُقوُلوَن َلُه: َأْنَت َأبُو الَبَشرِ  َوَأَمَر  ،َوَنَفَخ فِيَك ِمْن ُروِحهِ  ،َخَلَقَك اهَّللُ بَِيِدهِ  ،السَّ

َما َقْد َأالَ َتَرى إَِلى  ،َأالَ َتَرى إَِلى َما َنْحُن فِيهِ  ،اْشَفْع َلنَا إَِلى َربَِّك  ،الَمَلَئَِكَة َفَسَجُدوا َلَك 

َوَلْن َيْغَضَب  ،َبَلَغنَا؟ َفَيُقوُل آَدُم: إِنَّ َربِّي َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلهُ 

َجَرِة َفَعَصيُْتهُ  ،َبْعَدُه ِمْثَلهُ  ُه َقْد َنَهانِي َعِن الشَّ  ،اْذَهُبوا إَِلى َغْيرِي ،َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي ،َوإِنَّ

ُسِل إَِلى َأْهِل األَْرضِ  ،َفَيْأُتوَن ُنوًحا َفَيُقوُلوَن: َيا ُنوُح  ،ُبوا إَِلى ُنوح  اْذهَ  ُل الرُّ َك َأْنَت َأوَّ  ،إِنَّ

اَك اهَّللُ َعْبًدا َشُكوًرا يِه؟ َفَيُقوُل: إِنَّ  ،اْشَفْع َلنَا إَِلى َربَِّك  ،َوَقْد َسمَّ
َأالَ َتَرى إَِلى َما َنْحُن فِ

ُه َقْد  ،َولَْن َيْغَضَب بَْعَدُه ِمْثَلهُ  ،َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقبَْلُه ِمْثَلهُ  َقْد  َربِّي  َوإِنَّ

اْذَهُبوا إِلَى  ،اْذَهُبوا إَِلى َغْيرِي ،َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي ،َكاَنْت لِي َدْعَوة  َدَعْوُتَها َعَلى َقْوِمي

 ،يَم َفيَُقوُلوَن: َيا إِْبَراِهيُم َأْنَت َنبِيُّ اهَّللِ َوَخِليُلُه ِمْن َأْهِل األَْرضِ َفَيْأُتوَن إِْبَراهِ  ،إِْبَراِهيمَ 

َفَيُقوُل َلُهْم: إِنَّ َربِّي َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا  ،اْشَفْع َلنَا إَِلى َربَِّك َأالَ َتَرى إَِلى َما َنْحُن فِيهِ 

 -َوإِنِّي َقْد ُكنُْت َكَذبُْت َثَلََث َكِذَبات   ،َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلهُ  َوَلنْ  ،َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلهُ 

اْذَهُبوا إِلَى  ،اْذَهُبوا إَِلى َغْيرِي ،َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي -َفَذَكَرُهنَّ َأبُو َحيَّاَن فِي الَحِديِث 

َلَك اهَّللُ بِرَِساَلتِِه َوبَِكَلَِمِه  ،اهَّللِ  ُموَسى َفَيُقوُلوَن: َيا ُموَسى َأْنَت َرُسوُل  ،ُموَسى َفَيْأُتونَ  َفضَّ

َأالَ َتَرى إَِلى َما َنْحُن فِيِه؟ َفَيُقوُل: إِنَّ َربِّي َقْد َغِضَب  ،اْشَفْع َلنَا إِلَى َربَِّك  ،َعَلى النَّاسِ 

َوإِنِّي َقْد َقَتْلُت َنْفًسا َلْم ُأوَمْر  ،َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلهُ  ،الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلهُ 

َفَيْأُتوَن  ،اْذَهُبوا إَِلى ِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ  ،اْذَهُبوا إَِلى َغْيرِي ،َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي ،بَِقْتِلَها
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 ،َوُروح  ِمنْهُ َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إَِلى َمْرَيَم  ،َفَيُقوُلوَن: َيا ِعيَسى َأْنَت َرُسوُل اهَّللِ  ،ِعيَسى

اْشَفْع َلنَا إَِلى َربَِّك َأالَ َتَرى إَِلى َما َنْحُن فِيِه؟ َفَيُقوُل  ،َوَكلَّْمَت النَّاَس فِي الَمْهِد َصبِيًّا

 ،َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلهُ  ،ِعيَسى: إِنَّ َربِّي َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َقطُّ 

د   ،َوَلْم َيْذُكْر َذْنًبا ًدا  ،َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي اْذَهُبوا إَِلى َغْيرِي اْذَهبُوا إَِلى ُمَحمَّ َفَيْأُتوَن ُمَحمَّ

ُد َأْنَت َرُسوُل اهَّللِ َوَخاتُِم األَْنبَِياءِ  َم ِمْن َذْنبَِك  ،َفَيُقوُلوَن: َيا ُمَحمَّ َوَقْد َغَفَر اهَّللُ َلَك َما َتَقدَّ

رَ  َفَأَقُع  ،َفَأْنَطِلُق َفآتِي َتْحَت الَعْرشِ  ،اْشَفْع َلنَا إَِلى َربَِّك َأالَ َتَرى إَِلى َما َنْحُن فِيهِ  ،َوَما َتَأخَّ

َلْم َيْفَتْحُه  ،ُثمَّ َيْفتَُح اهَّللُ َعَليَّ ِمْن َمَحاِمِدِه َوُحْسِن الثَّنَاِء َعَلْيِه َشْيًئا ،َساِجًدا لَِربِّي 

ُد اْرَفْع َرْأَسَك َسْل ُتْعطَهْ  ،َأَحد  َقْبِليَعَلى  ْع َفَأْرَفُع َرْأِسي ،ُثمَّ ُيَقاُل: َيا ُمَحمَّ  ،َواْشَفْع ُتَشفَّ

تِي َيا َربِّ  تِي َيا َربِّ  ،َفَأُقوُل: ُأمَّ تِي َيا َربِّ  ،ُأمَّ تَِك َمْن الَ  ،ُأمَّ ُد َأْدِخْل ِمْن ُأمَّ َفُيَقاُل: َيا ُمَحمَّ

َوُهْم ُشَرَكاُء النَّاِس فِيَما ِسَوى َذلَِك  ،َلْيِهْم ِمَن الَباِب األَْيَمِن ِمْن َأْبَواِب الَجنَّةِ ِحَساَب عَ 

:  ،ِمَن األَْبَواِب   ،إِنَّ َما بَْيَن الِمْصَراَعْيِن ِمْن َمَصاِريِع الَجنَّةِ  ،َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدهِ ُثمَّ ق ال 

ةَ  َة َوُبْصَرى -   َوِحْمَير َكَما َبْيَن َمكَّ  .«- َأْو َكَما َبْيَن َمكَّ

ن ِزيُّ ويف الصحيحني ْعب ُد ْبُن ِهَل ٍل الع  :  ،: من طريق م  ْعن ا ن اٌس مِْن أ ْهِل "ق ال  اْجت م 

بْن ا إِل ى  ه  ِة ف ذ  الٍِك الب ْصر  ن ا  ،--أ ن ِس ْبِن م  ُلُه ل  ْيِه ي ْسأ  ِّ إِل 
ن ا بِث ابٍِت الُبن انِي ع  ْبن ا م  ه  ذ  و 

ةِ  اع  ف  ِديِث الشَّ ْن ح  ى ،ع  ح  لِّي الضُّ ْقن اُه ُيص  اف  و  ْصِرِه ف  ا ُهو  فِي ق  إِذ  نَّا ،ف  اْست ْأذ  ن ا  ،ف  أ ِذن  ل  ف 

اِشهِ  ل ى فِر  اِعٌد ع  ُهو  ق  ْلهُ  ،و  ُقْلن ا لِث ابٍِت: ال  ت ْسأ  ةِ  ف  اع  ف  ِديِث الشَّ ل  مِْن ح  ٍء أ وَّ ْ
ي ْن ش   ،ع 

ِديِث  ْن ح  اُءوك  ي ْسأ ُلون ك  ع   ج 
ةِ اُنك  مِْن أ ْهِل الب ْصر  ُؤال ِء إِْخو  ة  ه  ْمز  : ي ا أ ب ا ح  ال  ق  ف 

ةِ  اع  ف  ٌد  ،الشَّ مَّ ن ا ُمح  ث  دَّ : ح  ال  ق  :  --ف  ُس إَِذا َكاَن َيْوُم الِقَياَمِة َماَج النَّا»ق ال 

َولَكِْن  ،َفيَُقوُل: َلْسُت َلَها ،َفَيُقوُلوَن: اْشَفْع َلنَا إَِلى َربَِّك  ،َفيَأُْتوَن آَدمَ  ،َبْعُضُهْم فِي َبْعض  

ْحَمنِ  ُه َخِليُل الرَّ َوَلكِْن َعَلْيُكْم  ،َفيَُقوُل: َلْسُت َلَها ،َفَيْأُتوَن إِْبَراِهيمَ  ،َعَلْيُكْم بِإِْبَراِهيَم َفإِنَّ
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ُه َكِليُم اهَّللِ  ُه ُروُح  ،َفَيْأُتوَن ُموَسى َفَيُقوُل: َلْسُت َلَها ،بُِموَسى َفإِنَّ َوَلكِْن َعَليُْكْم بِِعيَسى َفإِنَّ

د   ،َفَيُقوُل: لَْسُت لََها ،َفَيْأُتوَن ِعيَسى ،َوَكِلَمُتهُ  ،اهَّللِ  -َوَلكِْن َعَلْيُكْم بُِمَحمَّ

-، َوُيْلِهُمنِي  ،َفُيْؤَذُن لِي ،َفَأْسَتْأِذُن َعَلى َربِّي ،َنا َلَهاَفَأُقوُل: أَ  ،َفَيْأُتونِي

َفَيُقوُل:  ،َوَأِخرُّ َلُه َساِجًدا ،َفَأْحَمُدُه بِتِْلَك الَمَحاِمدِ  ،َمَحاِمَد َأْحَمُدُه بَِها الَ َتْحُضُرنِي اآلنَ 

ُد اْرَفْع َرْأَسَك  عْ  ،طَ َوَسْل ُتعْ  ،َوُقْل ُيْسَمْع َلَك  ،َيا ُمَحمَّ تِي  ،َفَأُقوُل: َيا َربِّ  ،َواْشَفْع ُتَشفَّ ُأمَّ

تِي َفأَْنطَِلُق  ،َفَيُقوُل: اْنَطِلْق َفَأْخرِْج ِمنَْها َمْن َكاَن فِي َقْلبِِه ِمثَْقاُل َشِعيَرة  ِمْن إِيَمان   ،ُأمَّ

ُد اْرَفْع  ،ُه َساِجًداُثمَّ َأِخرُّ لَ  ،َفَأْحَمُدُه بِتِْلَك الَمَحاِمدِ  ،ُثمَّ َأُعودُ  ،َفَأْفَعُل  َفُيَقاُل: َيا ُمَحمَّ

عْ  ،َوَسْل ُتْعطَ  ،َوُقْل ُيْسَمْع لََك  ،َرْأَسَك  تِي ،َفَأُقوُل: َيا َربِّ  ،َواْشَفْع ُتَشفَّ تِي ُأمَّ َفَيُقوُل:  ،ُأمَّ

ة    ،ِمْن إِيَمان  َفَأْخرِْجهُ  -َأْو َخْرَدَلة   -اْنَطِلْق َفَأْخرِْج ِمنَْها َمْن َكاَن فِي َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرَّ

ُد  ،ُثمَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا ،ُثمَّ َأُعوُد َفأَْحَمُدُه بِتِْلَك الَمَحاِمدِ  ،َفَأْفَعُل  ،َفَأْنطَِلُق  َفَيُقوُل: َيا ُمَحمَّ

عْ  ،َوَسْل ُتْعطَ  ،َوُقْل ُيْسَمْع َلَك  ،اْرَفْع َرْأَسَك  تِي ،َواْشَفْع ُتَشفَّ تِي ُأمَّ  ،َفَأُقوُل: َيا َربِّ ُأمَّ

 ،َفَيُقوُل: اْنَطِلْق َفَأْخرِْج َمْن َكاَن فِي َقْلبِِه َأْدَنى َأْدَنى َأْدَنى ِمْثَقاِل َحبَِّة َخْرَدل  ِمْن إِيَمان  

ْجن ا مِْن ِعنِْد  "«َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل  ،َفَأْخرِْجُه ِمَن النَّارِ  ر  ا خ  ل مَّ ُقْلُت لِب ْعِض  --أ ن سٍ ف 

ْرن ا  ر  ْو م  ابِن ا: ل  نِ أ ْصح  س  ا  --بِالح  ْثن اُه بِم  دَّ ة  ف ح  لِيف  نِْزِل أ بِي خ  اٍر فِي م  ُهو  ُمت و  و 

الٍِك  ن ا أ ن ُس ْبُن م  ث  دَّ ْيهِ  ،ح  ل  ْمن ا ع  لَّ ْين اُه ف س  أ ت  ِعيدٍ  ،ف  ا أ ب ا س  ُه: ي  ُقْلن ا ل  ن ا ف  أ ِذن  ل  مِْن  ِجْئن اك   ،ف 

الٍِك  ةِ  ،--ِعنِْد أ ِخيك  أ ن ِس ْبِن م  اع  ف  ن ا فِي الشَّ ث  دَّ ا ح  ل ْم ن ر  مِْثل  م  : ِهيْه  ،ف  ال  ق  ف 

ِديِث  ْثن اُه بِالح  دَّ ْوِضعِ  ،ف ح  ا الم  ذ  ى إِل ى ه  اْنت ه  : ِهيهْ  ،ف  ال  ق  ا ،ف  ذ  ل ى ه  ن ا ع  ِزْد ل  ْم ي  ُقْلن ا ل   ،ف 

تَّكُِلوا ِره  أ ْن ت    أ ْم ك 
ن ًة ف َل  أ ْدِري أ ن ِسي ِميٌع ُمنُْذ ِعْشِرين  س  ُهو  ج  نِي و  ث  دَّ ْد ح  ق  : ل  ال  ق  ُقْلن ا:  ،ف 

ِحك   ْثن ا ف ض  دِّ ِعيٍد ف ح  :  ،ي ا أ ب ا س  ق ال  أ ن ا ُأِريُد أ ْن "و  ْرُتُه إاِلَّ و  ك  ا ذ  ُجواًل م  اُن ع  ُخلِق  اإِلْنس 

دِّ  ُكْم بِهِ ُأح  ث  دَّ ا ح  م  نِي ك  ث  دَّ ُكْم ح  :  ،ث  ابَِعَة َفَأْحَمُدهُ "ق ال  ُثمَّ  ،بِتِْلَك الَمَحاِمدِ  ُثمَّ َأُعوُد الرَّ

ُد اْرَفْع َرْأَسَك  ،َأِخرُّ َلُه َساِجًدا عْ  ،َوَسْل ُتْعَطهْ  ،َوُقْل ُيْسَمعْ  ،َفُيَقاُل: َيا ُمَحمَّ  ،َواْشَفْع ُتَشفَّ

تِي َوَجَلَلِي ،َربِّ اْئَذْن لِي فِيَمْن َقاَل: الَ إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ َفَأُقوُل: َيا  َوكِْبرَِيائِي  ،َفيَُقوُل: َوِعزَّ
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 . «إاِلَّ اهَّللُ  َوَعَظَمتِي أَلُْخرَِجنَّ ِمنَْها َمْن َقاَل الَ إَِلهَ 

بإخراج املوحدين من أصحاب الكبائر  --شفاعة النيب ": النوع الثاني

 ." النارمن 

ِعيٍد الُخْدِريِّ : في الصحيحنيف :  ،--من حديث أ بِي س  َفَما َأْنُتْم بَِأَشدَّ لِي ق ال 

 لِْلَجبَّارِ  ،ُمنَاَشَدًة فِي الَحقِّ 
ُهْم َقْد َنَجْوا ،َقْد َتَبيََّن َلُكْم ِمَن الُمْؤِمِن َيْوَمئِذ  فِي  ،َوإَِذا َرَأْوا َأنَّ

 ،َوَيْعَمُلوَن َمَعنَا ،َوَيُصوُموَن َمَعنَا ،َكاُنوا ُيَصلُّوَن َمَعنَا ،َيُقوُلوَن: َربَّنَا إِْخَواُننَا ،إِْخَوانِِهمْ 

ُم  ،َفَمْن َوَجْدُتْم فِي َقْلبِِه ِمْثَقاَل ِدينَار  ِمْن إِيَمان  َفَأْخرُِجوهُ  ،َفَيُقوُل اهَّللُ َتَعاَلى: اْذَهُبوا َوُيَحرِّ

َوإَِلى َأْنَصاِف  ،َفَيْأُتوَنُهْم َوبَْعُضُهْم َقْد َغاَب فِي النَّاِر إَِلى َقَدِمهِ  ،َعَلى النَّارِ  اهَّللُ ُصَوَرُهمْ 

َفَيُقوُل: اْذَهبُوا َفَمْن َوَجْدُتْم فِي َقْلبِِه ِمْثَقاَل  ،ُثمَّ َيُعوُدونَ  ،َفُيْخرُِجوَن َمْن َعَرُفوا ،َساَقْيهِ 

َفَيُقوُل: اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم  ،ُثمَّ َيُعوُدونَ  ،َفُيْخرُِجوَن َمْن َعَرُفوا ،نِْصِف ِدينَار  َفَأْخرُِجوهُ 

ة  ِمْن إِيَمان  َفَأْخرُِجوهُ  ِعيدٍ  "َفُيْخرُِجوَن َمْن َعَرُفوا  ،فِي َقْلبِِه ِمْثَقاَل َذرَّ -ق ال  أ ُبو س 

- :" :ُءوا اْقر  ُقونِي ف  دِّ ْم ُتص  إِْن ل   يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ}ف 

َفَيُقوُل الَجبَّاُر:  ،َفَيْشَفُع النَّبِيُّوَن َوالَمَلَئَِكُة َوالُمْؤِمُنونَ " [،35النساء: ] { رت

َفُيْلَقْوَن فِي َنَهر   ،َفُيْخرُِج َأْقَواًما َقْد اْمُتِحُشوا ،َفَيْقبُِض َقبَْضًة ِمَن النَّارِ  ،َبِقَيْت َشَفاَعتِي

يْلِ  ،ُيَقاُل َلُه: َماُء الَحَياةِ  ،بَِأْفَواِه الَجنَّةِ   ،َفَينُْبُتوَن فِي َحاَفَتْيِه َكَما َتنُْبُت الِحبَُّة فِي َحِميِل السَّ

ْخَرةِ  َجَرةِ  ،َقْد َرَأْيُتُموَها إَِلى َجانِِب الصَّ ْمِس ِمنَْها َكاَن  ،َوإَِلى َجانِِب الشَّ َفَما َكاَن إَِلى الشَّ

ْؤُلؤُ  ،ا إَِلى الظِّلِّ َكاَن َأْبَيَض َوَما َكاَن ِمنْهَ  ،َأْخَضرَ  ُهُم اللُّ َفُيْجَعُل فِي  ،َفَيْخُرُجوَن َكَأنَّ

ْحَمنِ  ،َفيَْدُخُلوَن الَجنَّةَ  ،ِرَقابِِهُم الَخَواتِيمُ  َأْدَخَلُهُم  ،َفَيُقوُل َأْهُل الَجنَِّة: َهُؤالَِء ُعَتَقاُء الرَّ

ُموهُ َوالَ َخ  ،الَجنََّة بَِغْيرِ َعَمل  َعِمُلوهُ   .«َفُيَقاُل َلُهْم: َلُكْم َما َرَأْيُتْم َوِمْثَلُه َمَعهُ  ،ْير  َقدَّ

 .(117)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3215)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(187)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3371)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)



  140 اعرف عقيدتك

َوَشَفَع  ،َشَفَعِت اْلَمََلئَِكةُ »: َفَيُقوُل اهلُل  :يف صحيحه  ويف لفظ اإلمام مسلم 

اِحِمينَ  ،َوَشَفَع اْلُمْؤِمنُونَ  ،النَّبِيُّونَ   ،َفَيْقبُِض َقْبَضًة ِمَن النَّارِ  ،َوَلْم َيبَْق إاِلَّ َأْرَحُم الرَّ

َفُيْلِقيِهْم فِي َنَهر  فِي َأْفَواِه اْلَجنَِّة  ،َفُيْخرُِج ِمنَْها َقْوًما َلْم َيْعَمُلوا َخْيًرا َقطُّ َقْد َعاُدوا ُحَمًما

يْ  ،ُيَقاُل َلُه: َنَهُر اْلَحَياةِ  َأاَل َتَرْوَنَها َتُكوُن  ،لِ َفَيْخُرُجوَن َكَما َتْخُرُج اْلِحبَُّة فِي َحِميِل السَّ

َجرِ  ،إَِلى اْلَحَجرِ  ْمِس ُأَصْيِفُر َوُأَخْيِضرُ  ،َأْو إَِلى الشَّ َوَما َيُكوُن ِمنَْها إِلَى  ،َما َيُكوُن إَِلى الشَّ

 .«؟الظِّلِّ َيُكوُن َأْبَيَض 

الٍِك : يف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهللو   ،--من حديث أ ن ِس ْبِن م 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : تِي»ق ال  رِ ِمْن ُأمَّ
 .«َشَفاَعتِي أِلَْهِل اْلَكَبائِ

ِريِّ : وجاء يف سنن اإلمام ابن ماجه رمحه اهلل ى اأْل ْشع   ،--من حديث أ بِي ُموس 

 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  َفاَعةِ »: --ق ال  َوبَْيَن َأْن َيْدُخَل نِْصُف  ،ُخيِّْرُت َبْيَن الشَّ

تِي اْلَجنَّةَ  َفاَعةَ  ،ُأمَّ َها َأَعمُّ َوَأْكَفى ،َفاْخَتْرُت الشَّ َوَلكِنََّها  ،َأُتَرْوَنَها لِْلُمتَِّقيَن؟ اَل  ،أِلَنَّ

ثِينَ  ،لِْلُمْذنِبِينَ  يَن اْلُمَتَلوِّ
 .«اْلَخطَّائِ

ِعيٍد الخدري  من حديث أ بِي: ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل : ق ال   ،--س  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل ا َأْهُل النَّاِر الَِّذيَن ُهْم َأْهُلَها»: --ر  ُهْم اَل َيُموُتوَن فِيَها  ،َأمَّ َفإِنَّ

َفَأَماَتُهْم إَِماَتًة  -َأْو َقاَل بَِخَطاَياُهْم  -َولَكِْن َناس  َأَصاَبْتُهُم النَّاُر بُِذُنوبِِهْم  ،َواَل َيْحَيْونَ 

َفاَعةِ  ،َحتَّى إَِذا َكاُنوا َفْحًما  ،َفُبثُّوا َعَلى َأْنَهاِر اْلَجنَّةِ  ،َفِجيَء بِِهْم َضبَائَِر َضَبائِرَ  ،ُأِذَن بِالشَّ

وصححه اإلمام األلباين  (،7372)واإلمام الرتمذي يف سننه  (،3371)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (7)

 رحمه اهلل يف صحيح السنن وصححه شيخنا الوادعي رحمه اهلل يف كتاب الشفاعة .

يح صح": وقال اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (3711)أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه  (7)

( وهو يف 7282والحديث بتمامه يف الضعيفة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم ). "دون قوله ألهنا

 . الصحيح المسند لإلمام الوادعي 
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ْيلِ  ،َأفِيُضوا َعَلْيِهمْ  ،اْلَجنَّةِ  ُثمَّ قِيَل: َيا َأْهَل   ،«َفَينُْبُتوَن َنَباَت اْلِحبَِّة َتُكوُن فِي َحِميِل السَّ

ْومِ " ُجٌل مِن  اْلق  : ر  ال  ق    ،ف 
ِ
ُسول  اهلل أ نَّ ر  ان  بِاْلب اِدي ةِ  --ك  ْد ك   ."ق 

ويشفع المَلئكة المقربون  ،فيشفع األنبياء والمرسلون عليهم الصَلة والسَلم

 ويشفع المؤمنون. ،عليهم السَلم

 ويتفضل الفضل العظيم ،من شاء من أهل التوحيد من النار ثم يخرج اهلل 

 . على ما تقدم يف حديث أنس 

من ": وهو خروج الموحدين من النار: وهذا النوع من الشفاعة ينكره أهل البدع

 ."ومن سلك هذا المسلك الردي ،والمعتزلة ،ومن الخوارج ،الروافض

 .ومن يف حكمه ،هذا يف حق الكافرمع أن  من دخل النار ال يخرج منها أبًدا: عندهمف

 .[113البقرة: ] {حض جض مص خص حص مس}:   قال اهلل

 حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل

 .[73المائدة: ] {من خن

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي}:  وقال اهلل

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ
 .[37المائدة: ] {ىث نث مث زث رث ىتيت نت

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي}:  وقال اهلل

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت
 جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس
 .[11-16:]فاطر {حك جك مق حق مف خف

 .(182)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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، فقد وإن كان من أهل الكبائر ،: فقد أمن من الخلود يف نار جهنموأما املسلم املوحد

 . ثم يخرجه منها، وقد يعفو عنه ابتداًء فَل يدخلها يعذبه اهلل 

ابِرٍ : ويف السنن الكربى لإلمام النسائي رمحه اهلل اِرج   --من حديث ج  و  ر  اْلخ  ك  ف ذ 

 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ُبوَن بُِذُنوبِِهمْ »: --ق ال  تِي ُيَعذَّ َفَيُكوُنوَن  ،إِنَّ َناًسا ِمْن ُأمَّ

ْرِك َفَيُقوُلوَن َلُهْم: َما َنَرى َما ُكنْتُْم  ،فِي النَّاِر َما َشاَء اهَّللُ َأْن َيُكوُنوا ُثمَّ ُيَعيُِّرُهْم َأْهُل الشِّ

ْرِك  ،ُتَخالُِفوَنا فِيِه ِمْن َتْصِديِقُكْم َوإِْيَمانُِكْم َنَفَعُكمْ  ِمَن لَِما ُيرِيُد اهَّللُ َأْن ُيرَِي َأْهَل الشِّ

  ،" َفَما َيْبَقى ُمَوِحد  إاِلَّ َأْخَرَجُه اهَّللُ  ،اْلَحْسَرةِ 
ِ
ُسوُل اهلل ِذِه  --ُثمَّ ت َل  ر  ه 

ة    .« [7الحجر: ] {ين ىن من خن حن جن يم ىم}: اآْلي 

: من المهمات؛ ألن كثيًرا من المسلمين قد ألموا بما يستحقون الشفاعة ههذاعتقاد و

 به النار.

 هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي}:   قال اهلل
 .[38النساء: ] {حج مث هت مت خت حت جت

 .اجلنة يف فتح باب --شفاعة النيب : النوع الثالث من الشفاعة

الٍِك : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف : ق ال   ،--من حديث أ ن ِس ْبِن م  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل َفَيُقوُل اْلَخاِزُن:  ،َفَأْستْفتُِح آتِي َباَب اْلَجنَِّة َيْوَم اْلِقَياَمِة »: --ر 

د    .«َفَيُقوُل: بَِك ُأِمْرُت اَل َأْفَتُح أِلََحد  َقْبَلَك  ،َمْن َأْنَت؟ َفَأُقوُل: ُمَحمَّ

الٍِك : لفظ لهويف   : ق ال  ال--من حديث أ ن ُس ْبُن م 
ُّ
ُل »: نَّبِي َأَنا َأوَّ

. وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل (11753)أخرجه اإلمام النسائي يف سننه الكربى  (1)

 . (727)برقم 

 .(113)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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ْقُت  ،َشِفيع  فِي اْلَجنَّةِ  ْق َنبِيٌّ ِمَن اأْلَْنبَِياِء َما ُصدِّ ُقُه  ،َلْم ُيَصدَّ َوإِنَّ ِمَن اأْلَْنبَِياِء َنبِيًّا َما ُيَصدِّ

تِِه إاِلَّ َرُجل  َواِحد    .«ِمْن ُأمَّ

يف قوم يدخلون اجلنة بغري  --شفاعة النيب : النوع الرابع من الشفاعات

 .حساب، وال عذاب

بَّاسٍ  عن :واللفظ لإلمام مسلم رمحه اهللفي الصحيحني، ف   ،-ما--اْبُن ع 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : َوَمَعُه  --َفَرَأْيُت النَّبِيَّ  ،ُعرَِضْت َعَليَّ اأْلَُممُ "»ق ال 

َهْيطُ  ُجََلنِ  ،الرُّ ُجُل َوالرَّ َع لِي َسَواد  َعظِيم   ،َوالنَّبِيَّ َلْيَس َمَعُه َأَحد   ،َوالنَّبِيَّ َوَمَعُه الرَّ
 ،إِْذ ُرفِ

تِي ُهْم ُأمَّ َوَلكِْن اْنُظْر إَِلى  ،َوَقْوُمهُ  --َفِقيَل لِي: َهَذا ُموَسى  ،َفَظنَنُْت َأنَّ

 ،َفإَِذا َسَواد  َعظِيم   ،َفِقيَل لِي: اْنظُْر إَِلى اأْلُُفِق اآْلَخرِ  ،َفنََظْرُت َفإَِذا َسَواد  َعظِيم   ،اأْلُُفِق 

ُتَك َوَمَعُهْم َسْبُعوَن َأْلًفا َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة بَِغْيرِ ِحَساب  َواَل َعَذاب   ُثمَّ  ،"َفِقيَل لِي: َهِذِه ُأمَّ

ال   اٍب و  ْيِر ِحس  نَّة  بِغ  ِذين  ي ْدُخُلون  اْلج  ك  الَّ
ئِ اض  النَّاُس فِي ُأول  ُه ف خ  نِْزل  ل  م  خ  ض  ف د  ن ه 

اٍب  ذ  ال  ب عْ  ،ع  ق   ف 
ِ
ُسول  اهلل ِحُبوا ر  ِذين  ص  ُهُم الَّ لَّ ل ع  ق ال   ،--ُضُهْم: ف  و 

 
ِ
ْم ُيْشِرُكوا بِاهلل ل  ِم و  ْسَل  ِذين  ُولُِدوا فِي اإْلِ ُهُم الَّ لَّ ل ع  ج   ،ب ْعُضُهْم: ف  ر  ُروا أ ْشي اء  ف خ  ذ ك  و 

 
ِ
ُسوُل اهلل ْيِهْم ر  ل  :  ،--ع  ال  ق  ِذي ت ُخوُضون  فِيهِ »ف  ا الَّ أ ْخب ُروهُ  «؟م   ،ف 

 : ال  ق  ُلونَ  ،َواَل َيتََطيَُّرونَ  ،ُهُم الَِّذيَن اَل َيْسَتْرُقونَ »ف  ُة بُْن  ،«َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ اش  ام  ُعكَّ ق  ف 

نٍ  :  ،مِْحص  ال  ق  ل نِي مِنُْهمْ  "ف  :  ،اْدُع اهلل  أ ْن ي ْجع  ال  ق  رُ  «؟َأْنَت ِمنُْهمْ »ف  ُجٌل آخ  ام  ر   ،ُثمَّ ق 

ل نِي مِنُْهمْ  : اْدُع اهلل  أ ْن ي ْجع  ال  ق  :  ،ف  ال  ق  اَشةُ »ف   . «َسَبَقَك بَِها ُعكَّ

نٍ : ويف رواية يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل ُة ْبُن مِْحص  اش  ْيِه ُعكَّ ام  إِل  ق   ،--ف 

 .(111)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(775)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،2352)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 : ال  ق  ل نِي مِنُْهمْ "ف  :  ،اْدُع اهلل  أ ْن ي ْجع  ُهمَّ »ق ال  :  «اْجَعْلُه ِمنُْهمْ اللَّ ُر ق ال  ُجٌل آخ  ْيِه ر  ام  إِل  ُثمَّ ق 

ل نِي مِنُْهمْ  :  ،اْدُع اهلل  أ ْن ي ْجع  اَشةُ »ق ال   ."«َسَبَقَك بَِها ُعكَّ

يف رفع درجات املؤمنني يف  --شفاعة النيب : النوع اخلامس من الشفاعات

 .اجلنة

أو  ،ودخلوا الجنة من أول وهلة ،أصًَل أو لبعض المؤمنين الذين لم يدخلوا النار 

 لقوم دخول النار وأخرجوا منها بالشفاعة.

ة  : يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ل م  ال ْت:  ،-ا-من حديث ُأمِّ س  ُسوُل "ق  ل  ر  د خ 

 
ِ
ُرهُ  --اهلل قَّ ب ص  ْد ش  ق  ة  و  ل م  ل ى أ بِي س  هُ  ،ع  ض  أ ْغم  :  ،ف  وَح »ُثمَّ ق ال  إِنَّ الرُّ

جَّ ن اٌس مِْن أ ْهلِهِ  ،«اْلَبَصرُ  إَِذا ُقبَِض َتبَِعهُ  :  ،ف ض  ال  ق   ،اَل َتْدُعوا َعَلى َأْنُفِسُكْم إاِلَّ بَِخْير  »ف 

نُوَن َعَلى َما َتُقوُلونَ  َفإِنَّ  َكَة ُيَؤمِّ
:  ،«اْلَمََلئِ اللُهمَّ اْغِفْر أِلَبِي َسَلَمَة َواْرَفْع َدَرَجَتُه »ُثمَّ ق ال 

َواْفَسْح لَُه  ،َواْغِفْر َلنَا َوَلُه َيا َربَّ اْلَعاَلِمينَ  ،َواْخُلْفُه فِي َعِقبِِه فِي اْلَغابِرِينَ  ،َمْهِديِّينَ فِي الْ 

ْر َلُه فِيهِ  ،فِي َقْبرِهِ   .«َوَنوِّ

 . املقيدة يف عمه أبي طالب --شفاعة النيب : النوع السادس من الشفاعات

 وقد تقدم ذكر ذلك بأدلته.

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت}:  وقال اهلل
 .[71الطور: ] {مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق

 : ويشفع يف ذلك اليوم القرآن ألهله

ابِرٍ : في صحيح ابن حبان رمحه اهللف   ،--من حديث ج 
ِّ
ِن النَّبِي  –ع 

 (.1231)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(175)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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-،   : ع  »ق ال  ق   ،اْلُقْرآُن ُمَشفَّ َمْن َجَعَلُه إَِماَمُه َقاَدُه إِلَى  ،َوَماِحل  ُمَصدَّ

 .«َوَمْن َجَعَلُه َخْلَف َظْهرِِه َساَقُه إَِلى النَّارِ  ،اْلَجنَّةِ 

 : وجاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل
ُّ
ة  اْلب اِهلِي ام  :  ،--من حديث أ بي ُأم  ق ال 

 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  ُه َيْأتِي َيْوَم اْلِقَياَمِة اْقَرُءوا اْلُقْرآَن »ي ُقوُل:  ،--س  َفإِنَّ

ْهَراَوْيِن اْلَبَقَرةَ  ،َشِفيًعا أِلَْصَحابِهِ  ُهَما َتْأتَِياِن َيْوَم اْلِقَياَمِة  ،َوُسوَرَة آِل ِعْمَرانَ  ،اْقَرُءوا الزَّ َفإِنَّ

ُهَما َغَماَمَتانِ  ُهَما َغَياَيَتانِ  ،َكَأنَّ ُهَما فِْرَقا ،َأْو َكَأنَّ اِن َعْن  ،ِن ِمْن َطْير  َصَوافَّ َأْو َكَأنَّ ُتَحاجَّ

َواَل َتْستَطِيُعَها  ،َوَتْرَكَها َحْسَرة   ،َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكة   ،اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلَبَقَرةِ  ،َأْصَحابِِهَما

اِوي ةُ . «اْلَبَطَلةُ  ةُ ": ق ال  ُمع  ر  ح  ة : السَّ نِي أ نَّ اْلب ط ل   ."ب ل غ 

ر  : اإلمام الدارمي رمحه اهللوجاء يف سنن   :  ،-ما--من حديث اْبِن ُعم  َيِجيُء »ق ال 

َة  ،َيُقوُل: َيا َربِّ لُِكلِّ َعاِمل  ُعَماَلة  ِمْن َعَمِلهِ  ،اْلُقْرآُن َيْشَفُع لَِصاِحبِهِ  َوإِنِّي ُكنُْت َأْمنَُعُه اللَّذَّ

 ،ُثمَّ ُيَقاُل: اْبُسْط ِشَماَلَك  ،َفُيْمََلُ ِمْن ِرْضَواِن اهَّللِ  ،َفَأْكرِْم. َفُيَقاُل: اْبُسْط َيِمينََك  ،َوالنَّْومَ 

َوُيْلَبُس َتاَج  ،َوُيَحلَّى ِحْلَيِة اْلَكَراَمةِ  ،َوُيْكَسى كِْسَوَة اْلَكَراَمةِ  ،َفيْمََلُ ِمْن ِرْضَواِن اهَّللِ 

 .«اْلَكَراَمةِ 

ة  من حديث أ بِي : في سنن اإلمام ابن ماجه رمحه اهللف ْير    ،--ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : إِنَّ ُسوَرًة فِي اْلُقْرآِن َثََلُثوَن آَيًة َشَفَعْت لَِصاِحبَِها َحتَّى ُغِفَر لَُه: »ق ال 

وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم . (173)أخرجه اإلمام ابن حبان يف صحيحه  (1)

(7511). 

 .(853)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

والحديث يف كتاب الشفاعة لإلمام الوادعي رحمه اهلل . (7722)أخرجه اإلمام الدارمي يف سننه  (7)

وقد  ،اله رجال الصحيح إال عاصًما وهو ابن أبي النجودالحديث موقوف ورج": (، وقال فيه757)ص

 . "الميزان"وحديثه حسن كما يف  ،رويا له مقروًنا
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 .«َتَباَرَك الَِّذي بِيَِدِه اْلُمْلُك 

 : ويشفع أيًضا الشهداء

اِم : ملا جاء يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهلل ِرب  من حديث الِمْقد  ْعِدي ك   --ْبِن م 

 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  : ُيْغَفُر َلُه فِي »: --ق ال  ِهيِد ِعنَْد اهَّللِ ِستُّ ِخَصال  لِلشَّ

ِل َدْفَعة    ،َوَيْأَمُن ِمَن الَفَزِع األَْكَبرِ  ،َوُيَجاُر ِمْن َعَذاِب الَقْبرِ  ،َوَيَرى َمْقَعَدُه ِمَن الَجنَّةِ  ،َأوَّ

ْنَيا َوَما فِيَها ،َوُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه َتاُج الَوَقارِ  ُج اْثنََتيِْن  ،الَياُقوَتُة ِمنَْها َخْير  ِمَن الدُّ َوُيَزوَّ

ُع فِي َسبِْعيَن ِمْن َأَقاِربِهِ  ،َوَسْبِعيَن َزْوَجًة ِمَن الُحوِر الِعينِ   .«َوُيَشفَّ

 اب.وغيرها من الشفاعات التي تعتقد يف هذا الب

 ، فال تنفع أبًداوأما الشفاعة اليت يطلبها الكفار وأهل الشرك، من غري اهلل 

 .أصحابها

 : يا رسول اهلل: اشفع لي. كقول بعضهم

 يا عيدروس: اشفع لي.أو 

 .ميت --النيب ف

 ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين}: يقول يف كتابه العزيز  واهلل

 .[11-11:]فاطر {نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ

 ؟من دون اهلل  --فكيف يدعا النبي 

 شيًئا وهو ال يستطيعه؟ --وكيف ُيسأل النبي 

وقال . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (7381)أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه  (1)

حيح أبي داود ص (،777 - 777/  7)التعليق الرغيب  (،13)الروض النضير  ،صحيح": فيه

(1712)". 

 وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (،1117)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (7)
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 ،حًيا حاضًرا قادًرا على الشفاعة --أما يوم القيامة يكون النبي 

 له بأن يشفع. فيأذن اهلل 

ألن بعض الناس يستدل بمثل هذه األحاديث ، "يا رسول اهلل اشفع لي"فتقول: 

 .فيما ال يقدر عليه إال اهلل  ،على مشروعية االستغاثة بغير اهلل 

وإلى  ،وإلى نوح عليه السَلم ،: الناس يأتون يوم القيامة إلى آدم عليه السَلميقولون

 .--وإلى النبي  ،وإلى عيسى عليه السَلم ،موسى عليه السَلم

 قادرين على ذلك. ،حاضرين ،: بأحياءويستشفعونهؤالء يستغيثون 

 ."فينا --أن ُيشفع نبينا محمد ": فنسأل اهلل 
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 اإليمان بلقا  اهلل 

 ."اإلميان بلقاء اهلل ": من باب اعرف عقيدتك

البقرة: ] {حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع}:  قال اهلل

777]. 

 جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك}:   وقال اهلل

 .[781البقرة: ] {هن من خن حن

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ}:   وقال اهلل

 .[33التوبة: ] {جح مج حج مث هت

 .[33األحزاب: ] {يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل}:  وقال اهلل

 اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت}:  وقال اهلل

 {ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 .[71األنعام: ]

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من}:  وقال اهلل

 يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 .[42-44:]يونس {ىب نب مب زب رب

 نب زبمب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى}:   وقال اهلل

 يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 .[12-10:]األنعام {ٰى ين

 وغيرها من اآليات وهي كثيرة يف هذا الباب.
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اتِمٍ : لإلمام البخاري رمحه اهللويف الصحيحني، واللفظ  ِديِّ ْبِن ح   ،--من حديث ع 

 :  "ق ال 
ِّ
ة   --ب ْين ا أ ن ا ِعنْد  النَّبِي اق  ْيِه الف  ا إِل  ك  ُجٌل ف ش  ُر  ،إِْذ أ ت اُه ر  ُثمَّ أ ت اُه آخ 

بِيلِ  ْيِه ق ْطع  السَّ ا إِل  ك  :  ،ف ش  ال  ق  ا «؟َهْل َرَأْيَت الِحيَرةَ  ،َيا َعِديُّ »ف  ه  ْم أ ر  ْد  ،ُقْلُت: ل  ق  و 

ا نْه  َحتَّى َتُطوَف  ،َلَتَرَينَّ الظَِّعينََة َتْرَتِحُل ِمَن الِحيَرةِ  ،َفإِْن َطاَلْت بَِك َحَياة  »ق ال   ،ُأْنبِْئُت ع 

اُر َطيِّئ  الَِّذيَن َقْد  - ،بِالَكْعَبِة الَ َتَخاُف َأَحًدا إاِلَّ اهَّللَ  يَما َبْينِي َوَبْيَن َنْفِسي َفَأْيَن ُدعَّ
ُقْلُت فِ

ُروا البَِلََد  ؟  ،«َوَلئِْن َطاَلْت بَِك َحَياة  لَُتْفَتَحنَّ ُكنُوُز كِْسَرى ،-َسعَّ ى ْبِن ُهْرُمز  ْسر 
ُقْلُت: كِ

 : ِه ِمْن َذَهب   ،اة  َوَلئِْن َطاَلْت بَِك َحيَ  ،كِْسَرى بِْن ُهْرُمزَ  "ق ال  ُجَل ُيْخرُِج ِمْلَء َكفِّ َلَتَرَينَّ الرَّ

ة    ،َوَلَيْلَقيَنَّ اهَّللَ َأَحُدُكْم َيْوَم َيْلَقاهُ  ،َيطُْلُب َمْن َيْقبَُلُه ِمنُْه َفَلَ َيِجُد َأَحًدا َيْقَبُلُه ِمنْهُ  ،َأْو فِضَّ

َفَلَيُقوَلنَّ َلُه: َأَلْم َأْبَعْث إَِليَْك َرُسواًل َفُيَبلَِّغَك؟  ،هُ َوَلْيَس َبْينَُه َوَبيْنَُه َتْرُجَمان  ُيَتْرِجُم لَ 

َفَينْظُُر َعْن َيِمينِِه َفَلَ  ،َفيَُقوُل: َأَلْم ُأْعطَِك َمااًل َوُأْفِضْل َعَلْيَك؟ َفيَُقوُل: َبَلى ،َفَيُقوُل: َبَلى

ِدي  . "َرى إاِلَّ َجَهنَّمَ َوَينُْظُر َعْن َيَساِرِه َفَلَ يَ  ،َيَرى إاِلَّ َجَهنَّمَ   ق ال  ع 
َّ
ِمْعُت النَّبِي -: س 

-،  :َة َتْمَرة  َفبَِكِلَمة  »ي ُقوُل ِة َتْمَرة  َفَمْن َلْم َيِجْد ِشقَّ ُقوا النَّاَر َوَلْو بِِشقَّ اتَّ

ِدي   «َطيَِّبة   تَّى ت ُطوف  ": ق ال  ع  ِة ح  ْرت ِحُل مِن  الِحير  ِعين ة  ت  أ ْيُت الظَّ ر  اُف إاِلَّ  ف  ْعب ِة ال  ت خ  بِالك 

ي اةٌ  ،اهلل   ْت بُِكْم ح  ئِْن ط ال  ل  ى ْبِن ُهْرُمز  و  ْسر 
ِن اْفت ت ح  ُكنُوز  كِ ُكنُْت فِيم  ا ق ال   ،و  ُونَّ م  ت ر  ل 

اِسِم:   أ ُبو الق 
ُّ
دٍ  --النَّبِي مَّ  بُْن ُمح 

ِ
ْبُد اهلل نِي ع  ث  دَّ ِه ح  فِّ  ،ُيْخِرُج مِْلء  ك 

اِصمٍ  ن ا أ ُبو ع  ث  دَّ ِعيُد ْبُن بِْشرٍ  ،ح  ن ا س  اِهدٍ  ،أ ْخب ر  ن ا أ ُبو ُمج  ث  دَّ ة   ،ح  لِيف  ن ا ُمِحلُّ ْبُن خ  ث  دَّ  ،ح 

 
ِّ
ِديًّا ُكنُْت ِعنْد  النَّبِي ِمْعُت ع  وقد تقدم شيء من ذلك يف باب  "--س 

 .الرؤية 
         

 .(1511)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7212)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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الكافر, والمنافق, والمؤمن البر بيان أن كل الناس يلقون ربهم: 
 والفاجر

 ."الكافر، واملنافق، واملؤمن والرب، والفاجر": كل الناس يلقون ربهم

اتِمٍ : في الصحيحنيف ِديِّ ْبِن ح    ،--من حديث ع 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :«" ُمُه َربُُّه َليَْس َبْينَُه َفَينُْظُر  ،َوبَْينَُه ُتْرُجَمان  َما ِمنُْكْم َأَحد  إاِلَّ َسيَُكلِّ

َم ِمْن َعَمِلهِ  مَ  ،َأْيَمَن ِمنُْه َفَلَ َيَرى إاِلَّ َما َقدَّ َوَينُْظُر َبيَْن  ،َوَينُْظُر َأْشَأَم ِمنُْه َفَلَ َيَرى إاِلَّ َما َقدَّ

ُقوا النَّاَر َوَلوْ  ،َيَدْيِه َفَلَ َيَرى إاِلَّ النَّاَر تِْلَقاَء َوْجِههِ  ُش  ،" بِِشقِّ َتْمَرة   َفاتَّ : ق ال  األ ْعم 

ة   ْمُرو ْبُن ُمرَّ نِي ع  ث  دَّ ح  ة   ،و  ْيث م  ْن خ  اد  فِيِه:  ،مِْثل هُ  ،ع  ز   َطيَِّبة  »و 
 .«َوَلْو بَِكِلَمة 

 : ويف الصحيحني
ِّ
اِزنِي ان  ْبِن ُمْحِرٍز الم  ْفو  ْن ص  ا أ ن ا أ ْمِشي ،من طريق ع  : ب ْين م  ع   ،ق ال   م 

ر   ُجٌل  ،آِخٌذ بِي ِدهِ ، --اْبِن ُعم  ض  ر  ر    ،إِْذ ع 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعت  ر  ْيف  س  : ك  ال  ق  -ف 

-  
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  : س  ال  ق  ى؟ ف   --ي ُقوُل فِي النَّْجو 

 ،َفَيُقوُل: َأَتْعرُِف َذْنَب َكَذا ،َفَيَضُع َعَلْيِه َكنََفُه َوَيْسُتُرهُ  ،إِنَّ اهَّللَ ُيْدنِي الُمْؤِمنَ »ي ُقوُل: 

َرُه بُِذُنوبِهِ  ،َأَتْعرُِف َذْنَب َكَذا؟ َفَيُقوُل: َنَعْم َأْي َربِّ  ُه  ،َحتَّى إَِذا َقرَّ َوَرَأى فِي َنْفِسِه َأنَّ

ْنَيا ،َهَلَك   ،َتاَب َحَسنَاتِهِ َفُيْعَطى كِ  ،َوَأَنا َأْغِفُرَها َلَك الَيْومَ  ،َقاَل: َسَتْرُتَها َعَلْيَك فِي الدُّ

ا الَكافِرُ   حل جل مك خكلك حك جك مق حق}: َفَيُقوُل األَْشَهادُ  ،َوالُمنَافُِقونَ  َوَأمَّ
 .« [18هود: ] {هل مل خل

ر   :وجاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ُسوُل  ،--من حديث أ بِي ذ  : ق ال  ر  ق ال 

 
ِ
َوآِخَر َأْهِل النَّاِر  ،ُدُخواًل اْلَجنَّةَ إِنِّي أَلَْعَلُم آِخَر َأْهِل اْلَجنَِّة »: --اهلل

َواْرَفُعوا َعنُْه  ،َفُيَقاُل: اْعرُِضوا َعَلْيِه ِصَغاَر ُذُنوبِهِ  ،َرُجل  ُيْؤَتى بِِه َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ،ُخُروًجا ِمنَْها

 .(7318)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7331)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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َوَعِمْلَت  ،َوَكَذا َكَذا َوَكَذاَفيَُقاُل: َعِمْلَت َيْوَم َكَذا  ،َفتُْعَرُض َعَلْيِه ِصَغاُر ُذُنوبِهِ  ،كَِباَرَها

اَل َيْسَتطِيُع َأْن ُينْكَِر َوُهَو ُمْشِفق  ِمْن كَِباِر ُذُنوبِِه َأْن  ،َفيَُقوُل: َنَعمْ  ،َيْوَم َكَذا َوَكَذا َكَذا َوَكَذا

 َحَسنَةً  ،ُتْعَرَض َعَلْيهِ 
َقْد َعِمْلُت َأْشَياَء  ،َربِّ َفَيُقوُل:  ،َفُيَقاُل َلُه: َفإِنَّ َلَك َمَكاَن ُكلِّ َسيَِّئة 

 " ،"اَل َأَراَها َها ُهنَا
ِ
ُسول  اهلل أ ْيُت ر  ْد ر  ل ق  ْت  --ف  تَّى ب د  ِحك  ح  ض 

اِجُذهُ   .«"ن و 

 .إال سيكون معروًضا على اهلل  ،ومن اإلنس ،: أن كل مكلف من الجنالشاهد

 .[18الحاقة: ] {يل ىل مل يك ىك مك لك} :يف كتابه يقول اهلل 

 .[1الطارق: ] {زب رب يئ ىئ}:  يف كتابه ويقول اهلل 

ويصفح  ،ويعفو ،ويتجاوز ،وعبده المؤمن ،يسرت عبده المسلم": قد إال أن اهلل 

 عن عبده.

 : المجرم.وقد يؤاخذ اهلل 

 : فيوبقه عمله.وأما الكافر

 فهنيًئا له. ،فرضي عنه فعلى اإلنسان أن يستعد لهذا اللقاء؛ ألن من لقي اهلل 

 فسخط عليه؛ فالويل له. ومن رضي اهلل 

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}:  قال اهلل

 .[12-14:]النور {جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

ة  : ويف الصحيحني ائِش    ،-ا-من حديث ع 
ِّ
ْوج  النَّبِي أهنا:  ،--ز 

ْعِرُفهُ "» ْيًئا ال  ت  ُع ش  ان ْت ال  ت ْسم  ْعِرف هُ  ،ك  تَّى ت  ْت فِيِه ح  ع  اج    ،إاِلَّ ر 
َّ
أ نَّ النَّبِي -و 

-  : َب »ق ال  ْت  «َمْن ُحوِسَب ُعذِّ ال  ةُ ق  اِئش  ْيس  -ا-ع  ل  ُقْلُت أ و  : ف 

 .(115)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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ال ى: :  [8االنشقاق: ] {يث ىث نث مث زث} ي ُقوُل اهلُل ت ع  ال  ق  ال ْت: ف  َما "ق  إِنَّ

 .«َوَلكِْن: َمْن ُنوقَِش الِحَساَب َيْهِلْك  ،َذلِِك الَعْرُض 

ْسُعودٍ : ويف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهلل   ،--من حديث عبداهلل اْبِن م 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : اَل َتُزوُل َقَدُم اْبِن آَدَم َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن ِعنِْد َربِِّه َحتَّى ُيْسَأَل َعْن »ق ال 

 :  ،َوَمالِِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه َوفِيَم َأْنَفَقهُ  ،َوَعْن َشَبابِِه فِيَم َأْبََلهُ  ،ُعُمرِِه فِيَم َأْفنَاهُ َعْن "َخْمس 

 .«"َوَماَذا َعِمَل فِيَما َعِلمَ 

 .: مواقف عظيمة حين أن يقف العبد بين يدي اهلل فهنالك

 .[1المطففين: ] {ىم مم خم حم جم يل}:  قال اهلل

 : الصحيحنييف و

ر    ْبِن ُعم 
ِ
ْبِد اهلل  من حديث ع 

َّ
:  --: أ نَّ النَّبِي  جم يل}ق ال 

َحتَّى َيِغيَب َأَحُدُهْم فِي َرْشِحِه إَِلى َأْنَصاِف » [1المطففين: ] {ىم مم خم حم

 .«ُأُذَنْيهِ 

ة  : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل -أ نَّ ر 

-،  : َوإِنَُّه  ،إِنَّ اْلَعَرَق َيْوَم اْلِقَياَمِة َلَيْذَهُب فِي اأْلَْرِض َسْبِعيَن َباًعا»ق ال 

ا ق ال  " «َأْو إِلَى آَذانِِهمْ  ،َلَيْبُلُغ إَِلى َأْفَواِه النَّاسِ  ْوٌر أ يَُّهم   ."ي ُشكُّ ث 

 .(7831)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،157)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

وهو يف . وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (7311)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (7)

 . (131الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )

 .(7817)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3178)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(7817)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (3)
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دِ  من: ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل اُد ْبُن اأْل ْسو  :  ،--حديث اْلِمْقد  ق ال 

 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  ْمُس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلَخْلِق »ي ُقوُل:  ،--س   ،ُتْدَنى الشَّ

ا ي ْعنِي بِاْلِميلِ  - «َحتَّى َتُكوَن ِمنُْهْم َكِمْقَداِر ِميل   ا أ ْدِري م   م 
ِ
اهلل امٍِر: ف و  ْيُم بُْن ع  ؟ ق ال  ُسل 

ة  اأْل ْرضِ  اف  س  ْيُن  ،أ م  ُل بِِه اْلع  ِذي ُتْكت ح  :  -أ ِم اْلِميل  الَّ َفَيُكوُن النَّاُس َعَلى َقْدِر »ق ال 

َوِمنُْهْم  ،َوِمنُْهْم َمْن َيُكوُن إَِلى ُرْكَبتَْيهِ  ،َفِمنُْهْم َمْن َيُكوُن إَِلى َكْعَبْيهِ  ،َأْعَمالِِهْم فِي اْلَعَرِق 

:  «َوِمنُْهْم َمْن ُيْلِجُمُه اْلَعَرُق إِْلَجاًما ،َمْن َيُكوُن إَِلى َحْقَوْيهِ   "ق ال 
ِ
ُسوُل اهلل ار  ر  أ ش  -و 

-  ِبِي ِدِه إِل ى فِيه". 

 

         

  

 .(7813)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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بيان اإليمان بالميزان المنصوب يوم القيامة: "لوزن األعمال, ولوزن 
 األجسام"

، وهو إلظهار عدل اهلل  "يوم القيامة امليزان املنصوب": عقيدتك من باب اعرف

 .ميزان واحد، وإنما جمع لكثرة الموزونات

 .وأدلة الوحيني دالة على إثباته

 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}:  قال اهلل

 .[33األنبياء: ] {رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 زي ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام}:  وقال اهلل

 {خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 .[3-1:]األعراف

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض}:  وقال اهلل
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
-202:]املؤمنون {مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل

204]. 

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث}:   وقال اهلل
 .[22-6:]القارعة {زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من}:  وقال اهلل
 .[1-6:]الزلزلة {هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي}: يف شأن الكافرين  وقال اهلل

 . [152الكهف: ] {خت حت جت هب مب خب حب
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 .وأما األدلة من السنة، فقد استفاضت يف ذكر امليزان

ة  : في الصحيحنيف ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي :  --ع  ق ال 

ْحَمِن: ُسْبَحاَن اهَّللِ  ،َثِقيَلَتاِن فِي الِميَزانِ  ،َعَلى اللَِّسانِ َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن » َحبِيَبَتاِن إَِلى الرَّ

 .«ُسْبَحاَن اهَّللِ َوبَِحْمِدهِ  ،الَعظِيمِ 

ْول ى ــــــــراعي وم   --من حديث أبي ُسْلمى : ويف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل

 
ِ
ُسوِل اهلل  - –ر 

ِ
ُسول  اهلل :  --: أ نَّ ر   ،َبخ  َبخ  »ق ال 

هِ  ،َلَخْمس   َما َأْثَقَلُهنَّ فِي اْلِميَزاِن: اَل إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ َواهَّللُ َأْكَبُر َوُسْبَحاَن اهَّللِ   ،َواْلَحْمُد لِلَّ

الُِح ُيَتَوفَّى َفَيْحَتِسُبهُ  ق ال   " َوالَِداهُ  ،َواْلَوَلُد الصَّ لَِخْمس  َمْن َلِقَي اهَّللَ ُمْسَتْيِقنًا َبخ  بَخ   ": و 

 ،َواْلَبْعِث َبْعَد اْلَمْوِت  ،َوالنَّارِ  ،َوبِاْلَجنَّةِ  ،بِِهنَّ َدَخَل اْلَجنََّة: ُيْؤِمُن بِاهَّللِ َواْلَيْوِم اآْلِخرِ 

 .«"َواْلِحَساِب 

اءِ : وجاء يف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل ْرد    ،--من حديث أ بِي الدَّ
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  :  . «َما ِمْن َشْيء  َأْثَقُل فِي اْلِميَزاِن ِمْن ُحْسِن اْلُخُلِق »ق ال 

 .بل والعامل  بيان أن امليزان توزن به أعمال العباد، وأنه توزن به صحف األعمال،

 أما ما يتعلق بوزن األعمال فقد تقدم حديث 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ، ق ال  ة  ْير  أ بِي ُهر 

 :"  بِيب ت اِن إِل ى اِن، ح  ت اِن فِي اْلِميز  ِقيل  اِن، ث  ل ى اللِّس  ت اِن ع  ِفيف  ت اِن خ  لِم  ك 

ظِيِم   اْلع 
ِ
ان  اهلل ْمِدِه، ُسْبح  بِح   و 

ِ
ان  اهلل ِن: ُسْبح  ْحم   متفق عليه . "الرَّ

 .(7113)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1351)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

(، 1753وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم ). (12117)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (7)

 . وأخرجه شيخنا الوادعي رحمه اهلل يف المسند الصحيح 

وهو يف . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (3311)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (7)

 . "هذا حديث صحيح": (، وقال فيه1573الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم )
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 : الرتمذي رمحه اهللفي سنن اإلمام وأما وزن الصحف ف

اصِ  ْمِرو ْبِن الع   ْبن  ع 
ِ
ْبد  اهلل   ،-ما--من حديث ع 

ِ
ُسوُل اهلل -ي ُقوُل: ق ال  ر 

- :«" تِي َعَلى ُرُءوِس الَخََلئِِق َيْوَم الِقَياَمِة إِنَّ اهَّللَ َسُيَخلُِّص َرُجًَل ِمْن ُأمَّ

ْسِعيَن ِسِجَلًّ 
ُثمَّ َيُقوُل: َأُتنْكُِر ِمْن َهَذا  ،ُكلُّ ِسِجلٍّ ِمْثُل َمدِّ الَبَصرِ  َفَينُْشُر َعَلْيِه تِْسَعًة َوتِ

؟ َفيَُقوُل: اَل َيا  ،َشْيًئا؟ َأَظَلَمَك َكَتَبتِي الَحافُِظوَن؟ َفَيُقوُل: اَل َيا َربِّ  َفيَُقوُل: َأَفَلَك ُعْذر 

هُ  ،َفَيُقوُل: َبَلى إِنَّ َلَك ِعنَْدَنا َحَسنَةً  ،َربِّ  َفَتْخُرُج بَِطاَقة  فِيَها:  ،اَل ُظْلَم َعَليَْك الَيْومَ  َفإِنَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  َفَيُقوُل:  ،َفَيُقوُل: اْحُضْر َوْزَنَك  ،َأْشَهُد َأْن اَل إِلََه إاِلَّ اهَّللُ َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ِت  ِجَلَّ :  ،": إِنََّك اَل ُتْظَلمُ َفَقاَل  ،َيا َربِّ َما َهِذِه البَِطاَقُة َمَع َهِذِه السِّ َفُتوَضُع »ق ال 

ة   ة  َوالبَِطاَقُة فِي َكفَّ ُت فِي َكفَّ ِجَلَّ ُت َوَثُقَلِت البَِطاَقةُ  ،السِّ ِجَلَّ َفََل َيْثُقُل َمَع  ،َفَطاَشِت السِّ

 .«اْسِم اهَّللِ َشْيء  

 :  (161قال اإلمام األلباني رمحه اهلل يف الصحيحة حتت حديث رقم )

 : دليل على أن ميزان األعمال له كفتان مشاهدتان. ويف احلديث"

(، 172وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم ). (7171)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (1)

 =            =والحاكم  (،3755)وابن ماجه  ،وحسنه (153 - 151/  7)أخرجه الرتمذي ": وقال فيه

لليث بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن من طريق ا (717/  7)وأحمد  (،271 ،1/  1)

قال: فذكره.  -صلى اهلل عليه وسلم-الحبلي قال: سمعت عبد اهلل ابن عمرو قال: سمعت رسول اهلل 

: وهو كما قاال. وأبو عبد قلت. ووافقه الذهبي. "صحيح اإلسناد على شرط مسلم "وقال الحاكم: 

 (777 - 771/  7)اسمه عبد اهلل بن يزيد. ثم رواه أحمد  -بضم المهملة والموحدة-الرحمن الحبلي

: وابن لهيعة سيئ قلتمن طريق ابن لهيعة عن عمرو ابن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي به. 

 "عمرو  "فقال  "عامر  "أراد أن يقول  ،وهما منه "عمرو ابن يحيى  "فأخشى أن يكون قوله  ،الحفظ

 . "ويحتمل أن يكون الوهم من بعض النساخ أو الطابع. واهلل أعلم
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 واهلل على كل شيء قدير. ،وأن األعمال وإن كانت أعراضا فإهنا توزن

 واألحاديث يف ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة.  ،وذلك من عقائد أهل السنة

ْسُعودٍ من حديث عبد اهلل : في مسند اإلمام أمحد رمحه اهللوأما وزن العامل ف -اْبِن م 

-،  ِاك اًكا مِن  اأْل ر  ان  ي ْجت نِي ِسو  نَُّه ك  ْينِ  ،أ  اق  يق  السَّ
قِ ان  د  ك  يُح  ،و  ل ِت الرِّ ع  ف ج 

ُؤهُ  ْوُم مِنْهُ  ،ت ْكف  ِحك  اْلق    ،ف ض 
ِ
ُسوُل اهلل ال  ر  ق   "؟ِممَّ َتْضَحُكونَ "»: --ف 

 
ِ
 اهلل

َّ
ا ن بِي اُلوا: ي  ْيهِ  ،ق  اق  ِة س  :  ،مِْن ِدقَّ ال  ق  ِمْن  َلُهَما َأْثَقُل فِي اْلِميَزانِ  ،َوالَِّذي َنْفِسي بِيَِدهِ "ف 

 .«"ُأُحد  

 ووزن األجساد.  ،: على وزن العامل بذتهوهذا احلديث دليل

 .من المعتزلة والخوارج ونحوهم : المبتدعةوقد أنكر امليزان

 البقال.: إنما يحتاج إلى الميزان وقالوا

خلق الميزان إلظهار  وإال فإن اهلل  ،ولرأيهم العليل ،وهذا لفهمهم السقيم

 عظيم فضله سبحانه وتعالى.وعدله 

 لداللة األدلة عليها. ،: أن يحقق اإليمان بالميزانفعلى اإلنسان

 وتخف بالسيئات. ،: عامًَل بما ُتثقل به الموازين؛ فإهنا تثقل بالحسانوعليه أن يكون

ة  : الصحيحنيفي ف ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسوِل اهلل ْن ر   --ع 

 : ِميُن َيْوَم الِقَياَمةِ "»ق ال  ُجُل الَعظِيُم السَّ ُه َلَيْأتِي الرَّ  َجنَاَح بَُعوَضة   ،إِنَّ
 ،"الَ َيِزُن ِعنَْد اهَّللِ

ق ال    ."«[152الكهف: ] {خت حت جت هب مب خب حب}: اْقَرُءوا": و 

(، 7325وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم ). (7111)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)

 .   "هذا حديث حسن": وقال فيه

 .(7382)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3371)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 إىل مذاهب:اختلف أهل العلم يف وزن الكفار 

 يوم القيامة. توزن أعمالهمال  ،: أن الكفاراألول

 .[152الكهف: ] {خت حت جت هب مب خب حب}: بقولهواستدلوا على ذلك 

 .وزن لهم لما سبقولكن ال  ،: أهنم يوزنونالقول الثاني

ِميُن َيْوَم "» ُجُل الَعظِيُم السَّ ُه َلَيْأتِي الرَّ  ،"الَ َيِزُن ِعنَْد اهَّللِ َجنَاَح َبُعوَضة   ،الِقَياَمةِ إِنَّ

ق ال     ."«[152الكهف: ] {خت حت جت هب مب خب حب}: اْقَرُءوا": و 

 وبه تجتمع األدلة السابقة. ،وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم

 فيهم. : إلظهار عدل اهلل وهذا الوزن

 هس مس هث مث متهت هب مب مئهئ هي مي خي}:   قال اهلل

 . [31فصلت: ] {مش
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 اإليمان بالكتاب الذي ينشر للمكلف يوم القيامة

وفيه  القيامة اإلميان بالكتاب الذي ينشر للمكلف يوم": من باب اعرف عقيدتكو

 ."عمله

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب}:  قال اهلل

 ام يل ملىل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 .[31الكهف: ] {زن رن مم

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن}:  وقال اهلل
 .[24-21:]اإلسراء {مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

وهو كتاب تسطر فيه أعمال  ،يف هذين الموطنين فهذا الكتاب الذي ذكره اهلل 

 العبد يف هذا الدنيا.

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه}:   اهلل ويقول
 .[21-21:]ق {ِّ ُّ َّ ٍّ

 {ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب}:   وقال اهلل
 .[85الزخرف: ]

 مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى}:  قال اهلل
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 . [11-12:]اإلسراء {مخ جخ مح جح

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك}:  وقال اهلل
  .[10-21:]احلاقة { يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس} ويقول:
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 .[11-12:]احلاقة { حف جف مغ

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ}:   وقال اهلل
 .[1-6:]االنشقاق { ىث نث مث زث رث يت ىت

ألن من نوقش الحساب عذب  ،وال ُيناقش ،يقرر هبا ،تعرض عليه أعماله: أي

 وهلك.

ة  : في الصحيحنيف ائِش    ،-ا-من حديث ع 
ِّ
ْوج  النَّبِي أهنا:  ،--ز 

ْعِرُفهُ " ْيًئا ال  ت  ُع ش  ان ْت ال  ت ْسم  ْعِرف هُ  ،ك  تَّى ت  ْت فِيِه ح  ع  اج    ،إاِلَّ ر 
َّ
أ نَّ النَّبِي -و 

-  : َب »ق ال  ْت  «َمْن ُحوِسَب ُعذِّ ال  ةُ ق  اِئش  يْس  ": -ا-ع  ل  ُقْلُت أ و  ف 

ال ى:  ع  :  [8االنشقاق: ] {يث ىث نث مث زث}ي ُقوُل اهلُل ت  ال  ق  ال ْت: ف  َما  "ق  إِنَّ

 .« َوَلكِْن: َمْن ُنوقَِش الِحَساَب َيْهِلْك  ،الَعْرُض  َذلِِك 

جمًعا بين  ،بشماله ويكون من وراء ظهره: أي: {يل ىل مل يك ىك مك لك}

  .واآلية التي قبلها ،هذه اآلية

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام}
 .[22-22:االنشقاق] { جت هب مب خب حب هئجب مئ

وتسعون سجَل، كل سجل مد وقد تقدم حديث البطاقة وبيان أنه يعرض له تسعة 

 كلها سيئات، واهلل المستعان . البصر

وتسجل  ،أفعالنا؛ حتى ال تسطر عليناو ،: يجعلنا نتحرز يف أقوالنافاإلميان بالكتاب

 علينا.

 الشهداء على اإلنسان يوم القيامة: 

 .(7831)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،157)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 ولكن له الحكمة البالغة. ،بكل شيء عليم مع أن اهلل 

 : النيب  -1

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}:   قال اهلل

 .[137البقرة: ] { زئمئ رئ ّٰ

 : وارحاجل  -2

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف}:  قال اهلل

 يل ىل مل خل هن من خن حن جن مم خم حم
 جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم جمحم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 {لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت
 .[14-23:]فصلت

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}:  اهللوقال 

 . [12يس: ] {هئ مئ

 وسيئاتك. ،المَلئكة الذين وكلوا بك يكتبون حسناتك  -3

 {نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب}:   قال اهلل
 .[21-20:]االنفطار

 من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل}:   وقال اهلل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 .[21-26:]ق {ِّ ُّ

 رنزن مم يلام ىل يكمل ىك مك لك اك يق}:   وقال اهلل
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 .[111النساء: ] {ين ىن نن من

 األرض.  -4

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت}:  قال اهلل
 .[2-2:]الزلزلة {زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 . كتابال  -5

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن}:  قال اهلل
 .[24-21:]اإلسراء {مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

 بكل شيء عليم. ومع ذلك اهلل 
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 للفصل بين العباد يوم القيامة اإليمان بمجي  اهلل 

للفصل بني العباد يوم  وهو اإلميان مبجيء اهلل ": من باب اعرفك عقيدتك

 ."القيامة

 فيدخل يف اإليمان بالصفات واإليمان باليوم اآلخر .

 منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  قال اهلل

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 .[128األنعام: ] {ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك}:  وقال اهلل
 .[11-12:]الفجر {جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث}:  وقال اهلل
 .[21-21:]احلاقة {يل ىل مل يك ىك مك

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت}:  وقال اهلل
 .[16-12:]الفرقان {ىل مل يك ىك مك لك يقاك

 للفصل بين العباد يوم القيامة. ،: لمجيء الجبار سبحانه وتعالىوهذا كله استعداًدا

 وأن نعتقدها. ،: يجب علينا أن نؤمن هبافهذه املغيبات

 ."والتكييف ،والتشبيه ،عن التمثيل": وأن نصونها

سواء كانت هذه المغيبات قد وردت يف القرآن  ،"وعن التعطيل والتحريف"

 .--ة النبي أو يف سن ،الكريم

 : أن نمرها كما أمرها السلف الصالح رضوان اهلل عليهم.وجيب علينا أيًضا
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شأن ذلك اليوم أنه  ،لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة فحين أن يأيت اهلل 

 وشديد الهول. ،وعظيم ،عسير

 {جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس}:  قال اهلل
 . [20-1:]املدثر

 يخففه على عباده المؤمنين الموحدين الطائعين. إال أن اهلل 

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب}:  قال اهلل
 {حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 .[4-2:]املعارج

 ."الكافرين، واملشركني، واملنافقني، وامللحدين، ومن إليهم": وهذا يف حق

 ."املؤمنني أخف عليهم" :ويكون يف حق

 جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل}:  قال اهلل
 .[33الحج: ] {ين ىن من خن حن

ويف رفع درجاهتم؛  ،مما يكون سبًبا يف تكفير سيئاهتم ،ويكون من أواخر ما عليهم

 كانت كفارة له. ،فإن األهوال العظيمة التي يمر هبا المكلف؛ إن كان من المسلمين

 الظالمين؛ كانت عذاًبا له. ،المجرمين ،وإن كان من الكافرين

 : وإن كان معناهما يف اللغة واحد.واإلتيانوصفة اجمليء، 

 ،ونثبت له صفة اإلتيان ،فنثبت له صفة المجيء ،صفتين إال أننا نثبتهما هلل 

ومن غير تشبيه وال  ،من غير تحريف وال تعطيل ،على ما يليق بجَلله سبحانه وتعالى

 وال تكييف. ،تمثيل

 وكيف شاء. ،متى شاء  : التي يفعلها اهللوهي من الصفات الفعلية االختيارية

 .[26:]الربوج {مص خص حص مس}:  قال اهلل
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 أنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ومن كمال اهلل 

 .[77األنبياء: ] {مق حق مف خف حف جف مغ}:   قال اهلل

 .متى شاء، ويغضب متى شاء، ويرضى كما شاء سبحانه وتعاىل فيأتي اهلل 

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب}:   قال اهلل
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 .[151النحل: ] {مل يك ىك

 زث رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب}:  وقال اهلل

 .[3الزمر: ] { نثىث مث

 .كما أنه ينزل إىل السماء الدنيا يف الثلث األخري من الليل، متى شاء، وكيف شاء

ة  : في الصحيحنيف ْير   --من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل  --: أ نَّ ر 

 : ْيِل اآلِخُر »ق ال  ْنَيا ِحيَن َيْبَقى ُثُلُث اللَّ َماِء الدُّ  إَِلى السَّ
َينِْزُل َربُّنَا َتَباَرَك َوَتَعالَى ُكلَّ َلْيَلة 

 .«"َمْن َيْستَْغِفُرنِي َفَأْغِفَر َلهُ  ،َمْن َيْسَأُلنِي َفُأْعطَِيهُ  ،َمْن َيْدُعونِي َفَأْسَتِجيَب َلهُ "َيُقوُل: 

 .[11الشورى: ] {خي حي جي يه مهىه جه ين}:  وقال اهلل

 : ومثل هذه الصفات يتالعب بها املعطلة

 : مجيء أمره.المراد بالمجيء: فيقولون

وهذا قول  ونحو ذلك من العبارات ،: إتيان بمَلئكتهالمراد باإلتيان: ويقولون

 ممجوج. ،مردود

 .قد عطف إتيانه على إتيان مالئكته فإن اهلل 

 .[77الفجر: ] {مم خم حم جم هل مل}:  قال اهلل

 .(328)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1132)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع}:  وقال اهلل
 .[120:]البقرة {هل مل خل حل جل لكمك خك حك

 ."حقيقًيا فكذلك مجيء اهلل ": فإن كان إتيان املالئكة حقيقًة

 .جميء املالئكة على جميئه سبحانه وتعاىل وكذلك عطف اهلل 

 ."حقيقًيا كان مجيء اهلل ": فإذا كان جميء املالئكة حقيقًيا

وهي المتبادرة إلى ذهن  ،وهذا هو الذي تجري عليه النصوص الشرعية الحقيقة

واهلل  ،أو تمثيل ،أو تكييف ،المسلم العربي الفصيح؛ الذي لم يتلوث بلوثة تعطيل

 المتسعان.
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 اإليمان بالصراط: "وهو الجسر الممدود على متن جهنم"

 .""على منت جهنم وهو اجلسر املمدود": بالصراطاإلميان ": من باب اعرف عقيدتكو

 وال يجوزه غيرهم. ،فيجوزه المؤمنون

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك}:  قال اهلل
 .[11-12:]مرمي {مي زي ري ٰى ين ىن

 : مع نافع بن األزرق --ويف مناطرة عبد اهلل ابن عباس 

 ،أنا ما منا إال واردها ،وقد أخربنا اهلل ": -ما--قال له عبد اهلل بن عباس 

-أو كما قال  ،وأما أنت فَل ندري ما يكون شأنك ،منها فأرجوا أن ينجيني اهلل 

-". 

الضالة  رقوالخوارج والمعتزلة ومن إليهم من الف ،ألن ابن األزرق كان خارجًيا

 نكر الصراط.التي ت

قبل كل األنبياء والرسل  --أول من يجيز على الصراط النبي و

 عليهم الصَلة والسَلم.

 قبل سائر األمم. ،--وأول أمة تجيز على الصراط أمة النبي 

ة  : في الصحيحنيف ْير  َراُط َبْيَن َظْهَرْي  ": --من حديث أ بِي ُهر  َوُيْضَرُب الصِّ

َل َمْن ُيِجيُزَها ،َجَهنَّمَ  تِي َأوَّ ُسُل  ،َفَأُكوُن َأَنا َوُأمَّ ٍذ إاِلَّ الرُّ
ئِ ْوم  لَُّم ي  ت ك  ال  ي  ُسِل  ،و  ى الرُّ ْعو  د  و 

لِّمْ  لِّْم س  ٍذ: اللَُّهمَّ س 
ئِ ْوم  انِ  ،ي  ْعد  ْوِك السَّ َل لِيُب مِْثُل ش  نَّم  ك  ه  فِي ج  ؟  ،و  ان  ْعد  ْيُتِم السَّ أ  ْل ر  ه 

"،  
ِ
ُسول  اهلل ا ر  ْم ي  اُلوا: ن ع  :  ،ق  ا مِثْ  "ق ال  إِنَّه  انِ ف  ْعد  ْوِك السَّ ْدُر  ،ُل ش  ا ق  ْعل ُم م  ْير  أ نَُّه ال  ي  غ 

ا إاِلَّ اهللُ  الِِهمْ  ،ِعظ ِمه  لِِه  ،ت ْخط ُف النَّاس  بِأ ْعم  م    بِع 
ِمنُْهُم الُموب ُق ب ِقي لِِه  -ف  م  ُق بِع  أ ِو الُموث 

ُل  ،- ْرد  مِنُْهُم الُمخ  ى ،و  از   ( أ ْو ن ْحُوهُ  ،أ ِو الُمج 
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 : جاء يف أوصاف الصراط وقد

ة  : (191يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل برقم  ) ما ْيف  ْن ُحذ  ُسوُل  ،--ع  : ق ال  ر  ق اال 

 
ِ
ِحمُ »: --اهلل َراِط َيِمينًا  ،َوُتْرَسُل اأْلََماَنُة َوالرَّ َفَتُقوَماِن َجنََبَتِي الصِّ

لُُكْم َكاْلَبْرِق  ،َوِشَمااًل  :  " َفَيُمرُّ َأوَّ رِّ اْلب ْرِق؟ ق ال  م  ٍء ك  ْ
ي ي أ يُّ ش  ُأمِّ : ُقْلُت: بِأ بِي أ ْنت  و  ق ال 

يِح  " ؟ ُثمَّ َكَمرِّ الرِّ  ،ُثمَّ َكَمرِّ الطَّْيرِ  ،َأَلْم َتَرْوا إَِلى اْلَبْرِق َكْيَف َيُمرُّ َوَيْرِجُع فِي َطْرَفِة َعْين 

َجالِ  ْم َسلِّمْ  َأْعَماُلُهمْ  َتْجرِي بِِهمْ  ،َوَشدِّ الرِّ َراِط َيُقوُل: َربِّ َسلِّ  ،َوَنبِيُُّكْم َقائِم  َعَلى الصِّ

ْيَر إاِلَّ َزْحًفا ،َحتَّى َتْعِجَز َأْعَماُل اْلِعَبادِ  ُجُل َفََل َيْستَطِيُع السَّ :  ،" َحتَّى َيِجيَء الرَّ  َوفِي»ق ال 

َقة  َمْأُموَرة   َراِط َكََللِيُب ُمَعلَّ َوَمْكُدوس   ،َفَمْخُدوش  َناج   ،بَِأْخِذ َمِن ُاِمَرْت بِهِ َحاَفَتِي الصِّ

ة  بِي ِدهِ . «فِي النَّارِ  ْير  ِذي ن ْفُس أ بِي ُهر  الَّ ِريًفا": و  ْبُعون  خ  نَّم  ل س  ه  ْعر  ج   ."إِنَّ ق 

ٍة م  ) :روايةويف  ٌن لِي تَّبِْع ُكلُّ ُأمَّ ذِّ ن  ُمؤ  ِة أ ذَّ ْوُم اْلِقي ام  ان  ي  ا ك  ْعُبدُ إِذ  ان ْت ت  ٌد  ،ا ك  ى أ ح  ْبق  ف َل  ي 

اق ُطون  فِي النَّارِ  اِب إاِلَّ ي ت س  اأْل ْنص  ان ُه مِن  اأْل ْصن اِم و   ُسْبح 
ِ
ْير  اهلل ْعُبُد غ  ان  ي  ْم  ،ك  ا ل  تَّى إِذ  ح 

ُغبَِّر أ ْهِل اْلكِت اِب  اِجٍر و  ف  ْعُبُد اهلل  مِْن ب ر  و  ان  ي  ْن ك  ْبق  إاِلَّ م  ى اْلي ُهودُ  ،ي  ُيْدع  ا  ،ف  ُهْم: م  اُل ل  ُيق  ف 

 
ِ
ْير  اْبن  اهلل اُلوا: ُكنَّا ن ْعُبُد ُعز  ؟ ق  ْعُبُدون  ال   ،ُكنُْتْم ت  اِحب ٍة و  ذ  اهلُل مِْن ص  ا اتَّخ  ْبتُْم م  ذ  اُل: ك  ُيق  ف 

دٍ  ل  بَّن ا ،و  طِْشن ا ي ا ر  اُلوا: ع  ؟ ق  ْبُغون  ا ت  اذ  اْسِقن ا ،ف م  ُرون   ،ف  ُيْحش  ؟ ف  ِرُدون  ْيِهْم أ ال  ت  اُر إِل  ُيش  ف 

ا ب ْعًضا اٌب ي ْحطُِم ب ْعُضه  ر  ا س  نَّه  أ  اق ُطون  فِي النَّارِ  ،إِل ى النَّاِر ك  ي ت س  ى ،ف  ار  ى النَّص   ،ُثمَّ ُيْدع 

ِسيح  ابْ  اُلوا: ُكنَّا ن ْعُبُد اْلم  ؟ ق  ْعُبُدون  ا ُكنُْتْم ت  ُهْم: م  اُل ل  ُيق   ف 
ِ
ُهمْ  ،ن  اهلل اُل ل  ُيق  ا  ،ف  ْبُتْم م  ذ  ك 

دٍ  ل  ال  و  اِحب ٍة و  ذ  اهلُل مِْن ص  بَّن ا ،اتَّخ  طِْشن ا ي ا ر  : ع  ي ُقوُلون  ؟ ف  ْبُغون  ا ت  اذ  ُهْم: م  اُل ل  ُيق   ،ف 

اْسِقن ا نَّه   ،ف  أ  نَّم  ك  ه  ُرون  إِل ى ج  ُيْحش  ؟ ف  ِرُدون  ْيِهْم أ ال  ت  اُر إِل  ُيش  : ف  ا ق ال  اٌب ي ْحطُِم ب ْعُضه  ر  ا س 

اِجٍر  ،ب ْعًضا ف  ال ى مِْن ب ر  و  ع  ْعُبُد اهلل  ت  ان  ي  ْن ك  ْبق  إاِلَّ م  ْم ي  ا ل  تَّى إِذ  اق ُطون  فِي النَّاِر ح  ي ت س  ف 

أ ْوُه فِيه   تِي ر   مِن  الَّ
ةٍ ال ى فِي أ ْدن ى ُصور  ت ع  ان ُه و  ِمين  ُسْبح  ال  بُّ اْلع  ا أ ت اُهْم ر  : ف م  ا ق ال 

ْعُبدُ  ان ْت ت  ا ك  ٍة م  ْتب ُع ُكلُّ ُأمَّ ؟ ت  نْت ظُِرون  بَّن ا ،ت  اُلوا: ي ا ر  ا ُكنَّا  ،ق  ر  م  ْني ا أ ْفق  ْقن ا النَّاس  فِي الدُّ ار  ف 



  اإلميان بالصراط: "وهو اجلسر املمدود على منت جهنم"

  

169 

ْيِهمْ  اِحْبُهمْ  ،إِل  ْم ُنص  ل  بُُّكمْ  ،و  ي ُقوُل: أ ن ا ر   مِنْك  ال   ،ف 
ِ
: ن ُعوُذ بِاهلل ي ُقوُلون  ْيًئا  ف   ش 

ِ
ُنْشِرُك بِاهلل

ًثا ْيِن أ ْو ث َل  ت  رَّ لِب   ،م  نْق  اُد أ ْن ي  ي ك  ُهْم ل  تَّى إِنَّ ب ْعض  ت ْعِرُفون ُه  ،ح  ٌة ف  ب ْين ُه آي  ْل ب ْين ُكْم و  ي ُقوُل: ه  ف 

مْ  : ن ع  ي ُقوُلون  ا؟ ف  هِ  ،بِه  ان  ي ْسُجُد لِلَّ ْن ك  ى م  ْبق  اٍق ف َل  ي  ْن س  ُف ع  ُيْكش  اِء ن ْفِسِه إاِلَّ  ف  مِْن تِْلق 

ُجودِ  ُه بِالسُّ ًة  ،أ ِذن  اهلُل ل  ب ق  ُه ط  ْهر  ل  اهلُل ظ  ع  ِري اًء إاِلَّ ج  اًء و  ان  ي ْسُجُد اتِّق  ْن ك  ى م  ال  ي بْق  و 

ةً  اِحد  اهُ  ،و  ف  ل ى ق  رَّ ع  اد  أ ْن ي ْسُجد  خ  ا أ ر  ْد  ،ُكلَّم  ق  ُهْم و  ْرف ُعون  ُرُءوس  تِِه ُثمَّ ي  ل  فِي ُصور  وَّ ت ح 

ةٍ  رَّ ل  م  ا أ وَّ أ ْوُه فِيه  تِي ر  بُُّكمْ  ،الَّ : أ ن ا ر  ال  ق  بُّن ا ،ف  : أ ْنت  ر  ي ُقوُلون  ُثمَّ ُيْضَرُب اْلِجْسُر َعَلى  ،ف 

َفاَعةُ  ،َجَهنَّمَ  ْم  ،َوَيُقوُلوَن: اللُهمَّ َسلِّمْ  ،َوَتِحلُّ الشَّ َوَما اْلِجْسُر؟  ،قِيَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ  "َسلِّ

َتُكوُن بِنَْجد  فِيَها ُشَوْيَكة  ُيَقاُل لََها  فِيِه َخَطاطِيُف َوَكََللِيُب َوَحَسك   ،َدْحض  َمِزلَّة   "َقاَل: 

ْعَدانُ  يِح  ،َوَكاْلبَْرِق  ،َفَيُمرُّ اْلُمْؤِمنُوَن َكَطْرِف اْلَعْينِ  ،السَّ َوَكَأَجاِويِد  ،َوَكالطَّْيرِ  ،َوَكالرِّ

َكاِب   . «َوَمْكُدوس  فِي َناِر َجَهنَّمَ  ،َوَمْخُدوش  ُمْرَسل   ،َفنَاج  ُمَسلَّم   ،اْلَخْيِل َوالرِّ

ِعيدٍ  ْعَرةِ  َبَلَغنِي َأنَّ اْلِجْسَر َأَدقُّ ": --ق ال  أ ُبو س  ْيِف  ،ِمَن الشَّ  ."َوَأَحدُّ ِمَن السَّ

-قال: قال النبي  ،--الخدري من حديث أبي سعيد : ويف الصحيحني

- ُثمَّ ُيْؤَتى بِاْلَجْسرِ َفُيْجَعُل بَْيَن َظْهَرْي »: وفيه قال ،يف الحديث الطويل

  ،" َجَهنَّمَ 
ِ
ُسول  اهلل :  ،ُقْلن ا: ي ا ر  ْسُر؟ ق ال  ا الج  م  َعَلْيِه َخَطاطِيُف  ،َمْدَحَضة  َمِزلَّة  "و 

ْعَدانُ  ،بِنَْجد   َتُكونُ  ،ة  َلَها َشْوَكة  ُعَقْيَفاءُ َوَحَسَكة  ُمَفْلطََح  ،َوَكَلَلِيُب   ،ُيَقاُل َلَها: السَّ

يِح  َكاِب  ،الُمْؤِمُن َعَلْيَها َكالطَّْرِف َوَكاْلَبْرِق َوَكالرِّ  ،َفنَاج  ُمَسلَّم   ،َوَكَأَجاِويِد الَخْيِل َوالرِّ

 .«"َحتَّى َيُمرَّ آِخُرُهْم ُيْسَحُب َسْحًبا ،َوَمْكُدوس  فِي َناِر َجَهنَّمَ  ،َوَناج  َمْخُدوش  

 ."يف الظلمة دون الجسر":يكون الناس حني تبدل األرض غري األرض، والسماواتو

ْوب ان  : ملا جاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل  من حديث ث 
ِ
ُسوِل اهلل ْول ى ر  -م 

 .(187)اإلمام مسلم يف صحيحه و (،3371)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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- –--   يْر ُل اأْل ْرُض غ  : أ ْين  ي ُكوُن النَّاُس ي ْوم  ُتب دَّ ق ال  اْلي ُهوِديُّ

 
ِ
ُسوُل اهلل ال  ر  ق  اُت؟ ف  او  م  السَّ ُهْم فِي الظُّْلَمِة ُدوَن »: --اأْل ْرِض و 

 .«اْلِجْسرِ 

الٍِك : ويف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهلل :  ،--من حديث أ ن ِس ْبِن م  أ ْلُت "ق ال  س 

 
َّ
ةِ  --النَّبِي ع  لِي ي ْوم  الِقي ام  :  ،أ ْن ي ْشف  ال  ق  : ُقْلُت: ي ا  «َأَنا َفاِعل  »ف  ق ال 

 : ؟ ق ال  أ ْين  أ ْطُلُبك   ف 
ِ
ُسول  اهلل َراطِ »ر  َل َما َتْطُلُبنِي َعَلى الصِّ إِْن «اْطُلْبنِي َأوَّ : ُقْلُت: ف  ال  . ق 

 : اِط؟ ق ال  ر  ل ى الصِّ ك  ع  ْم أ ْلق  ك  ِعنْد  «َفاْطُلْبنِي ِعنَْد الِميَزانِ »ل  ْم أ ْلق  إِْن ل  . ُقْلُت: ف 

 : اِن؟ ق ال   ."«الثَََّلَث الَمَواطِنَ  َفاْطُلْبنِي ِعنَْد الَحْوِض َفإِنِّي اَل ُأْخطُِئ َهِذهِ »الِميز 

 : يف املرور على الصراط بيان أقسام الناس

 : الناس يف املرور على الصراط على ثالثة أصناف

 .أهل الكفر والشرك ومن إليهم: الصنف األول

 ،وإنما يساقون إلى النار سوًقا فيسقطون فيها ،فهؤالء ال يصعدون على الصراط

 .، كما تقدم من حديث أبي سعيد ويتقادعون فيها تقاعد الفراش

 .أهل النفاق األكرب االعتقادي: الثاني الصنف

 ."وأبطنوا الكفر واإلجرام ،الذين أظهروا اإلسَلم": وهم

فإذا ما استووا على الصراط انطفأ  ،ولهم نور ،: يصعدون على الصراطفهؤالء

 نورهم.

 .(712)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 وهو يف. وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف سنن الرتمذي. (7377)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (7)

 . "هذا حديث حسن": (، وقال فيه71الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم )
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 ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  كما قال اهلل

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
-12:]الحديد {رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ

13]. 

 . : أهل النفاق ينادون أهل اإليمانأي: { ىثيث نث مث زث}

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف }: فيقول أهل اإلميان

 ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 .[22-24:]احلديد {مب خب حب هئجب مئ حئخئ جئ

 .املؤمنون: الصنف الثالث

 عبورهم على الصراط على حسب إيماهنم.ويكون  : الذين يجيزون الصراطوهم

 : يكون عبورهم على الصراط كطرف العين.فالرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم

 : يمرون على الصراط على حسب إيماهنم.ثم الصديقون، والشهداء، والصاحلون

 : من يمر كالربق.فمنهم

 : من يمر كالريح.ومنهم

 : من يمر كالطير.ومنهم

 كالجواد السريع. : من يمرومنهم

 : من يمر عدًوا.ومنهم

 : من يمر وهو يمشي مشًيا.ومنهم

 ويزحف زحًفا. ،: من يمر وهو يحبو حبًواومنهم
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 .، على ما تقدم، واهلل المستعانوهو ُيسحب سحًبا ،: من يمر وهو آخرهمومنهم

 :راطانصبيان أن الصراط 

 : واعلم أن الصراط صراطان

 .الصراط املعنوي: األول

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي}:  قال اهلل، اإلسَلم وهو
 .[1-6:]الفاحتة {رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

اِريِّ : ويف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل ان  اأْل ْنص  ْمع  اِس ْبِن س   ،--من حديث النَّوَّ

 
ِ
ُسوِل اهلل ْن ر  : --ع  َوَعَلى  ،َضَرَب اهَّللُ َمَثًَل ِصَراًطا ُمْسَتِقيًما» ق ال 

َراِط ُسوَرانِ  َوَعَلى َباِب  ،َوَعَلى اأْلَْبَواِب ُسُتور  ُمْرَخاة   ،فِيِهَما َأْبَواب  ُمَفتََّحة   ،َجنَْبَتْي الصِّ

َها النَّاُس  َراِط َداع  َيُقوُل: َأيُّ َراَط َجِميًعا ،الصِّ ُجوا ،اْدُخُلوا الصِّ َوَداع  َيْدُعو ِمْن  ،َواَل َتَتَعرَّ

َفإِنََّك إِْن  ،َقاَل: َوْيَحَك اَل َتْفَتْحهُ  ،َفإَِذا َأَراَد َيْفتَُح َشْيًئا ِمْن تِْلَك اأْلَْبَواِب  ،َراطِ َفْوِق الصِّ 

َراُط اْْلِْسََلمُ  ،َتْفَتْحُه َتِلْجهُ  وَراِن: ُحُدوُد اهَّللِ  ،َوالصِّ َواأْلَْبَواُب اْلُمَفتََّحُة: َمَحاِرُم  ،َوالسُّ

َراِط: كَِتاُب اهَّللِ  ،اهَّللِ  اِعي َعَلى َرْأِس الصِّ َراِط: َواِعُظ  ،َوَذلَِك الدَّ اِعي ِمِن َفْوَق الصِّ َوالدَّ

 .« اهَّللِ فِي َقْلِب ُكلِّ ُمْسِلم  

ومن البدع  ،وسلم من الشرك الكفران": فمن استقام على هذا الصراط يف الدنيا

 ،على المرور عليه وأعانه اهلل  ،سلم يف ذلك الصراط يوم القيامة ،والعصيان

 ."والنجاة من السقوط يف نار جهنم

انحرف عن ذلك الصراط يوم القيامة بقدر ": ومن احنرف عن هذا الصراط يف الدنيا

 ."وبقدر بعده ،انحرافه يف الدنيا

وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم . (13173)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)

 . "هذا حديث صحيح": (، وقال فيه1131)
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 .الصراط احلسي: الثاني

ى قدر ويمر عليه الناس عل ،وهو الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة

 وعلى قدر أعمالهم الصالحة ف الدنيا. ،إيماهنم

 : مما يلي اجلنة بيان أن القنطرة هي آخر الصراط

ِعيٍد الُخْدِريَّ : في صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللف :  ،--من حديث أ ب ي س  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل َفُيْحَبُسوَن َعَلى َقنَْطَرة   ،َيْخُلُص الُمْؤِمنُوَن ِمَن النَّارِ »: --ق ال  ر 

ْنَيا ،َبْيَن الَجنَِّة َوالنَّارِ  َحتَّى إَِذا  ،َفُيَقصُّ لِبَْعِضِهْم ِمْن َبْعض  َمَظالُِم َكاَنْت بَْينَُهْم فِي الدُّ

ُبوا َوُنقُّوا ُأِذَن َلُهْم فِي ُدُخوِل الَجنَّةِ  د  بَِيِدهِ  ،ُهذِّ ُدُهْم َأْهَدى أَلََح  ،َفَوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

ْنَيا  .«بَِمنِْزلِِه فِي الَجنَِّة ِمنُْه بَِمنِْزلِِه َكاَن فِي الدُّ

وآخر من يعرب على  ،آخر من يخرج من النار --وقد ذكر النبي 

 وآخر من يدخل الجنة. ،الصراط

ْسُعودٍ : كما جاء يف الصحيحني  ْبِن م 
ِ
ْبِد اهلل   ،--من حديث ع 

ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ق ال 

-- :«"َوآِخَر َأْهِل اْلَجنَِّة  ،إِنِّي أَلَْعَلُم آِخَر َأْهِل النَّاِر ُخُروًجا ِمنَْها

َفَيُقوُل اهَّللُ َتبَاَرَك َوَتَعالَى َلُه: اْذَهْب َفاْدُخْل  ،َرُجل  َيْخُرُج ِمَن النَّاِر َحْبًوا ،ُدُخواًل اْلَجنَّةَ 

يَها َفُيَخيَُّل إِلَْيِه َأنََّها َمَْلَى ،اْلَجنَّةَ 
َفيَُقوُل اهَّللُ  ،َوَجْدُتَها َمَْلَى ،َفَيْرِجُع َفَيُقوُل: َيا َربِّ  ،َفَيْأتِ

:  ،" َتَباَرَك َوَتَعاَلى َلُه: اْذَهْب َفاْدُخِل اْلَجنَّةَ  َها َمَْلَى ،َفَيْأتِيَها"ق ال  َفَيْرِجُع  ،َفُيَخيَُّل إَِلْيِه َأنَّ

ْنَيا  ،َفَيُقوُل اهَّللُ َلُه: اْذَهْب َفاْدُخْل اْلَجنَّةَ  ،َوَجْدُتَها َمَْلَى ،َيُقوُل: َيا َربِّ فَ  َفإِنَّ َلَك ِمْثَل الدُّ

ْنَيا - َأْمَثالَِها َوَعَشَرةَ  :  ،" - َأْو إِنَّ َلَك َعَشَرَة َأْمَثاِل الدُّ َأْو  -َفَيُقوُل: َأَتْسَخُر بِي  "ق ال 

  ،"؟ َوَأْنَت اْلَمِلُك  -ي َأَتْضَحُك بِ 
ِ
ُسول  اهلل أ ْيُت ر  ْد ر  ق  : ل   --ق ال 

اِجُذهُ  ْت ن و  تَّى ب د  ِحك  ح  :  ،ض   . «"َمنِْزَلةً  َفَكاَن ُيَقاُل: َذاَك َأْدَنى َأْهِل اْلَجنَّةِ  "ق ال 
         

 .(1272)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(181)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1231)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 بيان أن الجنة والنار موجودتان اآلن, وأنهما ال تفنيان, وال تبيدان

ومن عقيدة أهل السنة واجلماعة أن اجلنة والنار ": من باب اعرف عقيدتكو

 ."موجودتان اآلن، وأنهما ال تفنيان أبًدا، وال تبيدان

السنة النبوية المطهرة الثابتة عن  ،وقد تواترت بذلك النصوص من القرآن الكريم

 .--النبي 

 ."أهل السنة والجماعة": والذي عليه إمجاع

 مم خم حم جم يل ىل مل خل}: يف شأن اجلنة  قال اهلل
 .[177آل عمران: ]       {خن حن جن يم ىم

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك}: يف شأن النار  وقال اهلل
 .[73البقرة: ] {خن حن جن خممم حم

آل عمران: ]  {حل جل مك لك خك حك}: يف كتابه ويقول اهلل 

171]. 

 وإمدادهما. ،وتجهيزهما ،وإعدادهما ،: على وجودهماوهذا دليل

ر  : الصحيحنيويف  ةِ  ،ُثمَّ اْنط ل ق  بِي --من حديث أ بي ذ  ى بِي إِل ى ِسْدر  تَّى اْنت ه  ح 

ى ؟  ،الُمنْت ه 
 
ا ِهي اٌن ال  أ ْدِري م  ا أ ْلو  ِشي ه  غ  ْؤُلِؤ َوإَِذا  ،ُثمَّ ُأْدِخْلُت الَجنَّةَ و  َفإَِذا فِيَها َحَبايُِل اللُّ

 .«ُتَراُبَها الِمْسُك 

يف حديث المعراج  --من حديث مالك بن صعصعة  :الصحيحني وجاء أيًضا يف

 ،ُثمَّ ُرفَِعْت إِلَيَّ ِسْدَرُة الُمنَْتَهى»...: --وفيه قال: قال النبي  ،الطويل

 . (117)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،731)بخاري يف صحيحه أخرجه اإلمام ال (1)
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َوإَِذا  ،َقاَل: َهِذِه ِسْدَرُة الُمنَْتَهى ،َوإَِذا َوَرُقَها ِمْثُل آَذاِن الِفيََلةِ  ،َفإَِذا َنْبُقَها ِمْثُل قَِلَِل َهَجرَ 

: َنْهَراِن َباطِنَاِن َوَنْهَراِن َظاِهَرانِ  ا  ،َأْرَبَعُة َأْنَهار  َفُقْلُت: َما َهَذاِن َيا ِجْبرِيُل؟ َقاَل: َأمَّ

ا الظَّاِهَراِن َفالنِّيُل َوالُفَراُت  ،الَباطِنَاِن َفنَْهَراِن فِي الَجنَّةِ   ،ُثمَّ ُرفَِع لِي الَبْيُت الَمْعُمورُ  ،َوَأمَّ

َبَن َفَقاَل: ِهَي الِفطَْرُة  ،َوإَِناء  ِمْن َعَسل   ،َوإَِناء  ِمْن َلَبن   ،ُأتِيُت بِإَِناء  ِمْن َخْمر   ُثمَّ  َفَأَخْذُت اللَّ

ُتَك   . ...«الَّتِي َأْنَت َعَلْيَها َوُأمَّ

ة  : ويف الصحيحني ْير    ،--من حديث أ ب ي ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل -ي ُقوُل: ق ال  ر 

- «َفَأِذَن َلَها  ،اْشَتَكِت النَّاُر إَِلى َربَِّها َفَقاَلْت: َربِّ َأَكَل َبْعِضي َبْعًضا

ْيِف  َتاِء َوَنَفس  فِي الصَّ َوَأَشدُّ َما  ،َفَأَشدُّ َما َتِجُدوَن ِمَن الَحرِّ  ،بِنََفَسْيِن: َنَفس  فِي الشِّ

ْمَهرِيرِ   .«َتِجُدوَن ِمَن الزَّ

بَّاسٍ من : يف الصحيحنيو  ْبِن ع 
ِ
ْبِد اهلل : ق ال  يف صَلة الكسوف ،-ما--حديث ع 

-- :« ََوَلْو َأَصْبُتُه أَلََكْلُتْم ِمنُْه َما  ،َفَتنَاَوْلُت ُعنُْقوًدا ،إِنِّي َرَأْيُت الَجنَّة

ْنَيا  .«َفَلْم َأَر َمنَْظًرا َكالَيْوِم َقطُّ َأْفَظعَ  ،َوُأِريُت النَّارَ  ،َبِقَيِت الدُّ

ة  : ويف الصحيحني ْير   --من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل  --: أ نَّ ر 

 : َهَواِت »ق ال   .«َوُحِجَبِت الَجنَُّة بِاْلَمَكاِرهِ  ،ُحِجَبِت النَّاُر بِالشَّ

ة  : ويف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهلل وغريه ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسوِل اهلل ْن ر  ع 

--  : ا َخَلَق اهَّللُ الَجنََّة َوالنَّاَر َأْرَسَل ِجْبرِيَل إَِلى الَجنَِّة َفَقاَل: "»ق ال  َلمَّ

:  ،" اْنُظْر إَِلْيَها َوإَِلى َما َأْعَدْدُت أِلَْهِلَها فِيَها اهَّللُ  َفَجاَءَها َوَنَظَر إَِليَْها َوإَِلى َما َأَعدَّ »ق ال 

:  ،«أِلَْهِلَها فِيَها َك اَل َيْسَمُع بَِها َأَحد  إاِلَّ  ،إَِلْيهِ  َفَرَجعَ  "ق ال 
تِ َفَأَمَر بَِها  ،َدَخَلَها َقاَل: َفَوِعزَّ

 .(113)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7883)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(113)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7715)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(153)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1527)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(7877)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1383)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (3)
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ْت بِالَمَكاِرهِ  :  ،" أِلَْهِلَها فِيَها َفَقاَل: اْرِجْع إَِليَْها َفاْنُظْر إِلَى َما َأْعَدْدُت  ،َفُحفَّ َفَرَجَع  "ق ال 

ْت بِالمَ  تَِك َلَقْد ِخْفُت َأْن اَل َيْدُخَلَها  َفَرَجَع إِلَْيهِ  ،َكاِرهِ إَِلْيَها َفإَِذا ِهَي َقْد ُحفَّ َفَقاَل: َوِعزَّ

َفإَِذا ِهَي َيْرَكُب  ،َقاَل: اْذَهْب إَِلى النَّاِر َفاْنُظْر إِلَْيَها َوإَِلى َما َأْعَدْدُت أِلَْهِلَها فِيَها ،َأَحد  

تَِك اَل َيْسَمُع بَِها َأَحد  َفَيْدُخَلَهاَفَرَجَع إَِلْيِه َفَقاَل: َوعِ  ،َبْعُضَها َبْعًضا ْت  ،زَّ َفَأَمَر بَِها َفُحفَّ

َهَواِت  تَِك َلَقْد َخِشيُت َأْن اَل َينُْجَو ِمنَْها  ،َفَقاَل: اْرِجْع إَِلْيَها ،بِالشَّ َفَرَجَع إَِلْيَها َفَقاَل: َوِعزَّ

 .«َأَحد  إاِلَّ َدَخَلَها

ا »: ثم قال رمحه اهلل ذ  ِحيٌح ه  ٌن ص  س  ِديٌث ح   .« ح 

 : ومما يدل على وجود اجلنة والنار اآلن

 األدلة الدالة على إثبات الحياة الربزخية.

 ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن}: يف شأن قوم فرعون  قال اهلل

 .[31غافر: ] {جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 ."وهم معذبون فيها ،آلل فرعون على النار غدوا وعشيا": عرًضا فأثبت اهلل 

 .أرواح املؤمنني تكون طيور يف شجر اجلنة وهكذا

الٍِك : في سنن اإلمام النسائي رمحه اهللف ْعب  ْبن  م  ُث  --من حديث ك  دِّ ان  ُيح   ،ك 

 
ِ
ُسوِل اهلل ْن ر  :  --ع  ر  فِي َشَجرِ اْلَجنَِّة َحتَّى »ق ال 

َما َنَسَمُة اْلُمْؤِمِن َطائِ إِنَّ

 .«إَِلى َجَسِدِه َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َيْبَعَثُه اهَّللُ 

ْسُروٍق يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللو أ ْلن ا  ،: من طريق م  : س   ق ال 
ِ
ْبد  اهلل ابن مسعود -ع 

--  :ِة ِذِه اآْلي  ْن ه   ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك}ع 

واإلمام النسائي يف سننه  (،7215)واإلمام الرتمذي يف سننه  (،3333)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

وهو يف . "حسن صحيح": قال فيهوصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن، و. (7317)

 . "هذا حديث حسن": (، وقال فيه1355الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم )

 . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(7537)أخرجه اإلمام النسائي يف سننه  (7)
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:  [111آل عمران: ] {زي ري ٰى لِك  "ق ال  ْن ذ  أ ْلن ا ع  ْد س  ا إِنَّا ق  :  ،أ م  ال  ق  ف 

َقة  بِالَْعْرشِ  ،َأْرَواُحُهْم فِي َجْوِف َطْير  ُخْضر  » َتْسَرُح ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث  ،َلَها َقنَاِديُل ُمَعلَّ

ََلَعةً  ،ُثمَّ َتْأِوي إَِلى تِْلَك الَْقنَاِديلِ  ،َشاَءْت  َلَع إَِليِْهْم َربُُّهُم اطِّ :  ،«َفاطَّ ال  ق  َهْل َتْشَتُهوَن  "ف 

َفَفَعَل َذلَِك بِِهْم َثََلَث  ،ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث ِشْئنَا َنْسَرُح  ا؟ َقاُلوا: َأيَّ َشْيء  َنْشَتِهي َوَنْحنُ َشْيئً 

ات   ُهْم َلْن ُيتَْرُكوا ِمْن َأْن ُيْسَأُلوا ،َمرَّ ا َرَأْوا َأنَّ ُنرِيُد َأْن َتُردَّ َأْرَواَحنَا فِي  ،َقاُلوا: َيا َربِّ  ،َفَلمَّ

ًة ُأْخَرىَأْجَسا ا َرَأى َأْن َلْيَس َلُهْم َحاَجة  ُترُِكوا ،ِدَنا َحتَّى ُنْقَتَل فِي َسبِيِلَك َمرَّ  ." َفَلمَّ

بَّاسٍ : ويف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل وغريه : ق ال   --من حديث اْبِن ع  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل ا ُأِصيَب إِْخَواُنُكْم بُِأُحد  َجَعَل »: --ر  اهَّللُ َأْرَواَحُهْم فِي  َلمَّ

َوَتْأِوي إَِلى َقنَاِديَل ِمْن َذَهب   ،َتْأُكُل ِمْن ثَِماِرَها ،َترُِد َأْنَهاَر اْلَجنَّةِ  ،َجْوِف َطْير  ُخْضر  

َقة  فِي ظِلِّ اْلَعْرشِ  ا َوَجُدوا طِيَب َمْأَكِلِهمْ  ،ُمَعلَّ ُغ  ،َوَمِقيِلِهمْ  ،َوَمْشَربِِهمْ  ،َفَلمَّ َقاُلوا: َمْن ُيَبلِّ

ا َأْحَياء  فِي اْلَجنَِّة ُنْرَزُق لَِئَلَّ َيْزَهُدوا فِي اْلِجَهادِ  ،إِْخَواَننَا َعنَّا  ،َواَل َينُْكُلوا ِعنَْد اْلَحْرِب  ،َأنَّ

ُغُهْم َعنُْكمْ  :  ،«َفَقاَل اهَّللُ ُسْبَحاَنُه: َأَنا ُأَبلِّ ل  اهللُ ق ال  أ ْنز   مم ام يل ىل مل يك}: ف 
 ."إِل ى آِخِر اآْلي ةِ  [111آل عمران: ] { رن

ويف هذا الحديث أن روح المؤمن تكون "(: 373/ 1) " تفسريه " يف قال ابن كثريو

 . "على شكل طائر يف الجنة 

؛ فهي كالكواكب "يف حواصل طير خضر"وأما أرواح الشهداء فكما تقدم: 

 ."بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين؛ فإهنا تطير بأنفسها 

 
         

 .(1883)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

. وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن وقال: (7275)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (7)

 .  (7732وهو يف صحيح أبي داود األم لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم ). "حسن"
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 بيان من أنكر وجود الجنة والنار اآلن

إال شواذ من أهل البدع واحملدثات: كاجلهمية، ": وال ينكر وجود اجلنة والنار اآلن

 ."واملعتزلة، ومن وافقهم على ما ذهبوا إليه

وأسوأ  ،بل قولهم هذا يف غاية العبث ،الجنة والنار اآلن عبث : أن وجودفيزعمون

 السنة.و ،الكذب؛ ألنه يصادم األدلة التي جاءت يف القرآن الكريم

الثابت عنه يف السنة  --خرب النبي ، و: خرب اهلل وألنهم يردون

 المطهرة.

 : ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. ويردون

 : أهل االستقامة. وهم

 أهل الرواية والدراية.  وهم

 .--وبمراد النبي  ،أعلم الناس بمراد اهلل  الذين هم

 .بأنه أسكن آدم عليه السالم، وزوجه حواء اجلنة وقد أخرب اهلل 

 جخ مح جح مج حج مث هت مت}: عن آدم عليه السالم  قال اهلل

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف مغجف جغ مع جع

-12:]البقرة {ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل
11]. 

يف ليلة املعراج مالك عليه السالم خازن النار وهو  --وقد رأى النيب 

 .حيشها

ٍب : يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللو ة  ْبِن ُجنْد  ُمر   ،الطويل --من حديث س 
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 : ْيِه "ق ال  ل  اِهيُم ع  ِة إِْبر  ر  ج  ْيُخ فِي أ ْصِل الشَّ الشَّ َل مُ و  بْي انُ  ،السَّ الصِّ هُ  ،و  ْول  أ ْوال ُد  ،ح  ف 

ُد النَّاَر َمالِك   ،النَّاسِ 
ِة  ،َخاِزُن النَّارِ  َوالَِّذي ُيوقِ امَّ اُر ع  ْلت  د  تِي د خ  اُر األُول ى الَّ الدَّ و 

اءِ  ،الُمْؤمِنِين   د  ه  اُر الشُّ اُر ف د  ِذِه الدَّ ا ه  أ مَّ أ ن ا ِجْبِريُل  ،و  ا مِ  ،و  ذ  ه  ائِيُل و  ك   ،يك  ْأس  ْع ر  اْرف   ،ف 

ْأِسي ْعُت ر  ف  ر  اِب  ،ف  ح  ْوقِي مِْثُل السَّ ا ف  إِذ  نِْزُلك   ،ف  اك  م  انِي أ ْدُخْل  ،ق اال : ذ  ع  ُقْلُت: د 

نِْزلِي نِْزل ك   ،م  ْلت  أ ت ْيت  م  ِو اْست ْكم  ل  ْم ت ْست ْكِمْلُه ف   ل ك  ُعُمٌر ل 
 
 .« ق اال : إِنَُّه ب ِقي

بَّاٍس : الصحيحني أيًضاويف    ،-ما--من حديث اْبن  ع 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : ُه ِمْن  ،َرَأْيُت َلْيَلَة ُأْسرَِي بِي ُموَسى َرُجًَل آَدَم ُطَوااًل َجْعًدا"»ق ال  َكَأنَّ

َسبَِط  ،َمْرُبوَع الَخْلِق إَِلى الُحْمَرِة َوالَبَياضِ  ،َوَرَأْيُت ِعيَسى َرُجًَل َمْرُبوًعا ،ِرَجاِل َشنُوَءةَ 

ْأسِ   َأَراُهنَّ اهَّللُ إِيَّاهُ  ،َوَرَأْيُت َمالًِكا َخاِزَن النَّارِ  ،الرَّ
اَل فِي آَيات  جَّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ}: َوالدَّ

ة  . [77السجدة: ] { ّٰرئ ِّ أ ُبو ب ْكر   -ما--ق ال  أ ن ٌس، و 
ِّ
ِن النَّبِي -: ع 

- :« ِال جَّ َكُة الَمِدينََة ِمَن الدَّ
 .«َتْحُرُس الَمَلَئِ

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف}:  قال اهلل
 {جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .[21-21:]النجم
         

  

 .(1781)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(112)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7771)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 بيان أن الجنة والنار ال تفنيان أبًدا, وال تبيدان

ال تفنيان أبًدا، وال تبيدان، بل تبقيان أبد أن اجلنة والنار : ا يتعلق بهذه العقيدةممو

 ."اآلباد

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}: يف شأن أهل اجلنة  قال اهلل

]سورة  {مث هت مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ

 .[27النساء:

 مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل
 {مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن خنمن حن جن يم ىم

 .[177النساء: ]

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى}:   وقال اهلل
 .[1]البينة: {ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ىئيئ نئ

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ}:  وقال اهلل
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض
 .[11الطَلق: ] {خم حم جم هل مل خل جلحل مك

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت}:  وقال اهلل
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 .[40-11]الواقعة: {هت مت خت حت جت هب

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام}:   وقال اهلل
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
  [14-23{ ]احلاقة:مخ جخ مح جح مج
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 وغيرها من اآليات وهي كثيرة. 

ة  : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-،  : اَل َتْبَلى ثَِياُبُه َواَل َيْفنَى  ،اْلَجنََّة َينَْعُم اَل َيبَْأُس  َمْن َيْدُخُل »ق ال 

 .«َشَباُبهُ 

ة  : وجاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْير  أ بِي ُهر  ، و  ِعيٍد اْلُخْدِريِّ -من حديث أ بِي س 

-،  
ِّ
ِن النَّبِي :  --ع  وا »ق ال  : إِنَّ لَُكْم َأْن َتِصحُّ

َفََل ُينَاِدي ُمنَاد 

 ،َوإِنَّ َلُكْم َأْن َتِشبُّوا َفََل َتْهَرُموا َأَبًدا ،َوإِنَّ َلُكْم َأْن َتْحَيْوا َفََل َتُموُتوا َأَبًدا ،َتْسَقُموا َأَبًدا

: "َتنَْعُموا َفََل َتبْأَُسوا َأَبًدا َأنْ  َوإِنَّ َلُكمْ  لَّ ج  و  زَّ ْوُلُه ع  لِك  ق  ذ   خن حن جن مم}. ف 
 .« [37األعراف: ]  {ٰه مه جه هن من

ِعيٍد الُخْدِريِّ : ويف الصحيحني   ،--من حديث أ بِي س 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :« َيا َأْهَل الَجنَّةِ  ،ُيْؤَتى بِاْلَمْوِت َكَهْيَئِة َكْبش  َأْمَلَح :
 ،َفُينَاِدي ُمنَاد 

بُّوَن َوَينُْظُرونَ 
ُهْم َقْد  ،َهَذا الَمْوُت  ،َفَيُقوُل: َهْل َتْعرُِفوَن َهَذا؟ َفَيُقوُلوَن: َنَعمْ  ،َفَيْشَرئِ َوُكلُّ

ي: َيا َأْهَل النَّارِ  ،َرآهُ 
بُّوَن َوَينُْظُرونَ  ،ُثمَّ ُينَادِ

َفَيُقوُل: وَهْل َتْعرُِفوَن َهَذا؟ َفَيُقوُلوَن:  ،َفَيْشَرئِ

ُهْم َقْد  ،َهَذا الَمْوُت  ،َنَعمْ  َوَيا  ،َفُيْذَبُح ُثمَّ َيُقوُل: َيا َأْهَل الَجنَِّة ُخُلود  َفَلَ َمْوَت  ،َرآهُ  َوُكلُّ

 { ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: ُثمَّ َقَرأَ  ،َأْهَل النَّاِر ُخُلود  َفَلَ َمْوَت 

ْنَيا [،71مريم: ]  َأْهُل الدُّ
 ." [71مريم: ]  {خن حن جن يم}: َوَهُؤالَِء فِي َغْفَلة 

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب}:  قال اهلل
 {حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج

 .(7871)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(7873)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(7831)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3375)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 .[263-261:]النساء

 ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه} :  وقال اهلل

 .[62-64:]األحزاب {رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ}:  وقال اهلل
 {مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 [.14-11:]اجلن

 ،األكرب االعتقادي اقـــــــوالنف ،واإللحاد ،والشرك ،أهل الكفر": واخللود الحق

 ."وال يخرجون منها أبد اآلباد ،مـومن إليهم؛ فهؤالء يخلدون يف نار جهن ،والزندقة

وأراد اهلل  ،لهم ولم يغفر اهلل  ،الذين لم يتوبوا منها": أما عصاة املسلمني أهل الكبائر

 فهم سيخرجون منها. ،لهم دخول نار جنهم 

فيخرجون من النار بشفاعة األنبياء والرسل ": معنا بيانه يف كالمنا على الشفاعة كما تقدم

 ،وبشفاعة المؤمنين ،وبشفاعة المَلئكة عليهم السَلم ،عليهم الصَلة والسَلم

 ."ولم يعمل خيًرا قط ،لمن بقي منهم من أهل التوحيد وبإخراج اهلل 

الٍِك من حديث أ ن  : يف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل   ،--ِس ْبِن م 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : تِي»ق ال  رِ ِمْن ُأمَّ
 .«َشَفاَعتِي أِلَْهِل اْلَكَبائِ

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي}:  وقال اهلل

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت
 جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس

ححه اإلمام األلباين . وص(7372)واإلمام الرتمذي يف سننه  (،3371)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم رحمه اهلل يف صحيح السنن. 

 .  (81-85وهو يف كتاب الشفاعة لإلمام الوادعي رحمه اهلل )ص. "صحيح": (، وقال فيه7131)
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 [.11-16:]فاطر {حك جك مق حق مف خف

الزخرف: ] {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي}:   وقال اهلل

33]. 

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم}: يف النار ألهلها  وقال اهلل

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 {يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 . [203-206:]املؤمنون

 حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب}:  وقال اهلل
 {حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح

 .[261:]البقرة

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث}:  وقال اهلل

 .[21النساء: ] {ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك

، وعلى أبدية النار ألهلها ،إلى غير ذلك من األدلة الدالة على أبدية الجنة ألهلها

 ."لهما بإبقاء اهلل ": وأبديتهما

 جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت}: يف كتابه العزيز وأما قول اهلل 
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف
 {هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن حن جن مم خم حم

 .[201-202:]هود

 وتبيدان. ،: ليس فيها نص ودليل على أن الجنة والنار تفنيانفهذه اآليات

 ."منقطع": بل االستثناء هنا على قول لبعض أهل العلم
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 : يكون على الفرتة التي تكون قبل دخول أهلهما فيهما.أو أنه

 .: على التربك بذكر اهلل أو أنه

 ،ولم يعُف اهلل عنهم ،: يف حق أهل التوحيد الذين لم يتوبوا من الكبائرأو أن االستثناء

ما  فهم سيخرجون منها بعد أن يعذهبم اهلل ؛ عليهم بدخول النار اهلل  وحكم

 شاء. 

 منها. سيخرجون: ألن أهل التوحيد فاالستثناء من النار

ولم يعف اهلل  ،الذي لم يتوبوا ،: ألن أهل التوحيد من أهل الكبائراجلنةواالستثناء من 

 لى الجنة بعد أن يخرجوا وإنما سيكون مآلهم إ ،لن يدخلوها من أول مرة ،عنهم

 وهذا أقرب األقوال.؛ من النار

 ."من قال بفناء الجنة والنار": وقد كفر غري واحد من السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم

 ،نقل ذلك اإلمام عبد اهلل بن اإلمام أحمد بن حنبل رحمة اهلل عليهما يف السنةكما 

 وعن غيره من السلف الصالح رضوان اهلل عليهم. ،عن أبيه

ِقيٍق، (: 33ففي السنة ) ِن ْبِن ش  س  ُّ ْبُن اْلح 
لِي ن ا ع  ث  دَّ ، ح  اق  ُد ْبُن إِْسح  مَّ نِي ُمح  ث  دَّ ح 

ة ، ي   اِرج  ِمْعُت خ  : س  ،  "ُقوُل: ق ال  لَّ ج  زَّ و   ع 
ِ
ْوِضٍع مِْن كِت اِب اهلل ْيِر م  ْهِميَُّة فِي غ  ِت اْلج  ر  ف  ك 

لَّ  ج  زَّ و  ق ال  اهلُل ع  ْفن ى و  نَّة  ت  ْوُلُهْم: إِنَّ اْلج  { هت مت خت حت جت هب مب خب}ق 
:  [24]ص: لَّ ج  زَّ و  ق ال  ع  ، و  ر  ف  ْد ك  ق  ُد ف  نْف  ا ت  : إِنَّه  ْن ق ال   { ىنين من خن }ف م 

لَّ  [32]الرعد: ج  زَّ و  ق ال  ع  ، و  ر  ف  ْد ك  ق  : ال  ي ُدوُم ف  ْن ق ال   {هي مي خي حي }ف م 
:  [185]هود: ق ال  ، و  ر  ف  ْد ك  ق  طُِع ف  نْق  ا ت  : إِنَّه  ْن ق ال   {نن من زن رن مم}ف م 

ر   [33]الواقعة: ف  ْد ك  ق  طُِع ف  نْق  ا ت  : إِنَّه  ْن ق ال   "ف م 
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 بخروج المسيح األعور الدجالاإليمان 

 ."اإلميان خبروج املسيح األعور الدجال": من باب اعرف عقيدتكو

 .من اليهود عليهم لعنة اهلل  ،: رجل من بني آدموهو

 : من المشرق.خيرج

 : سبعون ألًفا من يهود أصفهان عليهم الطيالسة.ينصره

 : يف أربعين يوًما.جيوب األرض

ان  : رمحه اهللفي صحيح اإلمام مسلم ف ْمع  اِس ْبِن س  :  ،--من حديث النَّوَّ ر  »ق ال  ك  ذ 

 
ِ
ُسوُل اهلل اةٍ  --ر  د  ات  غ  ال  ذ  جَّ فَّع   ،الدَّ ر  فَّض  فِيِه و  ن نَّاُه فِي  ،ف خ  تَّى ظ  ح 

ِة النَّْخلِ  لِك  فِين ا ،ط اِئف  ف  ذ  ر  ْيِه ع  ا ُرْحن ا إِل  ل مَّ :  ،ف  ال  ق    «؟َما َشْأُنُكمْ »ف 
ِ
ُسول  اهلل ُقْلن ا: ي ا ر 

اةً  د  ال  غ  جَّ ْرت  الدَّ ك  فَّْعت   ،ذ  ر  ْضت  فِيِه و  فَّ ِة النَّْخلِ  ،ف خ  ن نَّاُه فِي ط ائِف  تَّى ظ  :  ،ح  ال  ق  َغْيُر »ف 

اِل َأْخَوُفنِي َعَلْيُكمْ  جَّ ُرْج َوَلْسُت َوإِْن َيْخ  ،َفَأَنا َحِجيُجُه ُدوَنُكمْ  ،إِْن َيْخُرْج َوَأَنا فِيُكمْ  ،الدَّ

ُه َشابٌّ َقطَط   ،َفاْمُرؤ  َحِجيُج َنْفِسِه َواهَّللُ َخِليَفتِي َعَلى ُكلِّ ُمْسِلم   ،فِيُكمْ   ،َعْينُُه َطافَِئة   ،إِنَّ

ى ْبِن َقَطن    ،ْلَكْهِف َفْليَْقَرْأ َعَلْيِه َفَواتَِح ُسوَرِة ا ،َفَمْن َأْدَرَكُه ِمنُْكمْ  ،َكَأنِّي ُأَشبُِّهُه بَِعْبِد اْلُعزَّ

ْأِم َواْلِعَراِق  ًة َبيَْن الشَّ ُه َخاِرج  َخلَّ ُقْلن ا:  «َيا ِعَباَد اهَّللِ َفاْثُبُتوا ،َفَعاَث َيِمينًا َوَعاَث ِشَمااًل  ،إِنَّ

: ْبُثُه فِي اأْل ْرِض؟ ق ال  ا ل  م   و 
ِ
ُسول  اهلل َوَيْوم   ،َوَيْوم  َكَشْهر   ،َيْوم  َكَسنَة   ،َأْرَبُعوَن َيْوًما» ي ا ر 

اِمِه َكَأيَّاِمُكمْ  ،َكُجُمَعة   ُر َأيَّ
لِك  اْلي ْوُم  «َوَسائِ ذ   ف 

ِ
ُسول  اهلل ن ةٍ ُقْلن ا: ي ا ر  س  ِذي ك  أ ت ْكِفين ا فِيِه  ،الَّ

ُة ي ْوٍم؟ ق ال   َل  ُسول   «اْقُدُروا َلُه َقْدَرهُ  ،اَل »: ص  اُعُه فِي اأْل ْرِض؟  ُقْلن ا: ي ا ر  ا إِْسر  م   و 
ِ
:اهلل  ق ال 

يُح "  ،َفُيْؤِمنُوَن بِِه َوَيْسَتِجيُبوَن َلهُ  ،َفَيْأتِي َعَلى اْلَقْوِم َفَيْدُعوُهمْ  ،َكاْلَغْيِث اْسَتْدبََرْتُه الرِّ

َماَء َفُتْمطِرُ   ،َأْطَوَل َما َكاَنْت ُذًرا ،َفتَُروُح َعَلْيِهْم َساِرَحُتُهمْ  ،َواأْلَْرَض َفُتنْبُِت  ،َفَيْأُمُر السَّ

ُه َخَواِصرَ  ،َبَغُه ُضُروًعاَوَأْس  َفَينَْصرُِف  ،َفَيْدُعوُهْم َفَيُردُّوَن َعَلْيِه َقْوَلهُ  ،ُثمَّ َيْأتِي اْلَقْومَ  ،َوَأَمدَّ
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َفيَُقوُل لََها:  ،َوَيُمرُّ بِاْلَخرَِبةِ  ،َفُيْصبُِحوَن ُمْمِحِليَن َلْيَس بَِأْيِديِهْم َشْيء  ِمْن َأْمَوالِِهمْ  ،َعنُْهمْ 

َفَيْضرُِبُه  ،ُثمَّ َيْدُعو َرُجًَل ُمْمَتِلًئا َشَباًبا ،َفَتْتَبُعُه ُكنُوُزَها َكَيَعاِسيِب النَّْحلِ  ،ِجي ُكنُوَزكِ َأْخرِ 

ْيِف َفيَْقَطُعُه َجْزَلَتيِْن َرْمَيَة اْلَغَرضِ  َفَبْينََما  ،َيْضَحُك  ،ُثمَّ َيْدُعوُه َفُيْقبُِل َوَيَتَهلَُّل َوْجُههُ  ،بِالسَّ

َبْيَن  ،َفَينِْزُل ِعنَْد اْلَمنَاَرِة اْلَبْيَضاِء َشْرقِيَّ ِدَمْشَق  ،ُهَو َكَذلَِك إِْذ بََعَث اهَّللُ اْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيمَ 

ْيِه َعَلى َأْجنَِحِة َمَلَكْينِ  ،َمْهُروَدَتْينِ  َر ِمنُْه  َوإَِذا َرَفَعهُ  ،إَِذا َطْأَطَأ َرْأَسُه َقَطرَ  ،َواِضًعا َكفَّ َتَحدَّ

ْؤُلؤِ  ر  َيِجُد ِريَح َنَفِسِه إاِلَّ َماَت  ،ُجَمان  َكاللُّ
َوَنَفُسُه َينْتَِهي َحْيُث َينْتَِهي  ،َفََل َيِحلُّ لَِكافِ

َعَصَمُهُم  ُثمَّ َيْأتِي ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َقْوم  َقْد  ،َفَيْقُتُلهُ  ،َفيَْطُلُبُه َحتَّى ُيْدِرَكُه بِبَاِب ُلدٍّ  ،َطْرُفهُ 

ِهْم فِي اْلَجنَّةِ  ،اهَّللُ ِمنْهُ 
ُثُهْم بَِدَرَجاتِ َفَبْينََما ُهَو َكَذلَِك إِْذ  ،َفَيْمَسُح َعْن ُوُجوِهِهْم َوُيَحدِّ

ْز ِعَباِدي  ،اَل َيَداِن أِلََحد  بِِقَتالِِهمْ  ،َأْوَحى اهَّللُ إَِلى ِعيَسى: إِنِّي َقْد َأْخَرْجُت ِعَباًدا لِي َفَحرِّ

َفَيُمرُّ َأَوائُِلُهْم  ،َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدب  َينِْسُلونَ  ،ى الطُّوِر َوَيبَْعُث اهَّللُ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج إِلَ 

َة َفيَْشَرُبوَن َما فِيَها ًة َماء   ،َعَلى ُبَحْيَرِة َطَبرِيَّ  ،َوَيُمرُّ آِخُرُهْم َفَيُقوُلوَن: َلَقْد َكاَن بَِهِذِه َمرَّ

َحتَّى َيُكوَن َرْأُس الثَّْوِر أِلََحِدِهْم َخْيًرا ِمْن ِماَئِة ِدينَار   ،اهَّللِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبهُ  َوُيْحَصُر َنبِيُّ 

 ،َفُيْرِسُل اهَّللُ َعَلْيِهُم النََّغَف فِي ِرَقابِِهمْ  ،َفَيْرَغُب َنبِيُّ اهَّللِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبهُ  ،أِلََحِدُكُم اْلَيْومَ 

 ،ُثمَّ َيْهبُِط َنبِيُّ اهَّللِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه إَِلى اأْلَْرضِ  ،َمْوِت َنْفس  َواِحَدة  َفُيْصبُِحوَن َفْرَسى كَ 

َفَيْرَغُب َنبِيُّ اهَّللِ ِعيَسى  ،َفََل َيِجُدوَن فِي اأْلَْرِض َمْوِضَع ِشْبر  إاِلَّ َمََلَُه َزَهُمُهْم َوَنْتنُُهمْ 

 ،ْيًرا َكَأْعنَاِق اْلُبْخِت َفَتْحِمُلُهْم َفَتطَْرُحُهْم َحْيُث َشاَء اهَّللُ َفُيْرِسُل اهَّللُ طَ  ،َوَأْصَحاُبُه إَِلى اهَّللِ 

لََفةِ  ،ُثمَّ ُيْرِسُل اهَّللُ َمَطًرا اَل َيُكنُّ ِمنُْه َبْيُت َمَدر  َواَل َوَبر    ،َفَيْغِسُل اأْلَْرَض َحتَّى َيْتُرَكَها َكالزَّ

اَنةِ  ،َوُردِّي َبَرَكَتِك  ،ُثمَّ ُيَقاُل لَِْلَْرِض: َأْنبِتِي َثَمَرَتِك  مَّ  َتْأُكُل اْلِعَصاَبُة ِمَن الرُّ
 ،َفَيْوَمئِذ 

ْسلِ  ،َوَيْستَظِلُّوَن بِِقْحِفَها بِِل َلَتْكِفي اْلِفَئاَم ِمَن  ،َوُيَباَرُك فِي الرِّ ْقَحَة ِمَن اْْلِ َحتَّى َأنَّ اللِّ

ْقَحَة ِمَن اْلَبَقرِ َلَتْكِفي اْلَقبِ  ،النَّاسِ  ْقَحَة ِمَن اْلَغنَِم َلَتْكِفي اْلَفِخَذ ِمَن َواللِّ يَلَة ِمَن النَّاِس َواللِّ

َفتَْقبُِض ُروَح  ،َفَتْأُخُذُهْم َتْحَت آَباطِِهمْ  ،َفَبْينََما ُهْم َكَذلَِك إِْذ بََعَث اهَّللُ ِريًحا َطيَِّبةً  ،النَّاسِ 

َيَتَهاَرُجوَن فِيَها َتَهاُرَج اْلُحُمرِ َفَعَلْيِهْم َتُقوُم  ،َوَيْبَقى ِشَراُر النَّاسِ  ،ُكلِّ ُمْؤِمن  َوُكلِّ ُمْسِلم  
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اَعةُ   .«السَّ

ِعيٍد اْلُخْدِريِّ : يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل يف رواية أخرىو -من حديث أ بِي س 

-،  
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ُه قَِبَلُه َرُجل  ": --ق ال  اُل َفيََتَوجَّ جَّ َيْخُرُج الدَّ

اِل  -َفَتْلَقاُه اْلَمَسالُِح  ،اْلُمْؤِمنِينَ ِمَن  جَّ َفَيُقوُلوَن َلُه: َأْيَن َتْعِمُد؟ َفَيُقوُل:  -َمَسالُِح الدَّ

 ،َقاَل: َفَيُقوُلوَن َلُه: َأَو َما ُتْؤِمُن بَِربِّنَا؟ َفيَُقوُل: َما بَِربِّنَا َخَفاء   ،َأْعِمُد إَِلى َهَذا الَِّذي َخَرَج 

: َأَلْيَس َقْد َنَهاُكْم َربُُّكْم َأْن َتْقُتُلوا َأَحًدا ُدوَنهُ  ،َفَيُقوُلوَن: اْقُتُلوهُ   ،َفَيُقوُل َبْعُضُهْم لَِبْعض 

الِ  جَّ اُل الَِّذي : َقاَل  ،َفإَِذا َرآُه اْلُمْؤِمنُ  ،َقاَل: َفَينْطَِلُقوَن بِِه إَِلى الدَّ جَّ َها النَّاُس َهَذا الدَّ َيا َأيُّ

اُل بِهِ  ،--َكَر َرُسوُل اهَّللِ ذَ  جَّ َفَيُقوُل: ُخُذوُه  ،َفُيَشبَُّح  َقاَل: َفيَأُْمُر الدَّ

وهُ  َقاَل: َفَيُقوُل: َأَو َما ُتْؤِمُن بِي؟ َقاَل: َفَيُقوُل: َأْنَت  ،َفُيوَسُع َظْهُرُه َوبَْطنُُه َضْرًبا ،َوُشجُّ

اُب  َق َبْيَن ِرْجَلْيهِ  ُيْؤَشرُ َقاَل: َفُيْؤَمُر بِِه فَ  ،اْلَمِسيُح اْلَكذَّ ِه َحتَّى ُيَفرَّ
َقاَل:  ،بِاْلِمْئَشاِر ِمْن َمْفرِقِ

اُل َبْيَن اْلِقطَْعَتْينِ  جَّ َقاَل: ُثمَّ َيُقوُل َلُه:  ،َفَيْسَتِوي َقائًِما ،ُثمَّ َيُقوُل َلُه: ُقمْ  ،ُثمَّ َيْمِشي الدَّ

ُه اَل َيْفَعُل  ،إاِلَّ َبِصيَرةً َأُتْؤِمُن بِي؟ َفَيُقوُل: َما اْزَدْدُت فِيَك  َها النَّاُس إِنَّ َقاَل: ُثمَّ َيُقوُل: َيا َأيُّ

 ِمَن النَّاسِ 
اُل لَِيْذَبَحهُ  ،َبْعِدي بَِأَحد  جَّ َفيُْجَعَل َما َبْيَن َرَقبَتِِه إَِلى َتْرُقَوتِِه  ،َقاَل: َفَيْأُخُذُه الدَّ

َفَيْحِسُب النَّاُس  ،َقاَل: َفَيْأُخُذ بِيََدْيِه َوِرْجَليِْه َفَيْقِذُف بِهِ  ،َفََل َيْستَطِيُع إَِلْيِه َسبِيًَل  ،ُنَحاًسا

َما َقَذَفُه إَِلى النَّارِ  َما ُأْلِقَي فِي اْلَجنَّةِ  ،َأنَّ   " َوإِنَّ
ِ
ُسوُل اهلل ال  ر  ق  َهَذا »: --ف 

 .«َأْعَظُم النَّاِس َشَهاَدًة ِعنَْد َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

ْسُعوٍد اإلمام مسلم رمحه اهلل ويف صحيح ة  ْبِن م  اِصِم ْبِن ُعْرو  : من طريق ي ْعُقوب  ْبن  ع 

 
َّ
ِفي ْمٍروي ُقوُل:  ،الثَّق   ْبن  ع 

ِ
ْبد  اهلل ِمْعُت ع  ُجٌل  ،-ما--س  ُه ر  اء  ج  ا  ،و  ذ  ا ه  : م  ال  ق  ف 

ة  ت ُقوُم إِ  اع  ُث بِِه؟ ت ُقوُل: إِنَّ السَّ دِّ ِذي ُتح  ِديُث الَّ ااْلح  ذ  ك  ا و  ذ   أ ْو  ،ل ى ك 
ِ
ان  اهلل : ُسْبح  ال  ق  ف 

ه  إاِلَّ اهلُل  ا  -ال  إِل  ُهم  ًة ن ْحو  لِم  ْيًئا أ ب ًدا -أ ْو ك  ًدا ش  ث  أ ح  دِّ ْمُت أ ْن ال  ُأح  م  ْد ه  ق  ا ُقْلُت:  ،ل  إِنَّم 

 .(7173)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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ظِيًما لِيٍل أ ْمًرا ع  ْون  ب ْعد  ق  ت ر  ُق اْلب ْيُت  ،إِنَُّكْم س  رَّ ي ُكونُ  ،ُيح  ي ُكوُن و  ُسوُل  ،و  : ق ال  ر  ُثمَّ ق ال 

 
ِ
تِي َفَيْمُكُث َأْرَبِعيَن »: --اهلل اُل فِي ُأمَّ جَّ اَل َأْدِري: َأْرَبِعيَن  -َيْخُرُج الدَّ

ُه  َأْو َأْرَبِعينَ  ،َأْو َأْرَبِعيَن َشْهًرا ،َيْوًما ُعْرَوُة بُْن َعاًما َفَيْبَعُث اهَّللُ ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َكَأنَّ

ُثمَّ ُيْرِسُل  ،َليَْس َبْيَن اْثنَيِْن َعَداَوة   ،ُثمَّ َيْمُكُث النَّاُس َسْبَع ِسنِينَ  ،َفيَْطُلُبُه َفُيْهِلُكهُ  ،َمْسُعود  

أْمِ  ة  ِمْن َفََل َيبَْقى َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض َأَحد  فِي َقْلبِِه ِمْثَقاُل ذَ  ،اهَّللُ ِريًحا َباِرَدًة ِمْن قَِبِل الشَّ رَّ

َحتَّى  ،َحتَّى َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َدَخَل فِي َكبِِد َجَبل  َلَدَخَلْتُه َعَلْيهِ  ،َخْير  َأْو إِيَمان  إاِلَّ َقَبَضْتهُ 

  " َتْقبَِضهُ 
ِ
ُسوِل اهلل ا مِْن ر  ِمْعُته  : س  :  ،--ق ال  َفَيْبَقى ِشَراُر النَّاِس "ق ال 

ِة الطَّْيرِ َوَأْحََل  بَاعِ فِي ِخفَّ َفَيَتَمثَُّل َلُهُم  ،اَل َيْعرُِفوَن َمْعُروًفا َواَل ُينْكُِروَن ُمنَْكًرا ،ِم السِّ

ْيَطانُ  َوُهْم  ،َفَيُقوُل: َأاَل َتْسَتِجيُبوَن؟ َفَيُقوُلوَن: َفَما َتْأُمُرَنا؟ َفَيْأُمُرُهْم بِِعَباَدِة اأْلَْوَثانِ  ،الشَّ

ورِ  ،ن  َعْيُشُهمْ َحَس  ،فِي َذلَِك َدارٌّ ِرْزُقُهمْ  َفََل َيْسَمُعُه َأَحد  إاِلَّ َأْصَغى  ،ُثمَّ ُينَْفُخ فِي الصُّ

ُل َمْن َيْسَمُعُه َرُجل  َيُلوُط َحْوَض إِبِِلهِ  ،لِيًتا َوَرَفَع لِيًتا َوَيْصَعُق  ،َقاَل: َفَيْصَعُق  ،َقاَل: َوَأوَّ

ُه الطَّلُّ َأِو الظِّلُّ  -َأْو َقاَل ُينِْزُل اهَّللُ  -ُثمَّ ُيْرِسُل اهَّللُ  ،النَّاُس  اكُّ  -َمَطًرا َكَأنَّ  -ُنْعَماُن الشَّ

َيام  َينُْظُرونَ  ،ُثمَّ ُينَْفُخ فِيِه ُأْخَرى ،َفَتنُْبُت ِمنُْه َأْجَساُد النَّاسِ 
َها  ،َفإَِذا ُهْم قِ ُثمَّ ُيَقاُل: َيا َأيُّ

ُهْم َمْسُئوُلونَ  ،َهُلمَّ إَِلى َربُِّكمْ النَّاُس   ،َقاَل: ُثمَّ ُيَقاُل: َأْخرُِجوا َبْعَث النَّارِ  ،َوقُِفوُهْم إِنَّ

َقاَل َفَذاَك َيْوَم َيْجَعُل  ،َفُيَقاُل: ِمْن َكْم؟ َفيَُقاُل: ِمْن ُكلِّ َأْلف  تِْسَعِماَئة  َوتِْسَعًة َوتِْسِعينَ 

 .« َك َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساق  َوَذلِ  ،اْلِوْلَداَن ِشيًبا

الٍِك : وجاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ُسول  أ   ،--من حديث أ ن ِس ْبِن م  نَّ ر 

 
ِ
:  اهلل اَل ِمْن َيُهوِد َأْصَبَهانَ »ق ال  جَّ «َسْبُعوَن َأْلًفا َعَلْيِهُم الطََّيالَِسةُ  ،َيْتَبُع الدَّ

. 

 .الدجال النساءبيان أن أكثر أتباع 

ر  ف ِن اْبِن ُعم    --ع 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  اُل  »: --ق ال  جَّ َينِْزُل الدَّ

 .(7135)يحه أخرجه اإلمام مسلم يف صح (1)
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َقنَاةَ  َبَخِة بَِمرِّ ُجَل لََيْرِجُع إِلَى  ،َفيَُكوُن َأْكَثَر َمْن َيْخُرُج إَِلْيِه النَِّساءُ  ،فِي َهِذِه السَّ َحتَّى إِنَّ الرَّ

تِهِ  ِه َواْبنَتِِه َوُأْختِِه َوَعمَّ ُثمَّ ُيَسلُِّط  ،َمَخاَفَة َأْن َتْخُرَج إَِلْيهِ  ،َفُيوثُِقَها ِرَباًطا ،َحِميِمِه َوإَِلى ُأمِّ

َجَرةِ  ،نَّ اْلَيُهوِديَّ َحتَّى إِ  ،َفَيْقُتُلوَنُه َوَيْقتُُلوَن ِشيَعَتهُ  ،اهَّللُ اْلُمْسِلِميَن َعَلْيهِ  َلَيْخَتبُِئ َتْحَت الشَّ

َجَرُة لِْلُمْسِلِم: َهَذا َيُهوِديٌّ َتْحتِي َفاْقُتْلهُ   .« َأِو اْلَحَجرِ َفَيُقوُل اْلَحَجُر َأِو الشَّ

 (.1/ 27 - 7/ 21وحنبل يف )الفتن( ) ،(2727أخرجه أحمد )

وإسناده حسن لوال عنعنة محمد بن ": قال األلباني رمحه اهلل يف قصة املسيح الدجال

 ."إسحاق

 .بيان أن الناس يفرون من الدجال إىل رؤوس اجلبال

ِريٍك : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف   ،--من حديث ُأمُّ ش 
َّ
ِت النَّبِي ِمع  ا س  أ نَّه 

--،  :اِل فِي اْلِجَبالِ »ي ُقوُل جَّ نَّ النَّاُس ِمَن الدَّ ِريٍك  ،«َلَيِفرَّ ْت ُأمُّ ش  ال  -ق 

ا- : ئٍِذ؟ ق ال  ْوم  ُب ي  ر  أ ْين  اْلع   ف 
ِ
ُسول  اهلل  .«ُهْم َقِليل  »: ي ا ر 

 :بيان أن الدجال األكرب ال يستطيع أن يدخل مكة واملدينة

الٍِك : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف : ق ال   ،--من حديث أ ن ُس ْبُن م  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل اُل »: --ر  جَّ  إاِلَّ َسيََطُؤُه الدَّ

َة َواْلَمِدينَةَ  ،َلْيَس ِمْن بََلد   ،إاِلَّ َمكَّ

يَن َتْحُرُسَها َأْنَقابَِها َوَلْيَس َنْقب  ِمنْ  ْبَخةِ  ،إاِلَّ َعَلْيِه اْلَمََلئَِكُة َصافِّ َفَتْرُجُف  ،َفَينِْزُل بِالسِّ

 .«ِمنَْها ُكلُّ َكافِر  َوُمنَافِق  َيْخُرُج إَِلْيِه  ،اْلَمِدينَُة َثََلَث َرَجَفات  

عِ : وأخرج اإلمام أمحد رمحه اهلل يف مسنده ِن ْبِن اأْل ْدر  أ نَّ  ،--من حديث مِْحج 

 
ِ
ُسول  اهلل :  --ر  ال  ق  ط ب  النَّاس  ف   ،َيْوُم اْلَخََلِص َوَما َيْوُم اْلَخََلصِ "»خ 

 .(7132)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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ًثا "اْلَخََلِص َوَما َيْوُم اْلَخََلصِ  َيْومُ  :  ،ث َل  ِص؟ ق ال  َل  ْوُم اْلخ  ا ي  م  ُه: و  ِقيل  ل  َيِجيُء "ف 

اُل َفَيْصَعُد ُأُحًدا جَّ َفَيُقوُل أِلَْصَحابِِه: َأَتَرْوَن َهَذا اْلَقْصَر اأْلَْبَيَض؟  ،َفَينُْظُر إَِلى اْلَمِدينَةَ  ،الدَّ

َفَيْأتِي َسْبَخَة  ،َفَيِجُد بُِكلِّ َنْقب  ِمنَْها َمَلًكا ُمْصِلًتا ،َهَذا َمْسِجُد َأْحَمَد ُثمَّ َيْأتِي اْلَمِدينَةَ 

َواَل  ،َفََل َيْبَقى ُمنَافِق   ،ُثمَّ َتْرُجُف اْلَمِدينَُة َثََلَث َرَجَفات   ،َفَيْضرُِب ُرَواَقهُ  ،اْلَحْرِف 

 ."َك َيْوُم اْلَخََلصِ َفَذلِ  ،إاِلَّ َخَرَج إَِلْيهِ  ،َواَل َفاِسَقة   ،َواَل َفاِسق   ،ُمنَافَِقة  

 : ؛ فناره جنه، وجنته نارجنة وناربيان أن الدجال معه 

ة  : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف ْيف    ،--من حديث ُحذ 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :«اُل َأْعَوُر اْلَعْيِن اْلُيْسَرى جَّ َعرِ  ،الدَّ َفنَاُرُه  ،َمَعُه َجنَّة  َوَنار   ،ُجَفاُل الشَّ

 .«َجنَّة  َوَجنَُّتُه َنار  

اشٍ : وجاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ِّ ْبِن ِحر 
ْن ِرْبِعي ْمٍرو أ بِي  ،ع  ْن ُعْقب ة  ْبِن ع  ع 

 ، اِريِّ ْسُعوٍد اأْل ْنص  ُه إِل ى: ق ال  م  ع  انِ  اْنط ل ْقُت م  ة  ْبِن اْلي م  ْيف  ُه  ،--ُحذ  ال  ل  ق  -ُعْقب ةُ ف 

- 
ِ
ُسوِل اهلل ِمْعت  مِْن ر  ا س  ْثنِي م  دِّ :  ،--: ح  اِل ق ال  جَّ إِنَّ »فِي الدَّ

اَل َيْخُرُج  جَّ ا الَِّذي َيَراُه النَّاُس َماءً  ،َوإِنَّ َمَعُه َماًء َوَناًرا ،الدَّ ا الَِّذي  ،َفنَار  ُتْحرُِق  ،َفَأمَّ َوَأمَّ

ُه  ،َفْلَيَقْع فِي الَِّذي َيَراُه َناًرا ،َفَمْن َأْدَرَك َذلَِك ِمنُْكمْ  ،َفَماء  َباِرد  َعْذب   ،َيَراُه النَّاُس َناًرا َفإِنَّ

ال   ،«َماء  َعْذب  َطيِّب   ق  ِمْعُتُه ت ْصِديًقا ُعْقب ةُ ف  ْد س  أ ن ا ق  ة  : و  ْيف   ."--لُِحذ 

 . وقد خوف مجيع األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم أممه منه

ر  : البخاري رمحه اهللفي صحيح اإلمام ف :  ،--من حديث اْبِن ُعم  ُكنَّا "ق ال 

اعِ  د  ِة الو  جَّ ُث بِح  دَّ   ،ن ت ح 
ُّ
النَّبِي ُة  ،ب ْين  أ ْظُهِرن ا --و  جَّ ا ح  ال  ن ْدِري م  و 

: أخرجه اإلمام أخرجه أحمد (81اإلمام األلباين رحمه اهلل يف قصة المسيح الدجال )ص انتبه( 1)

(18132). 

 .(7173)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)



  اإلميان خبروج املسيح األعور الدجال

  

191 

اعِ  د  ْيهِ  ،الو  ل  أ ْثن ى ع  ِمد  اهلل  و  أ ْطن ب  فِي ِذْكِرهِ  ،ف ح  ال  ف  جَّ ِسيح  الدَّ ر  الم  ك  : ،ُثمَّ ذ  ق ال  َما » و 

َتهُ  ُه َيْخُرُج فِيُكمْ  ،َأْنَذَرُه ُنوح  َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َبْعِدهِ  ،َبَعَث اهَّللُ ِمْن َنبِيٍّ إاِلَّ َأْنَذَر ُأمَّ َفَما  ،َوإِنَّ

 ،َفى َعَلْيُكْم: َأنَّ َربَُّكْم لَيَْس َعَلى َما َيْخَفى َعَلْيُكْم َثَلًَثاَخِفَي َعَلْيُكْم ِمْن َشْأنِِه َفَليَْس َيْخ 

ُه َأْعَوُر َعْيِن الُيْمَنى ،إِنَّ َربَُّكْم َلْيَس بَِأْعَورَ   .« َكَأنَّ َعْينَُه ِعنََبة  َطافَِية   ،َوإِنَّ

  ،--من حديث أ ن ٍس : ويف الصحيحني
ُّ
: ق ال  النَّبِي َما »: --ق ال 

اَب  َتُه األَْعَوَر الَكذَّ ُه َأْعَورُ  ،ُبِعَث َنبِيٌّ إاِلَّ َأْنَذَر ُأمَّ َوإِنَّ بَيَْن  ،َوإِنَّ َربَُّكْم َلْيَس بَِأْعَورَ  ،َأالَ إِنَّ

ر  
 . «َعْينَْيِه َمْكُتوب  َكافِ

بَّاسٍ ": فِيهِ  اْبُن ع  ، و  ة  ْير    ،--أ ُبو ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي  ."--ع 

أن الكتابة اليت تكون بني عيين الدجال "كافر" يستطيع أن يقرأها كل  بيان

 .مسلم، سواء كان كاتًبا، أو غري كاتب، قارًئا أو غري قارئ

اِهدٍ : في الصحيحنيف ْن ُمج  : ُكنَّا ِعنْد   ،ع  بَّاٍس ق ال  نَُّه  ،--اْبِن ع  ال  أ  جَّ ُروا الدَّ ك  ف ذ 

 : ر  َمْكُتوب  َبْيَن »ق ال 
ال   ،« َعْينَْيِه َكافِ ق  بَّاسٍ ف  : --اْبُن ع  كِنَُّه ق ال  ل  ْعُه و  ْم أ ْسم  : ل 

ا ُموَسى َكَأنِّي َأْنُظُر إَِلْيِه إِْذ اْنَحَدَر فِي الَواِدي ُيَلبِّي»  .«َأمَّ

  ،--من حديث أ ن س بن مالك : ويف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-،  : اَب »ق ال  ُه َأْعَوُر  ،َما َبَعَث اهَّللُ ِمْن َنبِيٍّ إاِلَّ َأْنَذَر َقْوَمُه األَْعَوَر الَكذَّ إِنَّ

ر   ،َوإِنَّ َربَُّكْم لَْيَس بَِأْعَورَ 
 .«َمْكُتوب  َبْيَن َعْينَْيِه َكافِ

ْبدُ : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ر   من حديث ع   ْبُن ُعم 
ِ
ام  --اهلل ق  : ف 
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ُس   ــــــــــــر 
ِ
ا ُهو  أ ْهُلهُ  --وُل اهلل  بِم 

ِ
ل ى اهلل أ ْثن ى ع  ر   ،فِي النَّاِس ف  ك  ُثمَّ ذ 

ال   جَّ :  ،الدَّ ال  ق   ،َلَقْد َأْنَذَرُه ُنوح  َقْوَمهُ  ،َما ِمْن َنبِيٍّ إاِلَّ َوَقْد َأْنَذَرُه َقْوَمهُ  ،إِنِّي أَلُْنِذُرُكُموهُ »ف 

ُه َأْعَورُ َوَلكِْن َأقُ  يِه َقْواًل َلْم َيُقْلُه َنبِيٌّ لَِقْوِمِه: َتَعلَُّموا َأنَّ
َوَأنَّ اهَّللَ َتَباَرَك َوَتَعاَلى  ،وُل َلُكْم فِ

اٍب  «.َلْيَس بَِأْعَورَ  اِريُّ ق ال  اْبُن ِشه  ابٍِت اأْل ْنص  ُر ْبُن ث  نِي ُعم  أ ْخب ر  ُه ب ْعُض  ،: و  نَُّه أ ْخب ر  أ 

 
ِ
ُسوِل اهلل اِب ر    ،--أ ْصح 

ِ
ُسول  اهلل ق ال  ي ْوم   ،--أ نَّ ر 

 : ال  جَّ ر  النَّاس  الدَّ ذَّ ر  »ح 
ُه َمْكُتوب  َبْيَن َعْينَْيِه َكافِ َأْو َيْقَرُؤُه ُكلُّ  ،َيْقَرُؤُه َمْن َكرَِه َعَمَلهُ  ،إِنَّ

:  ،«ُمْؤِمن   ق ال  ُه َلْن َيَرى َأَحد  ِمنُْكْم َربَُّه َتَعلَُّمو»و   .«َحتَّى َيُموَت  ا َأنَّ

الٍِك : وجاء أيًضا يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل   ،--من حديث أ ن ُس ْبُن م 
َّ
أ نَّ ن بِي

 
ِ
:  ،--اهلل اُل َمْكُتوب  َبْيَن َعْينَْيِه: »ق ال  جَّ ر   ،"ك ف ر"الدَّ

 .«َأْي َكافِ

 :الدجال ال يضر مسلًمااملسيح و

ة  : وجاء يف مسند اإلمام البزار رمحه اهلل ْيف  :  --من حديث ُحذ  ُكنَّا ِعنْد  "ق ال 

 
ِ
ُسوِل اهلل اُل  --ر  جَّ ر  الدَّ

ُذكِ   ،ف 
ِ
ُسوُل اهلل ال  ر  ق  : --ف 

اِل؛ َلْيَس ِمْن  َلِفْتنَةُ » جَّ إاِلَّ  ،َواَل َكبِيَرة   ،فِتْنَة  َصِغيَرة  بَْعِضُكْم َأْخَوُف ِعنِْدي ِمْن فِتْنَِة الدَّ

الِ  جَّ َمْكُتوب   ،َواهَّللُ اَل َيُضرُّ ُمْسِلًما ،َفَمْن َنَجا ِمْن فِتْنَِة َما َقْبَلَها َنَجا ِمنَْها ،َتَضُع لِِفْتنَِة الدَّ

ر  
 .«َبْيَن َعْينَْيِه َكافِ

 .من دخول املسيح الدجال األكرب أربعة مواطن يسلمها اهلل 
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 جبل الطور - 3    بيت المقدس. - 7

مرو: جاء يف معجم الطرباني الكبري رمحه اهلل  ،-ما--من حديث عن عبد اهلل بن ع 

اِل:  --عن رسول اهلل  جَّ َفإِنَّ اهَّللَ  ،َما ُشبَِّه َعَلْيُكْم ِمنْهُ »أنَّه قال يف الدَّ

  َإاِلَّ  ،َيرُِد ِمنَْها ُكلَّ َمنَْهل   ،َيْخُرُج َفيَُكوُن يف األَْرِض َأْرَبِعيَن َصبَاًحا ،َلْيَس بَِأْعور

ْهُر كالُجُمَعةِ  ،الَكْعَبَة وَبْيَت الَمْقِدِس والَمِدينَةَ  ؛  ،والُجُمَعُة كالَيْومِ  ،الشَّ وَمَعُه َجنَّة  وَنار 

ُطُه اهَّللُ إاِلَّ  ،وَنْهر  ِمْن َماء   ،َمَعُه َجَبل  ِمْن ُخْبز   ،وَجنَُّته نار   ،َفنَاُرُه َجنَّة   َيْدُعو بَرُجل  الَ ُيَسلِّ

؟ َفَيُقوُل: َأْنَت َعُدوُّ اهَّللِ  ،َعَلْيهِ  اُب  ،َفَيُقوُل: َما َتُقوُل فِيَّ اُل الَكذَّ جَّ َفَيْدُعو  ،وَأْنَت الدَّ

ُه َحتَّى َيَقَع َعلى األَْرضِ  َفَيُقوُل: َما َتُقوُل  ،ُثمَّ ُيْحيِيهِ  ،بِِمنَْشار  َفَيَضُعُه َحْذَو َرْأِسِه َفَيُشقُّ

 َما ُكنُْت َأَشدَّ َبِصيَرًة ِمنِّي فيَك اآلنَ 
؟ َفَيُقوُل: واهَّللِ اُل الَِّذي  ،فِيَّ جَّ  الدَّ

أْنَت َعُدوُّ اهَّللِ

 ،. َقاَل: َفَيْهِوي إَِلْيِه بَِسيِْفِه َفَلَ َيْستَطِيُعهُ --َعنَْك َرُسوُل اهَّللِ َأْخَبَرَنا 

ُروُه َعنِّي  .«َفَيُقوُل: َأخِّ

 من فتنة الدجال األكرب. فهذه المواطن التي يسلمها اهلل 

 :أسباب السالمة من فتنة الدجال

 ."هو الدعاء": بيان أن من أسباب السالمة من فتنة الدجال

ة  : في الصحيحنيف ائِش    ،-ا-من حديث ع 
ِّ
ْوِج النَّبِي  ،--ز 

ْتُه:  ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك  --َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ "»أ ْخب ر  َلَةِ: اللَّ َكاَن َيْدُعو فِي الصَّ

الِ  ،ِمْن َعَذاِب الَقْبرِ  جَّ ْتنَِة الَمِسيِح الدَّ
ْتنَِة الَمْحَيا ،َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِ

َوفِتْنَِة  ،َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِ

. وقال اإلمام األلباين رحمه اهلل (17/335/13717)أخرجه اإلمام الطرباين يف معجمه الكبير برقم  (1)

. (رواه الطرباين وفيه من لم أعرفهم): (725/ 3): قال الهيثمي (81ص)يف قصة المسيح الدجال 

 .(173/ 1) (النهاية)ولذلك استغربه الذهبي كما نقله عنه الحافظ ابن كثير يف 
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ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن الَمْأَثِم َوالَمْغَرمِ  ،الَمَماِت  ا ت ْست ِعيُذ مِن  "اللَّ ا أ ْكث ر  م  ائٌِل: م  ُه ق  ال  ل  ق  . ف 

مِ  ْغر  :  ،الم  ال  ق  ُجَل إَِذا َغرِمَ »ف  َث  ،إِنَّ الرَّ  .«َد َفَأْخَلَف َوَوعَ  ،َفَكَذَب  َحدَّ

 :(866وأخرج اإلمام البخاري رمحه اهلل يف صحيحه برقم )

ْهِريِّ -رمحه اهلل- فقال ِن الزُّ ع  ب يِْر: أ نَّ  ،: و  ُة ْبُن الزُّ نِي ُعْرو  : أ ْخب ر  ة  ق ال  ائِش  -ع 

ال ْت:  ،-ا َيْستَِعيُذ فِي َصَلَتِِه ِمْن فِتْنَِة  --َسِمْعُت َرُسوَل اهَّللِ »ق 

الِ  جَّ  .«الدَّ

قراءة العشر آيات من أول سورة الكهف، ويف ": ومن أسباب السالمة من فتنة الدجال

 .والصحيح األول " هارواية من آخر

اءِ : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف ْرد    ،--من حديث أ بِي الدَّ
َّ
-أ نَّ النَّبِي

-،  : ِل ُسوَرةِ اْلَكْهِف ُعِصَم ِمَن »ق ال   ِمْن َأوَّ
َمْن َحِفَظ َعْشَر آَيات 

الِ  جَّ  .«الدَّ

 شذ هبا شعبة ."من آخر الكهف": يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل وجاء بلفظ آخر

 ."حيث ال يلتقي به التحرز منه إىل اجلبال، وإىل": ومن أسباب السالمة من فتنة الدجال

ْينٍ :  أبي داود رمحه اهللفي سنن اإلمام ف ان  ْبن  ُحص  : ق ال   ،--من حديث ِعْمر  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل اِل َفْلَينَْأ َعنْهُ »: --ر  جَّ ُجَل َلَيْأتِيِه  ،َمْن َسِمَع بِالدَّ  إِنَّ الرَّ

َفَواهَّللِ

ُه ُمْؤِمن  َفَيتَّبُِعهُ  بَُهاِت  ،َوُهَو َيْحِسُب َأنَّ ا َيْبَعُث بِِه ِمَن الشُّ بِِه ِمَن  لَِما َيْبَعُث »أ ْو  ،«ِممَّ

 .(281، 283)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،877)جه اإلمام البخاري يف صحيحه أخر (1)

 .(851)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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ُبَهاِت  ا ق ال   «الشُّ ذ  ك   ."ه 

: هبذا الحديث على هجر أهل البد ع والمحدثات؛ وذلك استدل أهل العلم رمحهم اهلل

 وعظيم شرهم. ،ولخطرهم ،لضررهم

ومسخ اهلل  ،فعلته ومسخ اهلل  ،فطرته فإذا كان الدجال الذي قد مسخ اهلل 

 .هيئته 

وبين عينيه مكتوب عليه:  ،وهو يظن أنه لن يتأثر به ،يأتيه من يزعم اإليمان

من  ؛ فما يخرج من عنده إال وقد آمن أنه الرب. فنعوذ باهلل "ك ف ر"أو  ،"كافر"

 ما ظهر منها وما بطن. ،الفتن

واطمأن  ،وآنسهم ،وجالسهم ،عليهمودخل  ،: من غشيهمفكذلك أهل البدع واحملدثات

وإلى  ،وإلى ضَلالهتم ،ويخشى عليهم أن يجرف معهم إلى بدعهم ،يوشك ،لهم

 وإلى انحرافهم. ،زيغهم

 .بيان رجوع املسيح الدجال إىل الشام بعد أن يعجز عن دخول مكة واملدينة

 فإذا ؛بوجهه إلى الشام ضرب اهلل ي ،فبعد أن يعجز عن دخول مكة والمدينة

 .بدمشق رجع إلى الشام نزل عيسى بن مريم عليه السَلم عند المنارة البيضاء

 . وقتله بباب لد على ما تقدم يف حديث النواس 

 
         

. وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. وهو يف (3711)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

 . "هذا حديث صحيح"ال فيه: وق (،1511)الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم 
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بيان من أنكر: "األمور المغيبة وخروج الدجال", من أهل البدع 
 والزيغ والضالل

 ،األكربمن شأن المسيح الدجال ": --واالهتمام بما أخرب النبي 

 ،المهدي رحمه اهلل زمنومن شأن  ،ومن شأن نزول عيسى بن مريم عليه السَلم

ونحو ذلك من األمور المغيبة من عقيدة أهل السنة والجماعة؛ ألن أهل البدع 

 ."والضَلل والمحدثات ينفون هذا كله

 . "املعتزلة": ومنهم

 : هو إنما هو رمز خرافة.ويزعمون أن الدجال

 : إنما هو رمز خير.مريم عليه السالم كما أن عيسى بن

 : أن الدجال سيخرج كما جاء يف األحاديث المتقدمة. والصحيح من األقوال

ومن  ،أصحابه رضوان اهلل عليهم منه --وكما أخرب وحذر النبي 

، وجعل اهلل على يده من الخوارق وكما حذر كل نبي قومه من المسيح الدجال ،فتنته

 .فهيئته وصورته فيها تبين كذب دعوتهالشيء الكثير، وال يلتبس أمره 
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 بيان أن المسيح الدجال األكبر موجود اآلن

 : على الصحيح من أقوال أهل العلم.وهو موجود اآلن

امُِر : كما جاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل  من طريق ع 
ُّ
ْعبِي اِحيل  الشَّ ر  ْعُب  ،بُْن ش  ش 

ان   ْمد  أ ل   ،ه  ْيٍس،أ نَُّه س  ة  بِنْت  ق  يْسٍ  ف اطِم  اِك بِْن ق  حَّ ْت   --ُأْخت  الضَّ ض  ا اْنق  ل مَّ ف 

اء  اْلُمن اِدي ِمْعُت نِد  تِي س    ،ِعدَّ
ِ
ُسوِل اهلل ي ر 

ة   ،--ُمن ادِ َل  ُين اِدي: الصَّ

ةً  امِع  ْسِجدِ  ،ج  ْجُت إِل ى اْلم  ر    ،ف خ 
ِ
ُسوِل اهلل ع  ر  ْيُت م  لَّ ُكنُْت فِي  ،--ف ص  ف 

 
ِ
ُسوُل اهلل ى ر  ا ق ض  ل مَّ ْوِم ف  تِي ت لِي ُظُهور  اْلق  اِء الَّ فِّ النِّس  ت ُه  --ص  َل  ص 

ل ى اْلِمنْب رِ  ل س  ع  ُك  ،ج  ُهو  ي ْضح  :  ،و  ال  ق  هُ إِْنَسان  ُمَص  لَِيْلَزْم ُكلُّ »ف  :  ،«َلَّ َأَتْدُروَن »ُثمَّ ق ال 

ُسوُلُه أ ْعل مُ  «؟لَِم َجَمْعُتُكمْ  ر  اُلوا: اهلُل و  :  ،ق   َواَل لَِرْهبَة   "ق ال 
 ،إِنِّي َواهَّللِ َما َجَمْعُتُكْم لَِرْغَبة 

اِريَّ َكاَن َرُجًَل َنْصَرانِيًّا أِلَنَّ َتِميًما ،َوَلكِْن َجَمْعُتُكمْ  َثنِي  ،َيَع َوَأْسَلمَ َفَجاَء َفَبا ،الدَّ َوَحدَّ

ُثُكْم َعْن َمِسيِح  الِ  َحِديًثا َواَفَق الَِّذي ُكنُْت ُأَحدِّ جَّ ُه َركَِب فِي َسِفينَة   ،الدَّ َثنِي َأنَّ َحدَّ

َأْرَفُئوا  ُثمَّ  ،َفَلِعَب بِِهِم اْلَمْوُج َشْهًرا فِي اْلَبْحرِ  ،َمَع َثََلثِيَن َرُجًَل ِمْن َلْخم  َوُجَذامَ  ،َبْحرِيَّة  

ْمسِ   فِي اْلَبْحرِ َحتَّى َمْغرِِب الشَّ
ِفينَِة َفَدَخُلوا اْلَجِزيَرَة  ،إَِلى َجِزيَرة  َفَجَلُسوا فِي َأْقُرِب السَّ

َعرِ  َعرِ  ،اَل َيْدُروَن َما ُقُبُلُه ِمْن ُدُبرِهِ  ،َفَلِقيَْتُهْم َدابَّة  َأْهَلُب َكثِيُر الشَّ َفَقالُوا:  ،ِمْن َكْثَرِة الشَّ

اَسةُ  َها اْلَقْوُم اْنَطِلُقوا  ،َوْيَلِك َما َأْنِت؟ َفَقاَلْت: َأَنا اْلَجسَّ اَسُة؟ َقاَلْت: َأيُّ َقاُلوا: َوَما اْلَجسَّ

ْيرِ  ُجِل فِي الدَّ ُه إَِلى َخَبرُِكْم بِاأْلَْشَواِق  ،إَِلى َهَذا الرَّ ْت َلنَا َرُجًَل َفرِقْ  ،َفإِنَّ ا َسمَّ نَا َقاَل: َلمَّ

ْيرَ  ،َقاَل: َفاْنَطَلْقنَا ِسَراًعا ،ِمنَْها َأْن َتُكوَن َشْيَطاَنةً  َفإَِذا فِيِه َأْعَظُم إِْنَسان   ،َحتَّى َدَخْلَنا الدَّ

ُه ِوَثاًقا ،َرَأْينَاُه َقطُّ َخْلًقا  َما َبْيَن ُرْكَبَتْيِه إَِلى َكْعَبيْهِ  ،َمْجُموَعة  َيَداُه إَِلى ُعنُِقهِ  ،َوَأَشدُّ

َفَأْخبُِرونِي َما َأْنُتْم؟ َقالُوا:  ،ُقْلنَا: َوْيَلَك َما َأْنَت؟ َقاَل: َقْد َقَدْرُتْم َعَلى َخَبرِي ،بِاْلَحِديدِ 

ة    َبْحرِيَّ
َفَصاَدْفنَا اْلَبْحَر ِحيَن اْغَتَلَم َفَلِعَب بِنَا  ،َنْحُن ُأَناس  ِمَن اْلَعَرِب َركِْبنَا فِي َسِفينَة 

َفَلِقيَْتنَا  ،َفَدَخْلنَا اْلَجِزيَرةَ  ،َفَجَلْسنَا فِي َأْقُربَِها ،ُثمَّ َأْرَفْأَنا إَِلى َجِزيَرتَِك َهِذهِ  ،ًرااْلَمْوُج َشهْ 
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َعرِ  َعرِ  ،َدابَّة  َأْهَلُب َكثِيُر الشَّ َفُقْلنَا: َوْيَلِك َما َأْنِت؟  ،اَل ُيْدَرى َما ُقُبُلُه ِمْن ُدُبرِِه ِمْن َكْثَرِة الشَّ

اَسةُ َفقَ  ْيرِ  ،اَلْت: َأَنا اْلَجسَّ ُجِل فِي الدَّ اَسُة؟ َقاَلْت: اْعِمُدوا إَِلى َهَذا الرَّ  ،ُقْلنَا: َوَما اْلَجسَّ

ُه إَِلى َخَبرُِكْم بِاأْلَْشَواِق  َوَلْم َنْأَمْن َأْن َتُكوَن  ،َوَفِزْعنَا ِمنَْها ،َفَأْقَبْلنَا إَِليَْك ِسَراًعا ،َفإِنَّ

ُقْلنَا: َعْن َأيِّ َشْأنَِها َتْسَتْخبُِر؟ َقاَل: َأْسَأُلُكْم  ،اَل: َأْخبُِرونِي َعْن َنْخِل َبيَْسانَ َفقَ  ،َشْيَطاَنةً 

ُه ُيوِشُك َأْن اَل ُتْثِمرَ  ،َهْل ُيْثِمُر؟ ُقْلنَا لَُه: َنَعمْ  ،َعْن َنْخِلَها َقاَل: َأْخبُِرونِي َعْن  ،َقاَل: َأَما إِنَّ

؟ َقاُلوا: ِهَي َكثِيَرُة اْلَماءِ  ،ُبَحْيَرِة الطََّبرِيَّةِ  يَها َماء 
 ،ُقْلنَا: َعْن َأيِّ َشْأنَِها َتْسَتْخبُِر؟ َقاَل: َهْل فِ

َقاُلوا: َعْن َأيِّ َشْأنَِها  ،َقاَل: َأْخبُِرونِي َعْن َعْيِن ُزَغرَ  ،َقاَل: َأَما إِنَّ َماَءَها ُيوِشُك َأْن َيْذَهَب 

؟ َوَهْل َيْزَرُع َأْهُلَها بَِماِء اْلَعْيِن؟ ُقْلنَا َلُه: َنَعمْ َتْسَتْخبُِر؟ َقاَل: َهْل فِ  ِهَي  ،ي اْلَعيِْن َماء 

يِّيَن َما َفَعَل؟ َقاُلوا:  ،َوَأْهُلَها َيْزَرُعوَن ِمْن َمائَِها ،َكثِيَرُة اْلَماءِ  َقاَل: َأْخبُِرونِي َعْن َنبِيِّ اأْلُمِّ

َة َوَنَزَل َيثْ  َقاَل: َكْيَف َصنََع بِِهْم؟  ،َقاَل: َأَقاَتَلُه اْلَعَرُب؟ ُقْلَنا: َنَعمْ  ،رَِب َقْد َخَرَج ِمْن َمكَّ

ُه َقْد َظَهَر َعَلى َمْن َيِليِه ِمَن اْلَعَرِب َوَأَطاُعوهُ  َقاَل َلُهْم: َقْد َكاَن َذلَِك؟ ُقْلنَا:  ،َفَأْخَبْرَناُه َأنَّ

َوإِنِّي  ،إِنِّي َأَنا اْلَمِسيُح  ،َوإِنِّي ُمْخبُِرُكْم َعنِّي ،َأْن ُيطِيُعوهُ َقاَل: َأَما إِنَّ َذاَك َخْير  لَُهْم  ،َنَعمْ 

َفَأْخُرَج َفَأِسيَر فِي اأْلَْرِض َفََل َأَدَع َقْرَيًة إاِلَّ َهَبْطتَُها فِي  ،ُأوِشُك َأْن ُيْؤَذَن لِي فِي اْلُخُروِج 

َة َوَطيَْبةَ  َمَتاِن َعَليَّ كِْلَتاُهَما ،َأْرَبِعيَن َلْيَلًة َغْيَر َمكَّ َما َأَرْدُت َأْن َأْدُخَل َواِحَدًة  ،َفُهَما ُمَحرَّ ُكلَّ

ْيُف َصْلًتا -َأْو َواِحًدا  - نِي َعنَْها ،ِمنُْهَما اْسَتْقَبَلنِي َمَلك  بَِيِدِه السَّ َوإِنَّ َعَلى ُكلِّ  ،َيُصدُّ

ْت  ،"َنْقب  ِمنَْها َمََلئَِكًة َيْحُرُسوَنَها ال   ق 
ِ
ُسوُل اهلل ن   ،--: ق ال  ر  ط ع  و 

تِِه فِي اْلِمنْب ِر:  ر  ِدين ة   - «َهِذِه َطْيَبةُ  ،َهِذِه َطْيَبةُ  ،َهِذِه َطْيَبةُ »بِِمْخص  َأاَل َهْل » -ي ْعنِي اْلم 

ْثُتُكْم َذلَِك  مْ  «؟ُكنُْت َحدَّ ال  النَّاُس: ن ع  ق  ُه َأْعَجَبنِي َحِديُث َتِميم  » ،ف  ُه َواَفَق الَِّذي أَ  ،َفإِنَّ نَّ

ُثُكْم َعنْهُ  ةَ  ،ُكنُْت ُأَحدِّ ْأمِ  ،َوَعِن اْلَمِدينَِة َوَمكَّ ُه فِي َبْحرِ الشَّ اَل َبْل ِمْن  ،َأْو َبْحرِ اْلَيَمنِ  ،َأاَل إِنَّ

أ   «َما ُهوَ  ،ِمْن قَِبِل اْلَمْشرِِق َما ُهَو ِمْن قَِبِل الَْمْشرِِق  ،قَِبِل اْلَمْشرِِق َما ُهوَ  أ  بِي ِدِه إِل ى و  ْوم 
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ْشِرِق  ال ْت:  ،اْلم   "ق 
ِ
ُسوِل اهلل ا مِْن ر  ذ  ِفْظُت ه   .«"--ف ح 

 وال مطعن فيه.  ،: أخرجه اإلمام مسلم رحمه اهلل يف صحيحهوهذا احلديث

 ."األجوبة المصرية": كما يف -رمحه اهلل-وقد دافع عنه احلافظ ابن حجر 

فنؤمن "تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال": كتابيونقلت دفاعه مع زيادة عليه، يف 

 . بذلك

 : إشكال وجوابه حول وجود املسيح الدجال

ر  : يف الصحيحني  ْبن  ُعم 
ِ
بْد  اهلل   ،-ما--من حديث ع 

ُّ
لَّى بِن ا النَّبِي : ص  -ق ال 

-  ِي اتِه اء  فِي آِخِر ح  ام   ،الِعش  لَّم  ق  ا س  ل مَّ :  ،ف  ال  ق   ،َأَرَأْيَتُكْم َلْيَلَتُكْم َهِذهِ »ف 

 ِمنَْها
ْن ُهَو َعَلى َظْهرِ األَْرضِ  ،َفإِنَّ َرْأَس ِماَئِة َسنَة   .«َأَحد   الَ َيبَْقى ِممَّ

بأنه بعد  --وقد أقسم النبي  ،: كيف نثبت وجود الدجالفاإلشكال

 .--مائة سنة لن تعيش نفس منفوسة كانت موجودة يف زمنه 

 : من أوجهفاجلواب 

وبعد قسمه  ،هذا --: أن يكون وجود الدجال بعد قول النبي األول

وإخباره هبذا الحديث على حسب عمله  --ويكون قسم النبي  ،هذا

--،  ثم بعد ذلك أخربه اهلل وأنه سيبقى  ،بوجود المسيح الدجال

 إلى أن يخرج يف آخر الزمان. 

 كربى.وخروج المسيح الدجال من عَلمات الساعة ال

ومن هذا  ،: وإما أن يكون وجود المسيح الدجال مستثنى من هذا القسمالثاني

 .(7137)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(7273)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،111)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 الحديث. 

وليس المسيح الدجال  ،هي أرض الجزيرة ،: وإما أن يكون المراد باألرضالثالث

 واهلل أعلم. ،ولعله يف مكان خارجها ،يف أرض الجزيرة

 .نوعيسى بن مريم عليه السالم، ويصلي عليه املسلمميوت و

ة  : رمحه اهلل مسند اإلمام أمحدفي ف ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
َّ
-أ نَّ النَّبِي

-  : َي َعَلْيِه  ،َفَيْمُكُث َما َشاَء اهَّللُ َأْن َيْمُكَث »ق ال  ُثمَّ ُيَتَوفَّى َفُيَصلِّ

 .«اْلُمْسِلُموَن َوَيْدفِنُوَنهُ 

 ) فيمكث أربعين سنة(. ويف رواية عند أبي داود:

 
         

 

  

(، 7187وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم ). (1177)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)

 . "وهو على شرط مسلم (،783/  1) "الفتح  "وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ يف ": وقال فيه
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 اإليمان بخروج يأجوج ومأجوج 

 ."اإلميان خبروج يأجوج، ومأجوج": ومن باب اعرف عقيدتك

حين عمل ذو القرنين رحمه اهلل السد  ،شأهنم يف القرآن الكريم وقد ذكر اهلل 

 وبين الناس. ،الذي يفصل بينهم

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث}:  قال اهلل
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 هس مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه جهمه هن من
 مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش
 .[31-31:]الكهف {مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم

أراد  وقوهتم؛ ألن اهلل  ،مع كثرهتم ،الظهور عليهو ،وعجزوا عن فتح هذا السد

 لهم ذلك.

 أن يجعل خروجهم من عَلمات الساعة الكربى. وأراد اهلل 

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت}:  وقال اهلل

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 .[31-36:]األنبياء {ري ٰى ين ىن نن من زن

ْحٍش : ويف الصحيحني ْين ب  بِنِْت ج    --من حديث ز 
َّ
-أ نَّ النَّبِي

-،  :ِزًعا ي ُقوُل ا ف  ْيه  ل  ل  ع  َوْيل  لِْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ َقِد  ،إاِلَّ اهَّللُ الَ إَِلَه »د خ 

تِي ". «ُفتَِح الَيْوَم ِمْن َرْدِم َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذهِ  ،اْقَتَرَب  الَّ اِم و  لَّق  بِإِْصب ِعِه اإِلْبه  ح  و 

ا ْحشٍ . "ت لِيه  ْين ُب بِنُْت ج  ْت ز  ال  :  --ق 
ِ
ُسول  اهلل ا ر  ُقْلُت ي  ن ْهلِ "ف  فِين ا أ  ُك و 
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؟ الُِحون  :  "الصَّ  .«َنَعْم إَِذا َكُثَر الَخَبُث »ق ال 

ة  : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-،  : يٌْب " «،ُفتَِح اْلَيْوَم ِمْن َرْدِم َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذهِ »ق ال  د  ُوه  ق  ع  و 

 ."تِْسِعين   بِي ِدهِ 

 يخرجون بعد قتل الدجال. ،وفتنتهم مستطيرة ،فشرهم عريض

 ،--من حديث النواس بن سمعان : كما جاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل

َفَبْينََما ُهَو َكَذلَِك إِْذ َأْوَحى اهَّللُ إَِلى ِعيَسى: إِنِّي  ...»: --قال: قال النبي 

ْز ِعَباِدي إَِلى الطُّوِر.  َوَيْبَعُث اهَّللُ  ،اَل َيَداِن أِلََحد  بِِقَتالِِهمْ  ،َقْد َأْخَرْجُت ِعَباًدا لِي َفَحرِّ

َة  ،َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدب  َينِْسُلونَ  ،َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج  ُلُهْم َعَلى ُبَحْيَرِة َطَبرِيَّ
َفَيُمرُّ َأَوائِ

ًة َماء  َوَيُمرُّ آِخُرُهْم َفَيقُ  ،َفَيْشَرُبوَن َما فِيَها َوُيْحَصُر َنبِيُّ اهَّللِ ِعيَسى  ،وُلوَن: َلَقْد َكاَن بَِهِذِه َمرَّ

َفَيْرَغُب  ،َحتَّى َيُكوَن َرْأُس الثَّْوِر أِلََحِدِهْم َخْيًرا ِمْن ِماَئِة ِدينَار  أِلََحِدُكُم اْلَيْومَ  ،َوَأْصَحاُبهُ 

َفُيْصبُِحوَن َفْرَسى  ،َعَلْيِهُم النََّغَف فِي ِرَقابِِهمْ َفُيْرِسُل اهَّللُ  ،َنبِيُّ اهَّللِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبهُ 

َفََل َيِجُدوَن فِي  ،ُثمَّ َيْهبُِط َنبِيُّ اهَّللِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه إَِلى اأْلَْرضِ  ،َكَمْوِت َنْفس  َواِحَدة  

 ،يُّ اهَّللِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه إَِلى اهَّللِ َفَيْرَغُب َنبِ  ،اأْلَْرِض َمْوِضَع ِشْبر  إاِلَّ َمََلَُه َزَهُمُهْم َوَنتْنُُهمْ 

ُثمَّ ُيْرِسُل اهَّللُ َمَطًرا  ،َفُيْرِسُل اهَّللُ َطْيًرا َكَأْعنَاِق اْلُبْخِت َفَتْحِمُلُهْم َفَتْطَرُحُهْم َحيُْث َشاَء اهَّللُ 

َلَفةِ  َفَيْغِسُل اأْلَْرَض َحتَّى َيْتُرَكَها ،اَل َيُكنُّ ِمنُْه َبْيُت َمَدر  َواَل َوَبر    .الحديث «َكالزَّ

ًة َماء  ": َوَزاَد َبْعَد َقْوِلِه: ويف رواية يف مسلم ُثمَّ َيِسيُروَن َحتَّى َينَْتُهوا إِلَى  -َلَقْد َكاَن بَِهِذِه َمرَّ

َفَيُقوُلوَن: َلَقْد َقَتْلنَا َمْن فِي اأْلَْرِض َهُلمَّ َفْلنَْقتُْل  ،َوُهَو َجَبُل َبيِْت اْلَمْقِدسِ  ،َجَبِل اْلَخَمرِ 

 .(7885)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7731)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(7881)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(7173)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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َماءِ  َماءِ  ،َمْن فِي السَّ ابِِهْم إَِلى السَّ اَبُهْم َمْخُضوَبًة َدًما ،َفَيْرُموَن بِنُشَّ  . "َفَيُردُّ اهَّللُ َعَليِْهْم ُنشَّ

 .«اَل َيَدْي أِلََحد  بِِقَتالِِهمْ  ،َباًدا لِيَفإِنِّي َقْد َأْنَزْلُت عِ »: َوِفي ِرَواَيِة اْبِن ُحْجٍر

 .بيان حال الناس بعد موت عيسى بن مريم عليه السالم

ويعودون إلى عبادة  ،ثم بعد موت عيسى بن مريم عليه السَلم تقع الردة يف الناس

 ويقع الفساد العريض. ،الَلت والُعزى

 حتى أهنم ربما تسافدوا يف الطرقات تسافد الحمر.

ْمٍرو: مسند اإلمام البزار رمحه اهلل فيف  ْبن  ع 
ِ
ْبد  اهلل ي ُقوُل:  ،-ما--من حديث ع 

 
ِ
ُسوُل اهلل اَعُة َحتَّى َتَتَساَفُدوا فِي الطُُّرِق َتَساُفَد »: --ق ال  ر  اَل َتُقوُم السَّ

 .«اْلَحِميرِ 

 ْبِن : ورواه البزار رمحه اهلل يف مسنده
ِ
ْبِد اهلل ْمٍروعن ع  ْعُه  ،-ما--ع  ْرف  ْم ي  ل  مِْثل ُه و 

 : نَُّه ق ال  اَعُة َحتَّى َيَتَساَفَد النَّاُس فِي الطُُّرِق َتَساُفَد اْلَحِمير»إاِلَّ أ   .« ِاَل َتُقوُم السَّ

ة  : صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل ويف ْير   --من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل -: أ نَّ ر 

-،  : اَعُة َحتَّى َتْقَتتَِل فَِئَتاِن َعظِيَمَتانِ الَ »ق ال  َيُكوُن َبْينَُهَما  ،َتُقوُم السَّ

اُبونَ  ،َدْعَوُتُهَما َواِحَدة   ،َمْقَتَلة  َعظِيَمة   اُلوَن َكذَّ ُهْم  ،َقرِيب  ِمْن َثَلَثِينَ  ،َوَحتَّى ُيْبَعَث َدجَّ ُكلُّ

ُه َرُسوُل اهَّللِ  الَِزُل  ،َيْزُعُم َأنَّ َمانُ  ،َوَحتَّى ُيْقَبَض الِعْلُم َوَتْكُثَر الزَّ َوَتْظَهَر  ،َوَيتََقاَرَب الزَّ

َوَحتَّى َيْكُثَر فِيُكُم الَماُل َفَيِفيَض َحتَّى ُيِهمَّ َربَّ الَماِل  ،َوَيْكُثَر الَهْرُج: َوُهَو الَقْتُل  ،الِفَتنُ 

َوَحتَّى  ،َفَيُقوَل الَِّذي َيْعرُِضُه َعَلْيِه: الَ َأَرَب لِي بِهِ  ،َعَلْيهِ  َوَحتَّى َيْعرَِضهُ  ،َمْن َيْقَبُل َصَدَقَتهُ 

ُجِل َفيَُقوُل: َيا َلْيَتنِي َمَكاَنهُ  ،َيَتَطاَوَل النَّاُس فِي الُبنَْيانِ  ُجُل بَِقْبرِ الرَّ َوَحتَّى  ،َوَحتَّى َيُمرَّ الرَّ

وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل . (7723، 7727)ه أخرجه اإلمام البزار يف مسند (1)

 . (311برقم )
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ْمُس ِمْن َمْغرِبَِها َفَذلَِك  ،َأْجَمُعونَ  -َيْعنِي آَمنُوا  -َلَعْت َوَرآَها النَّاُس َفإَِذا طَ  ،َتْطُلَع الشَّ

 { ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي }ِحين  
ُجَلَِن َثْوَبُهَما َبيْنَُهَما ،[221:]األنعام اَعُة َوَقْد َنَشَر الرَّ َفَلَ َيَتَباَيَعانِِه َوالَ  ،َوَلَتُقوَمنَّ السَّ

ُجُل بَِلَبِن لِْقَحتِِه َفَلَ َيْطَعُمهُ  ،َيْطِوَيانِهِ  اَعُة َوَقِد اْنَصَرَف الرَّ اَعُة  ،َوَلَتُقوَمنَّ السَّ َوَلَتُقوَمنَّ السَّ

يِه َفَلَ َيْطَعُمَها ،َوُهَو ُيِليُط َحْوَضُه َفَلَ َيْسِقي فِيهِ 
اَعُة َوَقْد َرَفَع ُأْكَلَتُه إَِلى فِ « َوَلَتُقوَمنَّ السَّ

. 

ْن أ ن سٍ : صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللويف    ،--ع 
ِ
ُسول  اهلل -أ نَّ ر 

-  : اَعُة َحتَّى اَل ُيَقاَل فِي اأْلَْرِض: اهَّللُ  اَل »ق ال   .« اهَّللُ  ،َتُقوُم السَّ

ْهِريُّ : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ة  اْلم  اس  ِن ْبُن ِشم  ْحم  ْبُد الرَّ :  ،من طريق ع  ق ال 

لَّدٍ ُكنُْت " ة  ْبِن ُمخ  ْسل م  ُه  ،ِعنْد  م  ِعنْد  اصِ و  ْمِرو بِْن اْلع   ْبُن ع 
ِ
ْبُد اهلل ال   ،-ما--ع  ف ق 

 
ِ
ْبُد اهلل اَعةُ "»: -ما--ع  ُهْم َشرٌّ ِمْن َأْهِل  ،إاِلَّ َعَلى ِشَراِر اْلَخْلِق  اَل َتُقوُم السَّ

 إاِلَّ َردَّ  ،اْلَجاِهِليَّةِ 
لِك  أ ْقب ل   ،"ُه َعَلْيِهمْ اَل َيْدُعوَن اهَّللَ بَِشْيء  ل ى ذ  ا ُهْم ع  ب يْن م  ُعْقب ُة ْبُن ف 

امِرٍ  ا ُعْقب ةُ  ،--ع  ُة: ي  ْسل م  ُه م  ال  ل  ق  ا  ،ف  ْع م  ،اْسم 
ِ
ْبُد اهلل ال  ُعْقب ةُ  ي ُقوُل ع  ق  --ف 

  ،ُهو  أ ْعل مُ ": -ما
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  ا أ ن ا ف س  أ مَّ َتَزاُل اَل »ي ُقوُل:  ،--و 

تِي ُيَقاتُِلونَ  ِهمْ  ،َعَلى َأْمرِ اهَّللِ  ِعَصاَبة  ِمْن ُأمَّ ُهْم َمْن َخاَلَفُهمْ  ،َقاِهرِيَن لَِعُدوِّ َحتَّى  ،اَل َيُضرُّ

اَعُة َوُهْم َعَلى َذلَِك  َيُهُم السَّ
  ،«َتْأتِ

ِ
ْبُد اهلل ال  ع  ق  ْل -ما--ف  ُثمَّ َيْبَعُث اهَّللُ ِريًحا » ،: أ ج 

َها َمسُّ اْلَحرِيرِ َكرِيِح اْلمِ  يَماِن إاِلَّ  ،ْسِك َمسُّ  ِمَن اْْلِ
َفََل َتْتُرُك َنْفًسا فِي َقْلبِِه ِمْثَقاُل َحبَّة 

اَعةُ  ،َقَبَضْتهُ   .«ُثمَّ َيْبَقى ِشَراُر النَّاِس َعَلْيِهْم َتُقوُم السَّ

 .(3171)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(138)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(1173)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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ة  : ويف الصحيحني ْير    ،--من حديث أ بي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل  ،--أ نَّ ر 

 : اَعُة َحتَّى َتْضَطرَِب َأَلَياُت نَِساِء َدْوس  َعَلى ِذي الَخَلَصةِ »ق ال  ُذو " «،الَ َتُقوُم السَّ و 

ةِ  ل ص  اِهلِيَّةِ الخ  ْعُبُدون  فِي الج  اُنوا ي  تِي ك  ْوٍس الَّ  .": ط اِغي ُة د 

 : وجاء تفسري ذي اخللصة يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل

ان ْت " ك  ة  و  اِهلِيَِّة بِت ب ال  ْوٌس فِي اْلج  ا د  ْعُبُده  ن ًما ت   ."ص 

 : بيان خطأ من زعم أن يأجوج ومأجوج هم الصني

 وقد أخطأ من زعم أن يأجوج ومأجوج هم الصين.

محبوسين يف السد  واوليس ،فيدخلون ويخرجون ،فإن الصين يتصلون بالناس

 القرنين. والذي بناه ذ

وال اتصال  ،وال عَلقة لهم ،يف سدهم محصورونهم فأما يأجوج ومأجوج: 

 وال من بعيد. ،بالناس ال من قريب

-: إال على ما جاء يف نص الكتاب والسنة الثابتة عن النبي وال يكون خروجهم

-. 

 : وهم خلق كثري

ِعيٍد الُخْدِريِّ : كما جاء يف الصحيحني   ،--من حديث أ بِي س 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-،  : ال ى: »ق ال  ُقوُل اهلُل ت ع  َوالَخْيُر فِي  ،َفَيُقوُل: َلبَّْيَك َوَسْعَدْيَك  ،َيا آَدمُ "ي 

َقاَل: ِمْن ُكلِّ َأْلف  تِْسَع ِماَئة   ،َقاَل: َوَما َبْعُث النَّاِر؟ ،َفيَُقوُل: َأْخرِْج َبْعَث النَّارِ  ،َيَدْيَك 

غِ  ،َوتِْسَعًة َوتِْسِعينَ  َوَتَرى النَّاَس  ،َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمل  َحْمَلَها ،يرُ َفِعنَْدُه َيِشيُب الصَّ

 َشِديد   َوَلكِنَّ َعَذاَب  ،ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى
  " اهَّللِ

ِ
ُسول  اهلل اُلوا: ي ا ر  لِك   ،ق  ن ا ذ  أ يُّ و 

 .(7151)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3111)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 : اِحُد؟ ق ال  ُجوَج َأْلًفا. ُثمَّ َقاَل: َوالَِّذي َفإِنَّ ِمنُْكْم َرُجًَل َوِمْن َيْأُجوَج َوَمأْ  ،َأْبِشُروا"الو 

بَّْرن ا " إِنِّي َأْرُجو َأْن َتُكوُنوا ُرُبَع َأْهِل الَجنَّةِ  ،بِيَِدهِ  َنْفِسي ك  :  ،ف  ال  ق  َتُكوُنوا  َأْرُجو َأنْ »ف 

بَّْرن ا «ُثُلَث َأْهِل الَجنَّةِ  :  ،ف ك  ال  ق  َما »َفَقاَل:  ،َفَكبَّْرَنا «َأْرُجو َأْن َتُكوُنوا نِْصَف َأْهِل الَجنَّةِ »ف 

ْوَداِء فِي ِجْلِد َثْور  َأْبَيَض  َعَرِة السَّ  بَْيَضاَء فِي ِجْلِد َثْور   ،َأْنُتْم فِي النَّاِس إاِلَّ َكالشَّ
َأْو َكَشَعَرة 

 .«َأْسَودَ 

 
         

  

 .(777)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7738)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 اإليمان بأشراط الساعة

 ."اإلميان بأشراط الساعة": من باب اعرف عقيدتكو

 خن حن ممجن خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك}:   قال اهلل
 .[21:]حممد {مه جه هن من

طَّاِب : يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللو ُر ْبُن اْلخ  : --–من حديث ُعم  : "ق ال  ق ال 

ةِ  اع  ِن السَّ أ ْخبِْرنِي ع  :  ،ف  ائِلِ »ق ال  ْن  «َما اْلَمْسُئوُل َعنَْها بَِأْعَلَم ِمَن السَّ أ ْخبِْرنِي ع  : ف  ق ال 

ا تِه  ار  :  ،أ م  اِء َيَتَطاَوُلوَن  ،َتِلَد اأْلََمُة َربََّتَها َأنْ »ق ال  َوَأْن َتَرى اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الشَّ

 .« فِي اْلُبنَْيانِ 

 : بيان أقسام أشراط وعالمات الساعة

 : تنقسم أشراط الساعة إىل قسمني

 أشراط صغرى. :األول

 : أشراط كربى.ةالثاني

 : أشراط وعالمات الساعة الصغرىبعض بيان 

 ."--بعث النيب ": األوىل

ْعدٍ : ملا يف الصحيحني ْهُل ْبُن س    ،-- -من حديث س 
ِ
ُسول  اهلل أ ْيُت ر  : ر  -ق ال 

- ا ذ  ك  ْيِه ه  : بِإِْصب ع  ام   ،ق ال  تِي ت لِي اإِلْبه  الَّ اَعُة »بِالُوْسط ى و  ُبِعْثُت َوالسَّ

 .«َكَهاَتْينِ 

 .(8)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(7125)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3171)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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ْن أ ن سٍ : يف الصحيحنيو   ،--ع 
ِّ
ِن النَّبِي :  --ع  َأَنا  ُبِعْثُت »ق ال 

اَعَة َكَهاَتْينِ   .«َوالسَّ

ة  : ويف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : اَعُة َكَهاَتْينِ ُبِعثُْت َأَنا »ق ال  ْينِ " «َوالسَّ ائِيُل  ،"ي ْعنِي إِْصب ع  ُه إِْسر   ،ت اب ع 

ِصينٍ  ْن أ بِي ح   ."ع 

 ."نار خترج يف أرض احلجاز": الثانية

 .كما ذكر المؤرخونوقد خرجت 

ة  : في الصحيحنيف ْير   --من حديث أ بي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل  ،--: أ نَّ ر 

 : اَعُة َحتَّى َتْخُرَج َنار  ِمْن َأْرِض الِحَجاِز ُتِضيُء َأْعنَاَق اِْلبِِل بُِبْصَرىالَ َتُقوُم »ق ال  «السَّ

. 

"فشو اخلمر، وظهور الزنا، ورفع العلم، وكثرة اجلهل، وكثرة  :الرابعة عشرة -الثالثة 

وتقاتل فئتني عظيمتني، وبعث  القتل، وكثرة الزالزل، وتقارب الزمان، وكثرة املال،

 دجالني كذابني ثالثني، وكثرة الفنت، وتطاول الناس يف البنيان".

ة  : في صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللف ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ُّ
: ق ال  النَّبِي ق ال 

-- :« ُاَعُة َحتَّى ُيْقَبَض الِعْلم الَِزُل  ،الَ َتُقوُم السَّ َوَيَتَقاَرَب  ،َوَتْكُثَر الزَّ

َمانُ  َحتَّى َيْكُثَر فِيُكُم الَماُل  -َوُهَو الَقْتُل الَقتُْل  -َوَيْكثَُر الَهْرُج  ،َوَتْظَهَر الِفَتنُ  ،الزَّ

 .«َفَيِفيَض 

 .(7121)مام مسلم يف صحيحه واإل (،1253)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(1252)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(7157)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3118)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(1571)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (3)
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ة  : ويف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل ْير   --من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل -: أ نَّ ر 

-،  : اَعُة َحتَّى ال  »ق ال  َيُكوُن َبْينَُهَما  ،َتْقَتتَِل فَِئَتاِن َعظِيَمَتانِ َتُقوُم السَّ

اُبونَ  ،َدْعَوُتُهَما َواِحَدة   ،َمْقَتَلة  َعظِيَمة   اُلوَن َكذَّ ُهْم  ،َقرِيب  ِمْن َثَلَثِينَ  ،َوَحتَّى ُيْبَعَث َدجَّ ُكلُّ

ُه َرُسوُل اهَّللِ  َمانُ  ،الَِزُل َوَحتَّى ُيْقَبَض الِعْلُم َوَتْكُثَر الزَّ  ،َيْزُعُم َأنَّ َوَتْظَهَر  ،َوَيتََقاَرَب الزَّ

َوَحتَّى َيْكُثَر فِيُكُم الَماُل َفَيِفيَض َحتَّى ُيِهمَّ َربَّ الَماِل  ،َوَيْكُثَر الَهْرُج: َوُهَو الَقْتُل  ،الِفَتنُ 

َوَحتَّى  ،ْيِه: الَ َأَرَب لِي بِهِ َفَيُقوَل الَِّذي َيْعرُِضُه َعلَ  ،َوَحتَّى َيْعرَِضُه َعَلْيهِ  ،َمْن َيْقَبُل َصَدَقَتهُ 

ُجِل َفيَُقوُل: َيا َلْيَتنِي َمَكاَنهُ  ،َيَتَطاَوَل النَّاُس فِي الُبنَْيانِ  ُجُل بَِقْبرِ الرَّ َوَحتَّى  ،َوَحتَّى َيُمرَّ الرَّ

ْمُس ِمْن َمْغرِبَِها َفَذلَِك  ،َأْجَمُعونَ  -َيْعنِي آَمنُوا  -َفإَِذا َطَلَعْت َوَرآَها النَّاُس  ،َتْطُلَع الشَّ

َوَلتَُقوَمنَّ  ،َأْو َكَسبَْت فِي إِيَمانَِها َخْيًرا ،ِحيَن الَ َينَْفُع َنْفًسا إِيَماُنَها َلْم َتُكْن آَمنَْت ِمْن َقْبُل 

ُجَلَِن َثْوَبُهَما َبْينَُهَما اَعُة َوَقْد َنَشَر الرَّ اَعُة  ،َفَلَ َيَتَباَيَعانِِه َوالَ َيْطِوَيانِهِ  ،السَّ َوَلَتُقوَمنَّ السَّ

ُجُل بَِلَبِن لِْقَحتِِه َفَلَ َيْطَعُمهُ  اَعُة َوُهَو ُيِليُط َحْوَضُه َفَلَ  ،َوَقِد اْنَصَرَف الرَّ َوَلتَُقوَمنَّ السَّ

اَعُة َوَقْد َرَفَع ُأْكَلَتُه إَِلى فِيِه َفَلَ َيطَْعُمَها ،َيْسِقي فِيهِ   .« َوَلَتُقوَمنَّ السَّ

 ."قلة الرجال، وكثرة النساء": السادسة عشر-عشر اخلامسة

:  ،--من حديث أ ن ٌس : في صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللف نَُّكْم "ق ال  ث  دِّ ُح  أل 

ٌد ب ْعِدي ُثُكُموُه أ ح  دِّ ِديًثا ال  ُيح    ،ح 
ِّ
ِمْعُتُه مِن  النَّبِي   ،--س 

َّ
ِمْعُت النَّبِي س 

--  :اَعةُ الَ »ي ُقوُل :  «َتُقوُم السَّ ا ق ال  إِمَّ اَعةِ  ِمْن َأْشَراطِ »و  َأْن ُيْرَفَع  ،السَّ

َنا ،َوُيْشَرَب الَخْمُر  ،َوَيظَْهَر الَجْهُل  ،الِعْلمُ  َجاُل  ،َوَيْظَهَر الزِّ َوَيْكُثَر النَِّساُء َحتَّى  ،َوَيِقلَّ الرِّ

 .«َيُكوَن لِْلَخْمِسيَن اْمَرَأًة الَقيُِّم الَواِحُد 

 .(3171)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(1858)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 ."كثرة الشح والبخل، ونقص العمل": الثامنة عشرة-السابعة عشرة

ة  : في الصحيحنيف ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي  ،--ع 

 : َمانُ »ق ال  حُّ  ،َوَينُْقُص الَعَمُل  ،َيَتَقاَرُب الزَّ  «َوَيْكُثُر الَهْرُج  ،َوَتْظَهُر الِفتَنُ  ،َوُيْلَقى الشُّ

 
ِ
ُسول  اهلل اُلوا: ي ا ر  :  ،ق  ؟ ق ال   . «الَقْتُل الَقْتُل »أ يُّم  ُهو 

ْيٌب  ق ال  ُشع  ُيوُنُس  ،و  ْيُث  ،و  اللَّ ْهِريِّ  ،و  اْبُن أ ِخي الزُّ ْهِريِّ  ،و  ِن الزُّ ْيدٍ  ،ع  ْن ُحم  ْن  ،ع  ع 

ة   ْير    ،أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي  .--ع 

 ."قتال الرتك": التاسعة عشرة

ة  : في الصحيحنيف ْير   --من حديث أ بي ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل --: ق ال  ر 

اَعُة َحتَّى ُتَقاتُِلوا التُّْركَ »:  َكَأنَّ  ،ُذْلَف األُُنوِف  ،ُحْمَر الُوُجوهِ  ،ِصَغاَر األَْعُينِ  ،الَ َتُقوُم السَّ

َعرُ  ،ُوُجوَهُهُم الَمَجانُّ الُمْطَرَقةُ  اَعُة َحتَّى ُتَقاتُِلوا َقْوًما نَِعاُلُهُم الشَّ . «َوالَ َتُقوُم السَّ

 وغيرها من األشراط وهي كثيرة.

 : هي العَلمات التي تدل على قرب قيام الساعة.واألشراط

 
         

  

 .(123)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3511)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(7117)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7178)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 بيان أشراط الساعة الكبرى

 .بيان أشراط الساعة الكربى

ة  ْبِن أ ِسيدٍ : اهلليف صحيح اإلمام مسلم رمحه  ْيف    ،--من حديث ُحذ 
ُّ
ان  النَّبِي : ك  ق ال 

--  ُل  مِنْه ن ْحُن أ ْسف  ٍة و  ْين ا ،فِي ُغْرف  ؟  ،ف اطَّل ع  إِل  ا ت ْذُكُرون  : م  ال  ق  ُقْلن ا: "ف 

ة   اع  :  ،السَّ : َخْسف  "»ق ال  اَعَة اَل َتُكوُن َحتَّى َتُكوَن َعْشُر آَيات  َوَخْسف   ،بِاْلَمْشرِِق إِنَّ السَّ

اُل  ،بِاْلَمْغرِِب  جَّ َخاُن َوالدَّ َوَيْأُجوُج  ،َوَدابَُّة اأْلَْرضِ  ،َوَخْسف  فِي َجِزيَرِة اْلَعَرِب َوالدُّ

ْمِس ِمْن َمْغرِبَِها ،َوَمْأُجوُج  ق ال   "َوَنار  َتْخُرُج ِمْن ُقْعَرِة َعَدن  َتْرَحُل النَّاَس  ،َوُطُلوُع الشَّ

ْيعٍ ُشْعب ةُ  ِزيِز بُْن ُرف  ْبُد اْلع  نِي ع  ث  دَّ ح  ْيلِ  ،: و  ْن أ بِي الطُّف  ة   ،ع  ِريح  ْن أ بِي س  لِك   ،ع  ال   ،مِْثل  ذ 

 
َّ
ْذُكُر النَّبِي ِة:  ،--ي  اِشر  ا فِي اْلع  ُدُهم  -ُنُزوُل ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم "وق ال  أ ح 

-"،  :ُر  ."ي اْلَبْحرِ َوِريح  ُتْلِقي النَّاَس فِ "وق ال  اآْلخ 

اِريِّ : سلمملويف رواية  ة  ْبِن أ ِسيٍد اْلِغف  ْيف  ْن ُحذ  :  ،--ع   "ق ال 
ُّ
-اطَّل ع  النَّبِي

-  ُر اك  ن ْحُن ن ت ذ  ْين ا و  ل  :  ،ع  ال  ق  ؟»ف  ُرون  اك  ا ت ذ  ة   «م  اع  اُلوا: ن ْذُكُر السَّ :  ،ق  ق ال 

َها َلْن َتُقوَم َحتَّى َتَرْوَن » َخانَ  - َفَذَكرَ  - َقْبَلَها َعْشَر آَيات  إِنَّ اَل  ،الدُّ جَّ ابَّةَ  ،َوالدَّ  ،َوالدَّ

ْمِس ِمْن َمْغرِبَِها َوَيَأُجوَج  ،--َوُنُزوَل ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم  ،َوُطُلوَع الشَّ

: َخْسف  بِاْلَمْشرِِق  ،َوَمْأُجوَج  َجِزيَرةِ َوَخْسف  بِ  ،َوَخْسف  بِاْلَمْغرِِب  ،َوَثََلَثَة ُخُسوف 

 .«َتْطُرُد النَّاَس إِلَى َمْحَشرِِهمْ  ،َوآِخُر َذلَِك َنار  َتْخُرُج ِمَن اْلَيَمنِ  ،اْلَعَرِب 

 : فهذه العشر هي العالمات الكربى لقيام الساعة

.األوىل ان  خ   : خروج الدُّ

 .(7151)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)



  212 اعرف عقيدتك

. الثانية ال  جَّ  : خروج المسيح الدَّ

ابَّة . الثالثة  : خروج الدَّ

ا. : ُطُلوع  الرابعة ْغِربِه  ْمِس مِْن م   الشَّ

ْري م  اخلامسة ى اْبِن م   . --: ُنُزول  ِعيس 

. السادسة ْأُجوج  م   : خروج ي أ ُجوج  و 

ْشِرِق. السابعة ْسٌف بِاْلم   : خ 

ْغِرِب. الثامنة ْسٌف بِاْلم   : خ 

ِب. التاسعة ر  ِة اْلع  ِزير  ْسٌف بِج   : خ 

ِرِهْم. ،-من قعرة عدن-نِ : خروج ن اٌر ت ْخُرُج مِن  اْلي م  العاشرة ْحش   ت ْطُرُد النَّاس  إِل ى م 

ِريٌح ُتْلِقي النَّاس  فِي اْلب ْحِر.-العاشرة- وقيل  : و 

 فيتبع بعضها البعض. ،وتتابع ،فهي تتعاقب

 : خروج المهدي عليه السَلم.احلادية عشر

 : ملا جاء يف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل
ِ
ْبِد اهلل   ،--من حديث ع 

ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : ْنَيا إاِلَّ َيْوم  »ق ال  ِديثِهِ  - «َلْو َلْم َيْبَق ِمَن الدُّ ُة فِي ح  د 
ائِ َل »: ق ال  ز  َلَطوَّ

ُقوا  ،«اْلَيْومَ  اهَّللُ َذلَِك  يِه َرُجًَل ِمنِّي» -ُثمَّ اتَّف 
 - «ِمْن َأْهِل َبيْتِي»أ ْو  - «َحتَّى َيْبَعَث فِ

ِديِث فِْطرٍ  "َأبِيِه اْسُم َأبِي َواْسمُ  ،اْسِمي ُيَواطُِئ اْسُمهُ " اد  فِي ح   ،َيْمََلُ اأْلَْرَض قِْسطًا»: ز 

ق ال   «َوَعْداًل َكَما ُمِلَئْت ُظْلًما َوَجْوًرا ِديِث ُسْفي ان  : و   ،َأْو اَل َتنَْقِضي ،اَل َتْذَهُب »: فِي ح 

ْنَيا َحتَّى َيْمِلَك اْلَعَرَب َرُجل   اُود  . «ُيَواطُِئ اْسُمُه اْسِمي ،َأْهِل َبْيتِيِمْن  الدُّ : ق ال  أ ُبو د 
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ْعن ى ُسْفي ان  » أ بِي ب ْكٍر بِم  ر  و  ْفُظ ُعم   .«ل 

 ."أنه املهدي املنتظر" :بيان أنه ال يقال يف املهدي

والناس  ،والمَلئكة ،: هو مهدي الرافضة عليهم لعائن اهلل ألن املهدي املنتظر

 أجمعين.

 والناس أجمعين. ،والمَلئكة ،: عليهم لعنة اهلل مهدي اليهودوهو 

هم يعملون ف بالشريعة على يديه ا: ما ينتظرون مهدًيا؛ ليعملوأما أهل السنة واجلماعة

يف كل  ،--ويف سنة النبي  ،على ما جاء يف كتاب رهبم ،بشرع اهلل 

 .يأو مع غير المهد ،سواء كان ذلك مع المهدي، مكانو ،زمان

 ،--عن زمن يظهر فيه رجل من آل بيت النبي  لكن أخرب اهلل 

 به اإلسَلم والمسلمين. وينصر اهلل  ،به الدين يجدد اهلل 

ويصلي خلفه عيسى بن  ،وعلى طريقته ،--وهو على هدي النبي 

 مريم عليه السَلم.

 : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف
ِ
ْبِد اهلل ابِر  ْبن  ع  ي ُقوُل:  ،--من حديث ج 

 
َّ
ِمْعُت النَّبِي تِي ُيَقاتُِلوَن َعَلى اْلَحقِّ »ي ُقوُل:  --س  اَل َتَزاُل َطائَِفة  ِمْن ُأمَّ

:  ،«َظاِهرِيَن إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ  ال  َفَيُقوُل  ،--َفَينِْزُل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم "ق 

ةَ  إِنَّ  ،َفَيُقوُل: اَل  ،َأِميُرُهْم: َتَعاَل َصلِّ َلنَا  َهِذِه اأْلُمَّ
"َبْعَضُكْم َعَلى َبْعض  ُأَمَراُء َتْكرَِمَة اهَّللِ

. 

. "حسن صحيح". وقال اإلمام األلباين رحمه اهلل يف السنن: (3787)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

 . "هذا حديث حسن": (، وقال فيه831وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم )

 .(121)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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ة  : وملا جاء يف الصحيحني ْير    ،--من حديث أ ب ي ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :« ُْه  ، 1«َوإَِماُمُكْم ِمنُْكمْ  ،َكْيَف َأْنُتْم إَِذا َنَزَل ابُْن َمْرَيَم فِيُكم ت اب ع 

ْيٌل  . ،ُعق 
ُّ
اِعي األ ْوز   و 

 : ترتيب أشراط الساعة على حسب حدوثها

 : خروج المهدي.األوىل

 : ظهور المسيح الدجال عليه لعنة اهلل والمَلئكة والناس أجمعين.الثانية

 كما سبق معنا يف األحاديث. ،: نزول عيسى بن مريم عليه السَلمالثالثة

 ومأجوج.: خروج يأجوج الرابعة

 وقد تقدم بيان ما يقع يف زمنه من الفتن العظيمة.

 : خروج الدخان.اخلامسة

 ،ويف المشرف ،يف جزيرة العرب": الخسف الذي يقع: السادسة، والسابعة، والثامنة

 ."ويف المغرب

 .-من قعرة عدن–: ثم تخرج النار من اليمن التاسعة

 : أن تطلع الشمس من مغرهبا.العاشرة

 خروج الدابة.: األخرية

 ."هي طلوع الشمس من مغربها": الكربى بيان أن آخر أشراط قيام الساعة

ولكن ال ينفعهم هذا  ،آمن الناس كلهم أجمعون"فإذا طلعت الشمس من مغرهبا: 

 ."اإليمان

 .(122)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7331)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  قال اهلل

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 .[128األنعام: ] {ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ

ة  : ويف الصحيحني ْير    ،--من حديث أ بي ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :«ْمُس ِمْن َمْغرِبَِها اَعُة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ َفإَِذا َرآَها النَّاُس  ،الَ َتُقوُم السَّ

األنعام: ] { ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}: َفَذاَك ِحينَ  ،آَمَن َمْن َعَليَْها

128]». 

 .بيان أنه مل يثبت يف االدلة أن الشمس تطلع من مغربها، وتغرب من مشرقها

وتغرب من  ،أهنا تطلع من المغرب"وليس معنى طلوع الشمس من مغرهبا: 

 ."المشرق

-ويف األحاديث الثابتة عن النبي  ،ولم يثبت يف األدلة ،هذا لم يأت

-. 

وهي من أواخر العَلمة: أن الناس ينتظرون  ،ولكن من عَلمات الساعة الكربى

فاهلل أعلم كم ؛ فإذا هبا تطلع من مغرهبا ،طلوع الشمس من مشرقها كما هو المعتاد

 وهو بعد طلوع الشمس من مغرهبا حتى تقوم الساعة. ،سيبقى ذلك الوقت

ة  : جاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
َّ
-أ نَّ النَّبِي

-،  : ْمُس َيْوُم اْلُجُمَعةِ »ق ال   ،فِيِه ُخِلَق آَدمُ  ،َخْيُر َيْوم  َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ

يِه ُأْخرَِج ِمنَْها ،اْلَجنَّةَ  َوفِيِه ُأْدِخَل 
اَعُة إاِلَّ فِي َيْوِم اْلُجُمَعةِ  ،َوفِ  . َواَل َتُقوُم السَّ

 .(123)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3172)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(823)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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 .طلوع الشمس من مغربها بيان أن خروج الدابة يكون بعد

 يكون خروج الدابة. ،ثم بعد طلوع الشمس من مغرهبا

 وقد ذكروا يف صفاهتا أموًرا ال تثبت يف األدلة.

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت}:  قال اهلل
 .[87النمل: ] {ىل مل يك ىك مك لك

 ."مؤمن، كافر": وجاء أن الدابة ختطم الناس

 ."يا كافر ،مؤمنيا ": فيصبح الناس يتنادون فيما بينهم

ة  : في مسند اإلمام أمحد رمحه اهللف ام  ْن أ بِي ُأم    ،من حديث ع 
ِّ
ُعُه إِل ى النَّبِي ْرف  -ي 

-  : اطِيِمِهمْ  "ق ال  ر  ل ى خ  ت ِسُم النَّاس  ع  ابَُّة ف  ْغُمُرون  فِيُكْم  ،ت ْخُرُج الدَّ ُثمَّ ي 

طَِّمين   ِد اْلُمخ  ْيُتُه مِْن أ ح  ي ُقوُل: اْشت ر  ْيت ُه؟ ف  ْن اْشت ر  ي ُقوُل: مِمَّ ُجُل اْلب ِعير  ف  تَّى ي ْشت ِري  الرَّ  ح 

دٍ  ،وق ال  ُيوُنُس  " مَّ ْعُمُرون   ،ي ْعنِي اْبن  ُمح  ْم ي ُشكَّ  ،فِيُكمْ  ُثمَّ ي  ل  هُ  ،و  ف ع  : ف ر   .« ق ال 

 
         

 

 .(777وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم ). (77758)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)
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 بيان النفخ في الصور 

 : بيان النفخ يف الصور

 ينفخ يف الصور مرتين: األولى: نفخ الصعق، والثانية: نفخة البعث.

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  قال اهلل

 .[18الزمر: ] {مي خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن

يس: ] {خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ}:   وقال اهلل

21]. 

ُث بِِه؟ أنه ، َعْبَد اهَّللِ ْبَن َعْمر ووعن  دِّ ِذي ُتح  ِديُث الَّ ا اْلح  ذ  ا ه  : م  ال  ق  ُجٌل، ف  ُه ر  اء  ج 

ه  إاِلَّ اهلُل   أ ْو ال  إِل 
ِ
ان  اهلل : ُسْبح  ال  ق  ا، ف  ذ  ك  ا و  ذ  ة  ت ُقوُم إِل ى ك  اع  ًة  -ت ُقوُل: إِنَّ السَّ لِم  أ ْو ك 

ا  ُهم  يْ  -ن ْحو  ًدا ش  ث  أ ح  دِّ ْمُت أ ْن ال  ُأح  م  ْد ه  ق  لِيٍل ل  ْون  ب ْعد  ق  ت ر  ا ُقْلُت: إِنَُّكْم س  ًئا أ ب ًدا، إِنَّم 

ظِيًما،  :  ...أ ْمًرا ع  ف ع  لِيًتا، ق ال  ر  ى لِيًتا و  ٌد إاِلَّ أ ْصغ  ُعُه أ ح  وِر، ف َل  ي ْسم  ُخ فِي الصُّ ُثمَّ ُينْف 

ي   : ف  ْوض  إِبِلِِه، ق ال  ُجٌل ي ُلوُط ح  ُعُه ر  ْن ي ْسم  ُل م  أ وَّ ُق النَّاُس، ُثمَّ ُيْرِسُل اهلُل و  ي ْصع  ُق، و  ْصع 

نَُّه الطَّلُّ أ ِو الظِّلُّ  -أ ْو ق ال  ُينِْزُل اهلُل  - أ  ًرا ك  ط  ُخ فِيِه  -م  اُد النَّاِس، ُثمَّ ُينْف  ت نُْبُت مِنُْه أ ْجس  ف 

نُْظُرون   ي اٌم ي 
ا ُهْم قِ إِذ  ى، ف   ( .ُأْخر 

 ، ق ال  َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ و
ِ
ُسوُل اهلل ت ْيِن أ ْرب ُعون  : »: ق ال  ر  ا ب ْين  النَّْفخ  « م 

اُلوا:  : أ ب ْيُت، ق  ْهًرا؟ ق ال  اُلوا: أ ْرب ُعون  ش  : أ ب ْيُت، ق  ة  أ ْرب ُعون  ي ْوًما؟ ق ال  ْير  اُلوا: ي ا أ ب ا ُهر  ق 

: أ ب ْيُت،  ن ًة؟ ق ال  نُْبُت اْلب ْقُل ُثمَّ ُينِْزُل اهلُل مِن  ال»أ ْرب ُعون  س  ا ي  م  ، ك  ي نُْبُتون  اًء ف  اِء م  م  متفق « سَّ

 عليه .

 .وخيرجون من قبورهم سراًعا مسرعني إىل الداعي

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه}:  قال اهلل
 .[44-41:]املعارج {نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
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 .ويقوم الناس لرب العاملني

 خم حم جم يل ىل مل خل جع مظ حط مض خض حض}:  قال اهلل

 .[6-4:]املطففني {ىم مم

 .بيان أن أول من يكسى من اخلالئق يوم القيامة إبراهيم عليه السالم

بَّاٍس : ملا جاء يف الصحيحني   ،-ما--من حديث اْبِن ع 
ِّ
ِن النَّبِي ع 

،  : ُكْم َمْحُشوُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل  "ق ال   ُّ َّ ٍّ}: ُثمَّ َقَرأَ  ،إِنَّ
ُل َمْن ُيْكَسى [،153األنبياء: ] {زب رب يئ ىئ مئنئ زئ ّٰرئ ِّ ي ْوم   َوَأوَّ

َمالِ  ،الِقَياَمِة إِْبَراِهيمُ  َفَأُقوُل َأْصَحابِي  ،َوإِنَّ ُأَناًسا ِمْن َأْصَحابِي ُيْؤَخُذ بِِهْم َذاَت الشِّ

يَن َعَلى َأْعَقابِِهْم ُمنُْذ َفاَرْقَتُهمْ  ،َأْصَحابِي ُهْم َلْم َيَزاُلوا ُمْرَتدِّ َفَأُقوُل َكَما َقاَل  ،َفَيُقوُل: إِنَّ

الُِح   -[113المائدة: ] { خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح}: " الَعْبُد الصَّ

 .«[171البقرة:] {يت ىت نت } - إَِلى َقْولِهِ 

 ."غراًل  ،عراة ،حفاة": فيحشرون من قبورهم

 ،هو أبو األنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السَلم ،فأول من يكسى من الخَلئق

 . --فهي كرامة له 

 .هو أول من ينشق عنه القرب يوم القيامة --بيان أن نبينا حممد 

وهذا كرامة  ،--هو نبينا محمد  ،فأول من يخرج ويبعث من قربه

 عظيمة له من بين ولد آدم عليه السَلم.

ة  : جاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللملا  ْير  : ق ال   ،--من حديث أ بي ُهر  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل ُل َمْن َينَْشقُّ َعنُْه اْلَقْبرُ  ،َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمةِ »: --ر   ،َوَأوَّ

 .)(واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7731)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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ع   ُل ُمَشفَّ ع  َوَأوَّ
ُل َشافِ  .«َوَأوَّ

 .اخلالئق مقدار ميل يوم القيامةبيان أن الشمس تدنو من 

فيبلغ هبم الكرب والشدة ما ال  ،وتدنو الشمس من الخَلئق مقدار ميل يوم القيامة

 .يعلمه إال اهلل 

دِ : كما جاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل اُد ْبُن اأْل ْسو  :  ،--من حديث اْلِمْقد  ق ال 

 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  ْمُس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلَخْلِق »ي ُقوُل:  ،--س   ،ُتْدَنى الشَّ

امٍِر:  - «َحتَّى َتُكوَن ِمنُْهْم َكِمْقَداِر ِميل   ْيُم ْبُن ع  ا ي ْعنِي بِاْلِميِل؟ "ق ال  ُسل  ا أ ْدِري م   م 
ِ
اهلل ف و 

ة  اأْل ْرضِ  اف  س  ْينُ  ،أ م  ُل بِِه اْلع  ِذي ُتْكت ح  :  -"أ ِم اْلِميل  الَّ َفَيُكوُن النَّاُس َعَلى َقْدِر »ق ال 

َوِمنُْهْم  ،َوِمنُْهْم َمْن َيُكوُن إَِلى ُرْكَبتَْيهِ  ،َفِمنُْهْم َمْن َيُكوُن إَِلى َكْعَبْيهِ  ،َأْعَمالِِهْم فِي اْلَعَرِق 

:  «ُيْلِجُمُه اْلَعَرُق إِْلَجاًما َوِمنُْهْم َمنْ  ،َمْن َيُكوُن إَِلى َحْقَوْيهِ   "ق ال 
ِ
ُسوُل اهلل ار  ر  أ ش  -و 

-  ِبِي ِدِه إِل ى      فِيه". 

ة  : ويف الصحيحني ْير  ُسول  --من حديث أ بِي ُهر    : أ نَّ ر 
ِ
:  اهلل ق ال 

َوُيْلِجُمُهْم  ،َيْعَرُق النَّاُس َيْوَم الِقَياَمِة َحتَّى َيْذَهَب َعَرُقُهْم فِي األَْرِض َسْبِعيَن ِذَراًعا»

 .«َحتَّى َيْبُلَغ آَذاَنُهمْ 

األحياء  ،والمسلمات ،ولجميع المسلمين ،الرحمة والمغفرة لنا فنسأل اهلل 

 والحمد هلل رب العالمين. ،منهم واألموات
         

 .(7738)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(7813)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(7817)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1277)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 بيان اإليمان بالقدر: "خيره, وشره" من اهلل 

 ."من اهلل  "خريه، وشره": القدرأن اإلميان ": من باب اعرف عقيدتكو

 .[31القمر: ] {هئ مئ هي مي خي حي}:  قال اهلل

 .[78األحزاب: ] {مث هت مت خت حت جت}:  وقال اهلل

طَّاِب من حديث : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ُر ْبُن اْلخ  :  --ُعم  ق ال 

انِ  يم 
ِن اإْلِ أ ْخبِْرنِي ع  :  ،ف   ،َواْلَيْوِم اآْلِخرِ  ،َوُرُسِلهِ  ،َوُكُتبِهِ  ،َوَمََلئَِكتِهِ  ،َأْن ُتْؤِمَن بِاهَّللِ »ق ال 

هِ  َوُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْيرِهِ   .«...«َوَشرِّ

 أو من شر. ،من خير ،؛ فهو خالق كل شيء: من اهلل أي

 .[11الصافات: ] {مج حج مث هت مت}:  قال اهلل

 .[17الزمر: ] {}:   وقال اهلل

 خالق كل شيء. وغيرها من اآليات الكثيرة التي تدل على أن اهلل 

ة  : وجاء يف مسند اإلمام البزار رمحه اهلل ْيف    ،--من حديث ُحذ 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  :  .«َوَصنَْعَتهُ  ،َخَلَق اهَّللُ ُكلَّ َصانِع  »ق ال 

. إال وقد قدره اهلل  ،"والسفلي ،العلوي"فما من شيء يقع يف هذا العالم: 

 ال يخالفون يف ذلك. ،وهذا مجمع عليه عند أهل الحق

 ."وما لم يشأ لم يكن ،ما شاء اهلل كان": وهلذا جتد من كالمهم

 .(8)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

(، 1173و يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )وه. (7873)أخرجه اإلمام البزار يف مسنده  (7)

 .  (712)وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم 
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 :(40896يف السنن الكربى لإلمام البيهقي رمحه اهلل برقم )و

 
ُّ
افِِعي ِر  -رحمه اهلل-ُسئِل  الشَّ د  ِن اْلق  أ  ي ُقوُل:  ،ع  أ ْنش   ف 

 َوَما ِشْئُت إِْن َلْم َتَشممممممممْأ َلْم َيُكنْ   َما ِشْئَت َكاَن َوإِْن لَممممممممممممممْم َأَشْأ 

 َفِفي اْلِعْلِم َيْجرِي اْلَفَتى َواْلُمِسنْ   َخَلْقَت اْلِعَباَد َعَلى َما َعِلمممممممْمَت 

 َوَهَذا َأَعنَْت َوَذا َلممممممممممممممممْم ُتِعنْ   َعَلى َذا َمنَنَْت َوَهَذا َخَذْلممممممممممَت 

 َوِمنُْهْم َقبِيمممممممممممممح  َوِمنُْهْم َحَسنْ   َفِمنُْهْم َشِقيٌّ َوِمنُْهْم َسِعيمممممممممممممد  

 : بيان مراتب اإلميان بالقدر

لمؤمن حًقا يف هذا الباب أربعة مراتب من حققها؛ فهو اويقوم اإليمان بالقدر على 

وربما كان من  ،أو ضيع بعضها؛ فهو يف ضَلل سحيق ،ومن ضيعها، العظيم

 الكافرين: 

 ."العلم": املرتبة األوىل

، وال يف السماء ،وال تحفى عليه خافية يف األرض ،بكل شيء عليم وأن اهلل 

 وبالجزيئات. ،عليم بالكليات وأن اهلل 

 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط}:  قال اهلل

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك
 .[21األنعام: ] {جي ٰه مه جه هن

 حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع}:  وقال اهلل

 مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك
 .[73لقمان: ] {ٰه

 معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس}:   وقال اهلل
 .[11الحجرات: ]     {مف خف حف جف مغ
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 ييٰذ ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من}:  وقال اهلل

 .ها من اآليات وهي كثيرةوغير، [11التغابن: ] {َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 ،وهي العلم ،من أنكر هذه المرتبة، فمن السنة على هذا كثيرة من السنةواألدلة 

 .فقد كفر باهلل 

ْن ي ْحي ى ْبنِ : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف ، ق ال   من طريق ع  ر  ْن ": ي ْعم  ل  م  ان  أ وَّ ك 

 
ُّ
نِي ْعب ٌد اْلُجه  ِة م  ِر بِاْلب ْصر  د  ِن اْلِحْمي ِريُّ  ،ق ال  فِي اْلق  ْحم  بِْد الرَّ ْيُد ْبُن ع  ُحم  ل ْقُت أ ن ا و  اْنط  ف 

ْيِن  اجَّ ْيِن  -ح  ُقْلن ا:  -أ ْو ُمْعت ِمر  ُسولِ "ف  اِب ر  ْن أ ْصح  ًدا م  ِقين ا أ ح  ْو ل    ل 
ِ
-اهلل

-،  ِر د  ِء فِي اْلق  ُؤال  ا ي ُقوُل ه  مَّ أ ْلن اُه ع  ن ا  ،ف س  ُوفِّق  ل  ر  ْبِن ف   ْبُن ُعم 
ِ
ْبُد اهلل ع 

طَّاِب  ْسِجد   --اْلخ  اِخًَل اْلم  ْن ي ِمينِهِ  ،د  ُدن ا ع  اِحبِي أ ح  ص  اْكت ن ْفُتُه أ ن ا و  ُر  ،ف  اآْلخ  و 

الِهِ  ْن ِشم    ،ع 
َّ
م  إِل ي َل  ي كُِل اْلك  اِحبِي س  ن نُْت أ نَّ ص  ُقْلُت:  ،ف ظ  ُه َقْد "ف  ْحَمِن إِنَّ َأَبا َعْبِد الرَّ

ُروَن اْلِعْلمَ  ،َظَهَر قَِبَلنَا َناس  َيْقَرُءوَن اْلُقْرآنَ  ُهْم َيْزُعُموَن َأْن  ،َوَذَكَر ِمْن َشْأنِِهمْ  ،َوَيَتَقفَّ َوَأنَّ

:  ،"أْلَْمَر ُأُنف  َوَأنَّ ا ،اَل َقَدرَ  َك َفَأْخبِْرُهْم َأنِّي َبرِيء  ِمنُْهمْ »ق ال 
ُهْم  ،َفإَِذا َلِقيَت ُأوَلئِ َوَأنَّ

ر   ،«ِمنِّي ُبَرآءُ   ْبُن ُعم 
ِ
ْبُد اهلل الَِّذي ي ْحلُِف بِِه ع  َلْو َأنَّ أِلََحِدِهْم ِمْثَل ُأُحد  »: -ما--و 

 .«َفأَْنَفَقُه َما َقبَِل اهَّللُ ِمنُْه َحتَّى ُيْؤِمَن بِاْلَقَدرِ  ،َذَهًبا

 ."كفر من أنكر علم اهلل ": -ما--وهذا احلديث يدل على أن عبد اهلل بن عمر 

 ."واإلمام الشافعي رحمه اهلل تعالى ،عمر بن العزيز": وكفرهم

وإن  ،أقروا به خصموا ناظروهم بالعلم؛ فإن": حتى قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل

 ."أنكروه كفروا

 :(446) رد على اجلهمية لإلمام الدارمي رمحه اهلل برقمليف او

 .(8)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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ل ى ب ْعِضِه ": قال رمحه اهلل" ُهْم ع  ق  اف  ْد و   ق 
ِ
ْوُه فِي ِعْلِم اهلل ع  ِذي ادَّ ُب الَّ ْذه  ا اْلم  ذ  ه  و 

ةِ  ُب  ،ب ْعُض اْلُمْعت ِزل  ْذه  ى م  ْبق   نَُّه ال  ي 
ِ
 أل

ِ
دِّ ِعْلِم اهلل ِميًعا إاِلَّ بِر  ْيِن ج  ِريق  اًل.  ،اْلف  َل  ى بِِه ض  ف   ف ك 

ابٍِق ُخِصُموا وا بِِعْلٍم س  ا أ ق رُّ ت ى م   نَُّهْم م 
ِ
أل ِزيزِ  ،و  ْبِد اْلع  ُر ْبُن ع  لِك  ق ال  ُعم  ذ  رحمه -ك 

 . -اهلل

 :(444وأخرج برقم )

ْيُم  -: -رمحه اهلل-قال ن ا ُنع  ث  دَّ ادٍ ح  مَّ كِ  ،ْبُن ح  ِن اْبِن اْلُمب ار  رٍ  ،ع  ْعم  ْن م  ْيِد بِْن  ،ع  ْن ز  ع 

ِريِّ  ز  ْيٍع اْلج  ِزيزِ  ،ُرف  ْبِد اْلع  ر  بِْن ع  ْن ُعم  :  ،-رحمه اهلل-ع  َأَقرَّ بِاْلِعْلِم َفَقْد  َمنْ »ق ال 

 .«ُخِصمَ 

 ."الكتابة": املرتبة الثانية

 المحفوظ. كتب مقادير العباد يف اللوح وأن اهلل 

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب}: يف كتابه يقول اهلل 
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ

 .[11-11:]احلديد {خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ

 من خن حن ممجن خم حم جم هل مل خل حل جل مك}:   وقال اهلل

 مش هس هثمس مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن
 .[11فاطر: ]    {مل مك لك هش

 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط}:  وقال اهلل

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك
 .[21األنعام: ] {جي ٰه مه جه هن

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل
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 .[1هود: ] {ىه مه جه ين ىن خنمن

امِِت : يف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل وغريهو ُة بُْن الصَّ أنه  --–من حديث ُعب اد 

ْبنِِه: 
ِ
يَماِن َحتَّى َتْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبَك َلْم َيُكْن  ،َيا ُبنَيَّ "قال ال َك َلْن َتِجَد َطْعَم َحِقيَقِة اْْلِ إِنَّ

  ،"َوَما َأْخَطَأَك َلْم َيُكْن لُِيِصيَبَك  ،لُِيْخطَِئَك 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر   ،--س 

َل َما َخَلَق اهَّللُ اْلَقَلمَ  "ي ُقوُل:  َفَقاَل َلُه: اْكتُْب َقاَل: َربِّ َوَماَذا َأْكُتُب؟ َقاَل: اْكتُْب  ،إِنَّ َأوَّ

اَعةُ   َحتَّى َتُقوَم السَّ
  " َمَقاِديَر ُكلِّ َشْيء 

ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  َّ إِنِّي س 

 --ي ا ُبن ي

 .«ِمنِّي َمْن َماَت َعَلى َغْيرِ َهَذا َفَلْيَس »ي ُقوُل: 

ْيٍم، ق ال  : ي رمحه اهللوجاء يف سنن اإلمام الرتمذ اِحِد ْبُن ُسل  ْبُد الو  ِدْمُت ": من طريق ع  ق 

دٍ  مَّ ُه: ي ا أ ب ا ُمح  ُقْلُت ل  ب اٍح ف  ط اء  ْبن  أ بِي ر  ل ِقيُت ع  ة  ف  كَّ ِة ي ُقوُلون  فِي  ،م  إِنَّ أ ْهل  الب ْصر 

رِ  د    ،الق 
َّ
: ي ا ُبن ي مْ  ،ق ال  ؟ ُقْلُت: ن ع  ُأ الُقْرآن  ْخُرف   ،أ ت ْقر   الزُّ

أِ اْقر  : ف  ْأُت:  ،ق ال  ر  ق  : ف   رت}ق ال 
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
ا ُأمُّ الكِت اِب؟  [4-2:]الزخرف {ىك مك لك اك يق ىق : أ ت ْدِري م  ال  ق  ف 

ُسوُلُه أ ْعل مُ  ر  ْبل  أ ْن  ،ُقْلُت: اهلُل و  ق  اِت و  و  م  ْبل  أ ْن ي ْخُلق  السَّ ت ب ُه اهلُل ق  إِنَُّه كِت اٌب ك  : ف  ال  ق 

ْون  مِْن أ ْهِل النَّارِ  ،ي ْخُلق  األ ْرض   ت بَّ  ،فِيِه إِنَّ فِْرع  ٍب و  ه  ا أ بِي ل  بَّْت ي د  فِيِه ت  ط اٌء:  ،و  ق ال  ع 

ة  ْبِن ال لِيد  ْبن  ُعب اد  ل ِقيُت الو  امِِت ف    ،صَّ
ِ
ُسوِل اهلل اِحب  ر  أ ْلُتُه:  --ص  ف س 

" : ْوِت؟ ق ال  ِصيَُّة أ بِيك  ِعنْد  اْلم  ان ْت و  ا ك  ال  لِي: "م  ق  انِي أ بِي ف  ع   ،اتَِّق اهَّللَ  ،َيا ُبنَيَّ "د 

هِ  ِه َخْيرِِه َوَشرِّ  َوُتْؤِمَن بِالَقَدِر ُكلِّ
َك َلْن َتتَِّقَي اهَّللَ َحتَّى ُتْؤِمَن بِاهَّللِ َفإِْن ُمتَّ َعَلى  ،َواْعَلْم َأنَّ

  ،"َغْيرِ َهَذا َدَخْلَت النَّارَ 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  َل َما »ي ُقوُل:  --إِنِّي س  إِنَّ َأوَّ

َفَقاَل: َما َأْكُتُب؟ َقاَل: اْكتُِب الَقَدَر َما َكاَن َوَما ُهَو َكائِن   ،َفَقاَل: اْكُتْب  ،َخَلَق اهَّللُ الَقَلمَ 

وقال . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (3355)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

 . "(: 711رحمه اهلل يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم ) اإلمام الوادعي
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 .«" األََبدِ  إَِلى

اصِ : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْمِرو ْبِن اْلع   ْبِن ع 
ِ
ْبِد اهلل --من حديث ع 

  ،-ما
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  : س  اهَّللُ َمَقاِديَر اْلَخََلئِِق َكَتَب "»ي ُقوُل:  ،--ق ال 

َماَواِت َواأْلَْرَض بَِخْمِسيَن َأْلَف َسنَة   : ،"َقْبَل َأْن َيْخُلَق السَّ َوَعْرُشُه َعَلى " ق ال 

 .«"اْلَماءِ 

إال وقد كتب  ،"والسفلي ،العلوي"يف هذا العالم:  ،وال من سكنة ،فما من حركة

 يف اللوح المحفوظ.

 .[11-12:]الربوج {حم جم هل مل خل حل جل مك لك}:   قال اهلل

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:   وقال اهلل
 .[10-11:]الواقعة {مه جه ين ىن من خن

 رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}:  وقال اهلل

 .[78األنعام: ] {يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت

 ."املشيئة": املرتبة الثالثة

شاءه  وقد إال ،أو شر ،من خير ،"العلو والسفلي"ما من شيء يقع يف هذا العالم: ف

 . اهلل 

 يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ}:   قال اهلل

 .[12-10:]اإلنسان {اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث

 .[13:]التكوير {هل مل خل حل جل مك لك خك حك}:   وقال اهلل

 ىن من حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل}:   وقال اهلل

 .(7127)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 .[727البقرة: ] {يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب

 خص حص مس خس حس جس مخ}:  وقال اهلل

 حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص
 .[173األنعام: ] {حق مف خف

 مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب}:  وقال اهلل
 .[11يونس: ] {اك يق ىق ىفيف يث ىث نث

 حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل
 ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 .[172األنعام: ] {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

  ،--من حديث أ ن ٍس بن مالك : يف الصحيحنيو
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :« َِعاء َوالَ َيُقوَلنَّ َأَحُدُكْم إِْن ِشئَْت  ،إَِذا َدَعْوُتُم اهَّللَ َفاْعِزُموا فِي الدُّ

 .«َفإِنَّ اهَّللَ الَ ُمْسَتْكرَِه لَهُ  ،َفَأْعطِنِي

ة  : الصحيحنيويف   ْير    ،--من حديث أ ب ي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي  ،--ع 

 : ُهمَّ اْغِفْر لِي إِْن ِشْئَت »ق ال   ،اْرُزْقنِي إِْن ِشْئَت  ،اْرَحْمنِي إِْن ِشْئَت  ،الَ َيُقْل َأَحُدُكْم: اللَّ

ُه َيْفَعُل َما َيَشاءُ  ،َولَيْعِزْم َمْسَأَلَتهُ   .«الَ ُمْكرَِه َلهُ  ،إِنَّ

ْسُعودٍ : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ُسول   ،--من حديث عبد اهلل اْبِن م  أ نَّ ر 

 .(7138)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3313)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(7131)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3333)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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ِ
:  --اهلل  .«َوَلكِنِّي َعَلى َما َأَشاُء َقاِدر   »ق ال 

أو أن شيًئا يقع يف هذا الكون خارج مشيئة  ،فمن زعم أنه يخرج عن مشيئة اهلل 

 .--فهذا مخالف ألدلة الكتاب والسنة الثابتة عن النبي  ،اهلل 

 أنه يحبه. ،للشيء إال أنه ال يلزم من مشيئة اهلل 

وخلق الشر وهو ال يحبه؛ ولكن من باب  ،فاهلل عز جل خلق الخير وهو يحبه

 االبتَلء واالختبار.

 .[72األنبياء: ] {من خن حن ممجن خم حم جم}:  قال اهلل

ومع ذلك  ،"هو أصل الشر"وإبليس عليه لعنة اهلل والمَلئكة والناس أجمعين: 

 وأمده وأعده. ،وأوجده اهلل  ،خلقه اهلل 

 زث رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب}:   قال اهلل

 .[3الزمر: ]  { نثىث مث

 أو أنه يحبه. ،أن يكون محًبا له ،شاء الشيء فَل يلزم من كون اهلل 

 مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس}: على املشركني قوهلم وقدر رد اهلل 
 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط
 .[11-10:]الزخرف {خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل

 على هذا القول. وكفرهم اهلل 

ولكنهم استدلوا على كفرهم بمشيئة  ،ما عبدوهم : لو شاء اهلل وقوهلم صحيح

 .اهلل 

إال إذا كان هذا  ،على معصيته وال يجوز لإلنسان أن يستدل بمشيئة اهلل 

 .(183)سلم يف صحيحه أخرجه اإلمام م (1)
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 .االستدالل بعد توبته إلى اهلل 

وقبل  ،بحصول هذا الفعل إال بعد وقوعه ألن المخلوق ال يعلم بمشيئة اهلل 

 وقوعه ال يعلم ذلك.

 ،فاإلنسان ملزم برتك هذا الكفر والشرك ،عن الكفر والشرك وقد هنى اهلل 

 وكذلك ملزم برتك المعصية.

 أو للمعصية. ،أو للشرك ،على فعله للكفر فَل يجوز له أن يستدل بمشيئة اهلل 

وبالسنة؛ فعليه أن يلتزم بما أمره اهلل  ،وباإلسَلم ،وإنما هو مأمور بطاعة اهلل 

،  وبما أوجب اهلل .عليه فعله 

 قد بين للمخلوق الخير من الشر. واهلل 

 .[7اإلنسان: ] {جل مك لك خك حك جك مق حق}:  قال اهلل

 .[15البلد: ] {حب جب هئ}: يف كتابه ويقول اهلل 

؛ إال بعد وقوع ذلك وما يف مشيئة اهلل  ،واإلنسان ال يعلم ما يف علم اهلل 

 منه.

 ."وبصلة األرحام ،وبرب الوالدين ،وبالصيام ،بالصَلة": أمره لكنه يعلم أن اهلل 

؛ وال يجب عليه أن يعمل بما يف علم اهلل  ،يعمل بعلمه: الواجب عليه أن إًذا

 إال بعد الوقوع منه. ألنه ال يعلم ما يقدر اهلل 

 ،وينيب ،منها فيجب عليه أن يتوب إلى اهلل  ،عليه بمعصية فإن قدر اهلل 

 ويعود إليه. ويرجع إلى اهلل 

 ."اخللق": املرتبة الرابعة

 وخالق أفعالهم. ،خالق العباد : أن اهلل وهو

 .[11الصافات: ] {مج حج مث هت مت}:  قال اهلل
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 ين ىن خنمن حن جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل}:   وقال اهلل

 .[157األنعام: ] {يه ىه مه جه

 : أفعال العباد.ومنها

 ."فهو مؤمن بالقدر": فمن حقق هذه املراتب األربع

 ."فهو على خطير عظيم"أو لم يحقق بعضها:  ،ومن لم يحققها

 : الناس يف القدر بيان أقسام

 : والناس يف القدر ثالثة أقسام

 ."أهل احلق، وهم أهل السنة واجلماعة": القسم األول

 السنة.و ،: الذين آمنوا بما دلت عليه األدلة من الكتابوهم

 ."والخلق ،المشيئة ،والكتابة ،العلم": وآمنوا مبراتب القدر األربع

 : اجملموعة يف هذا البيت الشعري

 ِعْلم  كَِتاَبُة َمْوالََنا َمِشْيَئتُُه 

 

 َوَخْلُقُه َوُهَو إِْيَجاد  َوَتْكِوْينُ   

وكل ما  ،واالستطاعة ،والمشيئة ،والقدرة ،والعلم ،الخلق": فأثبتوا هلل سبحانه وتعاىل 

 ."يتعلق به سبحانه وتعالى

أو  ،وعليها يثاب ،وهبا يؤاخذ ،"وفعًَل  ،ومشيئةً  ،واستطاعةً  ،قدرةً ": وأثبتوا للعبد

 يعاقب.

 ."اجلربية" :القسم الثاني

 : الجهم بن صفوان.أتباع

 .: غلوا يف إثبات ما يتعلق باهلل وهؤالء

 ."واستطاعته ،ومشيئته ،وقدرته ،فعله": عطلوا العبد من: ولكنهم
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أو كالميت بين يدي  ،كالريشة يف مهاب الريح ،: أن البعد مجبور على فعلهوزعموا

 مغسله. 

وليس  ،وليس بمخير يف فعلها ،: أن العبد يفعل أشياء هو مجبور على فعلهاومعناه

 وما إلى ذلك من الهذيان العاري عن الحجة والربهان. ،له قدرة على تركها

 . "باطل": وقوهلم هذا

 ،الشرك"ظلم العباد؛ حيث أنه يجربهم على أفعال:  أن اهلل ": ويلزم منه

 . "معاصيوسائر ال ،والبدع  ،والكفر

 ."عما يقول الظالمون علًوا كبيًرا تعالى اهلل  ،يعذهبم يف نار جهنم": ثم بعد ذلك

 .[10:]التوبة {مث هت مت حتخت جت }: ذلك وجوزوا هلل 

 مث متهت هب مب مئهئ هي مي خي}: يقول يف كتابه العزيز مع أن اهلل 

 .[31فصلت: ] {مش هس مس هث

]آل  {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي}:   وقال اهلل

 .[211:عمران

 : وهم يقولون

ُب اْلَوَرى   َوَجاَز لِْلَمْوَلى ُيَعذِّ

 

 ِمْن َغْيرِ َما َذْنب  َواَل ُجْرم  َجَرى  

 َفُكلُّ َما ِمنُْه َتَعاَلى َيْجُمُل  

 

ُه َعْن فِْعِلِه اَل ُيْسأَُل     أِلَنَّ

فاهلل ، عدلهو ،ولكن أفعاله على مقتضى حكمته ،جل فعال لما يريد نعموفاهلل عز  

 وجعله بين عباده محرًما. ،حرم الظلم على نفسه 

ر  : يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللو   ،--من حديث أ بِي ذ 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-،  : نَُّه ق ال  ال ى أ  ت ع  ك  و  ب ار   ت 
ِ
ِن اهلل ى ع  و  ا ر  ْمُت »فِيم  َيا ِعَباِدي إِنِّي َحرَّ
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ًما ،الظُّْلَم َعَلى َنْفِسي  . «َفََل َتَظاَلُموا ،َوَجَعْلُتُه َبيْنَُكْم ُمَحرَّ

وإلى أن الكفر  ،إلى أن الشر محبوب إلى اهلل ": مذهب قبيح، مؤداه اجلربو

 وبة إلى ـــــوإلى أن المعصية محب ،محبوب إلى اهلل 

 ؛ تعالى اهلل عما يقول الظالمون علًوا كبيًرا.اهلل 

 ."النفاة للقدرالقدرية ": القسم الثالث

 ."والمتمثلة اآلن يف الرافضة ومن إليهم من أهل البدع واألهواء ،المعتزلة": وهم

ا ،وأنه لم يكتب أفعال العباد ،ال علم له أن اهلل ": تزعم غالتهمف ْأه   ،وأنه لم ي ش 

 ."ولم يخلقها

 ."وغير ذلك ،ومشيئته ،وفعله ،واستطاعته ،من قدرته": فعطلوا اهلل 

 ."وزعموا أن العبد يخلق فعله بنفسه": يف إثبات ذلك للعبدوغلوا 

 حتى سموا بمجوس هذه األمة.،لى العكس من قول الجربية الجهمية: عأي

ر  : كما جاء يف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل  ،-ما--من حديث عبد اهلل اْبِن ُعم 

 
ِّ
ِن النَّبِي :  --ع  ِة: إِْن َمرُِضوا َفََل اْلَقَدِريَُّة َمُجوُس َهِذِه »ق ال  اأْلُمَّ

 .«َوإِْن َماُتوا َفََل َتْشَهُدوُهمْ  ،َتُعوُدوُهمْ 

 ،بإله الخير"ألن المجوس يقولون: ": القدرية باجملوس --مسى النيب 

 ."وإله الظلمة ،بإله النور ،"وبإله الشر

ين: ": فاجملوس وخالق للشر الذي هو  ،خالق للخير الذي هو النور"يثبتون خالِق 

 ."الظلمة

 . وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(3111)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)
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 ."فكل عبد عندهم هو الذي يخلق فعل نفسه ،يثبتون خالِِقين": والقدرية

الُمتلقى  ،وهو مذهب أهل السنة والجماعة ،هو ما تقدم معنا بيانه": واحلق يف هذا

على منهج السلف الصالح  ،--والسنة الثابتة عن النبي  ،من الكتاب

 ."رضوان اهلل عليهم

فيما  --ويف سنة نبيه  ،يف كتابه ،: ما أثبته لنفسهن يثبتون هلل الذي

 ثبت عنه.

فيما  --ويف سنه النبي  ،له يف كتابه : ما أثبته اهلل ويثبتون للعبد

 ثبت عنه.
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 معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في اإليمان

 ."السنة واجلماعة يف اإلميانمعرفة عقدية املسلمني أهل ": من باب اعرف عقيدتك

يجر إل تبعات  ،ألن الخروج عن عقيدة أهل السنة والجماعة يف هذا الباب

 مفسدات كثيرات.

 :وطريقة أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب

 : اإلقرار.أن اإلميان من حيث اللغة 

 : التصديق.وقال بعضهم

 معه إقرار وانقياد.: هو األولى؛ ألن التصديق قد ال يكون واملعنى األول

 ."قول عمل": وأما اإلميان يف االصطالح

 ."وعمل القلب واللسان والجوارح ،قول القلب واللسانأنه ": ومعنى ذلك

يزيد  ،وعمل بالجوارح واالركان ،واعتقاد بالجنان ،هو قول باللسان": وقيل

 ."وينقص بالعصيان ،بالطاعة

 : واألدلة على ذلك كثرية

 مم خم حم جم يل ىل مل خل} :يف كتابه العزيز ومنها قول اهلل 

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 .[133البقرة: ] {مث زث رث يت نتىت مت زت يبرت

 ."واألفعال ،واألقوال ،االعتقادات": فتضمنت هذه اآلية
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انِ ب اُب ": وبوب عليها اإلمام البخاري رمحه اهلل يف صحيحه فقال  ."ُأُموِر اإِليم 

ة   [1المؤمنون: ] {يل ىل مل خل}: وذكر قول اهلل  ، ثم ذكر أوصافهم اآلي 

 .المتضمنة لَلعتقادات واألقوال واألفعال

 مم خم حم جم يل ىل مل خل}: يف كتابه العزيز وهي قول اهلل 
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 .[22-2:]املؤمنون {يك ىك مك لك اك

ة  : ويف الصحيحني ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي ق ال   --ع 

 .«َوالَحَياُء ُشْعَبة  ِمَن اِْليَمانِ  ،اِْليَماُن بِْضع  َوِستُّوَن ُشْعَبةً »

 : ولفظ اإلمام مسلم رمحه اهلل يف صحيحه

يَماُن بِْضع  َوَسْبُعوَن » ْفَضُلَها َقْوُل اَل إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ  ،ُشْعَبةً  -َأْو بِْضع  َوِستُّوَن  -اْْلِ
 ،َفأَ

يَمانِ  ،َوَأْدَناَها إَِماَطُة اأْلََذى َعِن الطَّرِيِق   .«َواْلَحَياُء ُشْعَبة  ِمَن اْْلِ

ومنها  ،ومنها الفعلية ،أن أعمال اإليمان منها القولية": فتضمن هذا احلديث

 ."وينقص بالعصيان ،وأن اإليمان يزيد بالطاعة ،االعتقادية

 وأدنى. ،ذكر أعلى --ألن النبي 

 ": وقد بوب اإلمام البخاري رمحه اهلل يف صحيحه فقال
ِّ
ْوِل النَّبِي : --ب اُب ق 

 ."«ُبنَِي اِْلْسَلَُم َعَلى َخْمس  »

 .(72)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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فِْعٌل ": ثم قال ْوٌل و  ُهو  ق  نُْقُص  ،و  ي  ِزيُد و  ي   . "و 

 . [3الفتح: ] { مئنئ زئ رئ ّٰ}: َتَعاَلى قال اهلل

 . [17الكهف: ] {جس مخ جخ}: وقول اهلل تعاىل

 . [31مريم: ] { جمحم هل مل خل حل}: وقول اهلل تعاىل

 . [13محمد: ] {خك حك جك مق حق مف خف}: وقول اهلل تعاىل

 . [71المدثر: ] { زن رن مم ام} َوَقْوُلُه:

التوبة: ] { ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي} َوَقْوُلُه:

173] . 

 . [137آل عمران: ] { خم حم جم} َوَقْوُلُه َجلَّ ِذْكُرُه:

 . [77األحزاب: ] {مت هب مب هئ مئ هي} َوَقْوُلُه َتَعاَلى:

 
ِ
الُحبُّ فِي اهلل اِن.  ،و  ؛ مِن  اإِليم 

ِ
الُبْغُض فِي اهلل  و 

ِزيزِ  ْبِد الع  ُر ْبُن ع  ت ب  ُعم  ك  :  --و  ِدي  ِديِّ ْبِن ع   ،إِنَّ لَِْلِيَماِن َفَرائَِض »إِل ى ع 

َوَمْن َلْم َيْستَْكِمْلَها لَْم  ،َفَمِن اْسَتْكَمَلَها اْسَتْكَمَل اِْليَمانَ  ،َوُسنَنًا ،َوُحُدوًدا ،َوَشَرائِعَ 

َوإِْن َأُمْت َفَما َأَنا َعَلى  ،َفإِْن َأِعْش َفَسُأَبيِّنَُها َلُكْم َحتَّى َتْعَمُلوا بَِها ،َيْسَتْكِمِل اِْليَمانَ 

 . «ُصْحَبتُِكْم بَِحرِيص  

 . { مهىه جه ين}: --َوَقاَل ِإْبَراِهيُم 

ةً »: --َوَقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل اع   . «اْجلِْس بِن ا ُنْؤمِْن س 

اُن ُكلُّهُ »: --َوَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد  .«الي ِقيُن اإِليم 

ْدرِ »: --َوَقاَل اْبُن ُعَمَر اك  فِي الصَّ ا ح  ع  م  تَّى ي د  ى ح  ة  التَّْقو  ِقيق  ْبُد ح   . «ال  ي بُْلُغ الع 

ُسنَّةً ": { ىنين نن}: --َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس بِيًَل و   . "س 
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اُنُكمْ " اُؤُكْم إِيم    "باب ُدع 

 . [33الفرقان: ] { حطمظ مض خض حض جض مص خص}: ِلَقْوِلِه 

انُ ": َوَمْعَنى الدَُّعاِء ِفي اللَُّغِة  ا. "اإِليم 

 ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه }:   وقال اهلل
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
إلى غير ، [212-214:]التوبة {نت مت زت رت يب ىب نب مب

 ذلك من اآليات وهي كثيرة.

ْن ط اِرِق : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل اٍب ق ال  ع  أ  بِاْلُخْطب ِة ي ْوم  ": ْبِن ِشه  ْن ب د  ُل م  أ وَّ

ُجٌل  ْيِه ر  ام  إِل  اُن. ف ق  ْرو  ِة م  َل  ْبل  الصَّ :  ،اْلِعيِد ق  ال  ق  ْبل  اْلُخْطب ةِ "ف  ُة ق  َل  :  ،"الصَّ ال  ق  ْد "ف  ق 

ا ُهن الِك   ِعيدٍ  ،"ُتِرك  م  ال  أ ُبو س  ق  ُسول  --ف  ِمْعُت ر  ْيِه س  ل  ا ع  ى م  ْد ق ض  ق  ا ف  ذ  ا ه  : أ مَّ

 
ِ
َفإِْن لَْم َيْسَتطِْع  ،َمْن َرَأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْلُيَغيِّْرُه بَِيِدهِ »ي ُقوُل:  --اهلل

يَمانِ  َوَذلَِك َأْضَعُف  ،َفإِْن َلْم َيْستَطِْع َفبَِقْلبِهِ  ،َفبِِلَسانِهِ   .«اْْلِ

 . "أن األعمال من اإلميان": أهل السنة واجلماعة يف باب اإلميانمن عقيدة و

 : من اإليمان.فالتوحيد

 : من اإليمان.والصالة

 : من اإليمان.والزكاة

 : من اإليمان.واحلج، وبر الوالدين، وصلة األرحام، واإلحسان إىل اجلريان، وكل األعمال

 وجَله. ،ووضحه ،بين ذلك --ألن النبي 

ة  : في الصحيحنيف ْير    --من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

 .(31)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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- :« ََم ِمنْ  ،إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ،َمْن َصاَم َرَمَضان  .«َذْنبِهِ  ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

ة  : ويف الصحيحني ْير  ُسول   --من حديث أ بِي ُهر    أ نَّ ر 
ِ
:  اهلل ق ال 

َم ِمنْ  ،إِيَماًنا َواْحتَِساًباَمْن َقاَم َرَمَضاَن »  .«َذْنبِهِ  ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

ة  : ويف الصحيحني ْير   --–من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :« َِم ِمْن     َذْنبِهِ  ،إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ،َمْن َيُقْم َلْيَلَة الَقْدر «ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

. 

ة  : ويف الصحيحني ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :« َُوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهَّللِ  ،َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهَّللِ َوالَيْوِم اآلِخرِ َفَلَ ُيْؤِذ َجاَره

«َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهَّللِ َوالَيْوِم اآلِخرِ َفْليَُقْل َخْيًرا َأْو لَِيْصُمْت  ،َوالَيْوِم اآلِخرِ َفْلُيْكرِْم َضيَْفهُ 

. 

ة  ويف الصحيحني ْمر  ْن أ بِي ج  ع   ،: ع  : ُكنُْت أ ْقُعُد م  بَّاٍس ق ال  -ما--–ابِْن ع 

ل  ل ك   تَّى أ ْجع  : أ قِْم ِعنِْدي ح  ال  ق  ِريِرِه ف  ل ى س  ُه ُيْجلُِسنِي ع  ع  أ ق ْمُت م  الِي ف  ْهًما مِْن م  س 

ْينِ  ْهر    ،ش 
َّ
ُوا النَّبِي ا أ ت  مَّ ْيِس ل  ْبِد الق  ْفد  ع  : إِنَّ و  :  --ُثمَّ ق ال  َمِن »ق ال 

:  «-َأْو َمِن الَوْفُد؟  -الَقْوُم؟  ُة. ق ال  بِيع  اُلوا: ر   َغْيَر َخَزاَيا َوالَ  ،َأْو بِالَوْفدِ  ،َمْرَحًبا بِالَقْومِ »ق 

اُلوا:  ،«َنَداَمى ق  امِ "ف  ر  ْهِر الح   إِنَّا ال  ن ْست طِيُع أ ْن ن ْأتِيك  إاِلَّ فِي الشَّ
ِ
ُسول  اهلل ب يْن ن ا  ،ي ا ر  و 

ر   اِر ُمض  ُّ مِْن ُكفَّ
ي ا الح  ذ  ب ْين ك  ه  ْمٍر ف ْصلٍ  ،و  ُمْرن ا بِأ  ن ا ،ف  اء  ر  ْن و  ن ْدُخْل بِِه  ،ُنْخبِْر بِِه م  و 

نَّ  ِن األ ْشِرب ةِ  ،ة  الج  أ ُلوُه ع  س  ُهْم بِأ ْرب عٍ "و  ر  أ م  ْن أ ْرب عٍ  ،: ف  اُهْم ع  ن ه    ،و 
ِ
اِن بِاهلل ُهْم: بِاإِليم  ر  أ م 

 .(315)مام مسلم يف صحيحه واإل (،78)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(321)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،73)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(315)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،72)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(33)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1518)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (3)
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هُ  ْحد  :  ،و  ُسوُلُه أ ْعل مُ  «َأَتْدُروَن َما اِْليَماُن بِاهَّللِ َوْحَدهُ »ق ال  ر  اُلوا: اهلُل و  :  ،ق  َشَهاَدُة َأْن »ق ال 

ًدا َرُسوُل اهَّللِ الَ  َلَةِ  ،إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ َوَأنَّ ُمَحمَّ َكاةِ  ،َوإَِقاُم الصَّ َوَأْن  ،َوِصَياُم َرَمَضانَ  ،َوإِيتَاُء الزَّ

ْن أ ْرب ٍع:  «ُتْعُطوا ِمَن الَمْغنَِم الُخُمَس  اُهْم ع  ن ه  بَّاِء َوالنَِّقيرِ َوالُمَزفَِّت "و   َعِن الَحنَْتِم َوالدُّ

: و   ،" ا ق ال  :  «الُمَقيَّرِ »ُربَّم  ق ال   .«اْحَفُظوُهنَّ َوَأْخبُِروا بِِهنَّ َمْن َوَراَءُكمْ »و 

 من اإليمان. ،غيرها وهي كثيرة جًداو ،فكل ما ذكر يف هذه األحاديث

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:   وقال اهلل

 .[1-2:]العصر {جه ين ىن من خن حن

ليس عطف  ،السورة المباركة على اإليمانوعطف األعمال الصالحة يف هذه 

أو من باب عطف الخاص على  ،وإنما من باب عطف الشيء على نفسه ،مغايرة

 العام.

 خم حم جم يل ىل مل خل}: يف كتابه العزيز  كما قال اهلل
 .[778البقرة: ] {ىم مم

هي من  ،"التي هي صَلة العصر على أصح أقوال أهل العلم": والصالة الوسطى

 الصلوات المذكورة يف اآلية.

أو من باب عطف الشيء على  ،من باب عطف الخاص على العام": وإمنا عطفها

 ."نفسه

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  وقال اهلل
 ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن
 .[72البقرة: ] {نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر

 .(13)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،27)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 للعبد دون عمل صالح يقوم بهيمان فاألعمال الصالحة من اإليمان؛ ألنه ال إ

 ست األعمال الصالحة خارجة عن اإليمان.يلف

 . "أن اإلميان يزيد بالطاعة": وهكذا تقدم

وكل ما ابتعد اإلنسان عن طاعة  ،زاد إيمانه فكل ما ازداد اإلنسان طاعة هلل 

 ربه سبحانه وتعالى؛ ضعف إيمانه.

 مسألة االستثناء يف اإلميان:

إن ": يقول؟ ُسئل أمومن أنت أن أحدهم إذا": واجلماعة يف باب اإلميان طريقة أهل السنةو 

 .""شاء اهلل

 ."على االستحباب؛ تربًكا باسم اهلل ": االستثناء ويكون

 ،يثبته على اإليمان حتى الممات وهو يرد أن اهلل ": أو يقول إن شاء اهلل 

 ."على ذلك ويلقى اهلل 

 اإليمان ال يجوز.: على الشك؛ فالشك يف وليس هو

 : ما يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللومما يدل على جواز االستثناء 

ة   ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل ة   --أ نَّ ر  ْقُبر   ،أ ت ى اْلم 

 : ال  ق  ََلُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوم  ُمْؤِمنِينَ »ف  ا إِْن َشاَء اهَّللُ بُِكْم اَلِحُقونَ  ،السَّ  .«َوإِنَّ

 ."أنه الحق هبم؛ ألن كل نفس ذائقة الموت": --وقد علم النيب 

 مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب}:  وقال اهلل
 مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ
 .[11:]الفتح {جف مغ جغ مع جع

 .(731)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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 ."بكل شيء عليم فاهلل  ،أهنم داخلون إلى المسجد الحرام": وقد علم اهلل 

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب}:  وقال اهلل

 .[11يوسف: ] {نث مث زث

أهنم سيدخلون مصر؛ ألهنم كانوا قد دخلوا مصر؛ ": وقد علم يوسف عليهم السالم

 ."فقالها يوسف عليه السَلم تربًكا باسم اهلل 

فإذا اجتمعا يف األدلة افرتقا من ، بيان أن اإلسالم واإلميان بينهما عموم وخصوص

 :حيث املعنى

 ،ومن إقام الصَلة ،: من التلفظ بالشهادتيناألعمال الظاهرة: فيكون املراد باإلسالم

وغيرهما من  ،وحج البيت لمن استطاع إليه سبيًَل  ،وصوم رمضان ،وإيتاء الزكاة

 األعمال.

 ،وكتبه ،ورسله ،ومَلئكته ،من اإليمان باهلل": األعمال الباطنة: ويكون املراد من اإلميان

 . "وبالقدر خير وشره ،واإليمان اآلخر

وغيرها  ،والخوف ،والخشية ،والرهبة ،واإلخَلص ،واإلنابة ،من التوكل": وكذلك

 ."من األعمال القلبية وهي كثيرة

 :وإذا افرتقا اجتمعا من حيث املعنى

 . "ما يراد من اإليمان": فيكون املراد من اإلسالم

 ."ما يراد من اإلسَلم أيًضا": ويكون املراد من اإلميان

 : وبيان ذلك

 ."فَلن مسلم مؤمن": قلت إذا

 : األعمال الظاهرة.فيكون املراد باإلسالم هنا
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 : األعمال الباطنة.واملراد باإلميان هنا

 واألعمال الباطنة. ،: فالمراد أنه يشمل األعمال الظاهرة"فَلن مؤمن"وإذا قلت: 

ودل  ،واألعمال الباطنة ،: شمل كذلك األعمال الظاهرة"فَلن مسلم"وإذا قلت: 

 أيًضا على مسمى اإليمان.

 . "اإلسَلم واإليمان إذا اجتمعا يف الذكر يف األدلة افرتقا": فلهذا قال العلماء

 : من حيث المعنى على ما سبق بيانه.أي

 . "وإذا افرتقا يف الذكر يف األدلة اجتمعا"

 فكل منهما يشمل اآلخر. ،: من حيث المعنىأي

 بينهما يف المعنى. وذهب بعض أهل العلم إلى المغايرة

 : هو ما ذكر يف التفصيل األول.ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم

بيان أن ضبط باب اإلميان وفهمه فهم صحيح سبب عظيم لعدم تكفري أبناء 

 .املسلمني بسبب كبائر، أو معاٍص يقعون فيها

وضبط هذا الباب من المتعين؛ ألن الخوارج بعدم ضبطهم لهذا الباب كفروا 

 سلمين بفعلهم لبعض الكبائر. الم

ولكن أصحاهبا على خطر عظيم إن لم  ،مع أهنا ال تؤدي إلى الخروج من اإلسَلم

 .وإن لم يتوبوا إلى اهلل  ،عنهم يعُف اهلل 

وإن شاء عذهبم وأدخلهم النار بقدر  ،غفر لهم إن شاء اهلل ": فهم حتت املشيئة

 . "ذنوهبم

لمن بقي منهم بعد  وبإخراج اهلل  ،بالشفاعةيخرجون من النار : ثم بعد ذلك

 الشفاعة.

 ،--يف عهد النبي --فقد وقع يف الزنا أناس من الصحابة 
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 م.--ولم يكفرهم الصحابة  ،--ولم يكفرهم النبي 

 عليهم. وتاب اهلل  ،بل وتابوا إلى اهلل 

وأثنى عليهم  ،عليهم حد الزنا بعد اعرتافهم بذلك --فأقام النبي 

 بعد ذلك.

فأقام حد السرقة وهو قطع اليد  ،--ووقعت السرقة يف عهد النبي 

 ولم يخرج صاحبها من اإلسَلم. ،من الرسغ

ولم  ،فأقام عليه الحد ،--وثالث: شرب الخمر على عهد النبي 

 من اإلسَلم. --يخرجه النبي 

ر  : يف الصحيحنيو :  --من حديث أ ب ي ذ  ُه ق ال  ث  دَّ  "ح 
َّ
ْيُت النَّبِي -أ ت 

-  ْوٌب أ ْبي ُض ْيِه ث  ل  ع  ُهو  ن ائِمٌ  ،و  ظ   ،و  ِد اْست ْيق  ق  ْيُتُه و  :  ،ُثمَّ أ ت  ال  ق  ِمْن  َما "ف 

 َقاَل: الَ إَِلَه إاِلَّ اهَّللُ 
؟  " ُثمَّ َماَت َعَلى َذلَِك إاِلَّ َدَخَل الَجنَّةَ  ،َعْبد  ق  ر  إِْن س  ن ى و  إِْن ز  ُقْلُت: و 

 : :  «َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَرَق »ق ال  ؟ ق ال  ق  ر  إِْن س  ن ى و  إِْن ز   «َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَرَق »ُقْلُت: و 

 : ؟ ق ال  ق  ر  إِْن س  ن ى و  إِْن ز  ان   «َسَرَق َعَلى َرْغِم َأْنِف َأبِي َذرٍّ  َوإِْن َزَنى َوإِنْ »ُقْلُت: و  ك  ُبو  و  أ 

ر   ِغم  أ ْنُف أ بِي ذ  إِْن ر  : و  ا ق ال  ذ  ث  بِه  دَّ ا ح  ر  إِذ   . "ذ 

 
ِ
ْبِد اهلل ْوِت ": -اإلمام البخاري رحمه اهلل-ق ال  أ ُبو ع  ا ِعنْد  الم  ذ  ا ت اب   ،ه  ُه إِذ  ْبل  أ ْو ق 

ن ِدم   ه  إاِلَّ اهللُ  ،و  : ال  إِل  ق ال  هُ  ،و   ."ُغِفر  ل 

 ."املرجئة"الثانية: الطائفة 

 الذين يزعمون أن األعمال ليست من اإليمان.

وميكائيل عليهما  ،وإيمانه كإيمان جربائيل ،فيصير اإلنسان عندهم على أسوء حال

 السَلم.

 .(13)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،2873)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 ."أشهد أن ال إله إال اهلل ": بمجرد أن تقول: فعند بعضهم

وعلى إيمان ميكائيل عليه السَلم؛  ،: على إيمان جربيل عليه السَلمأنت عندهم

 وإن فجر. ،وإن زنى ،وإن لم تصل بجوارحك ،حتى وإن نافقت يف قلبك

والمَلئكة والناس أجمعين عندهم إيمانه كإيمان النبي  فإبليس عليه لعنة اهلل 

--، .وكإيمان جربيل عليه السَلم 

 ومن المحدثات. ،ومن البدع ،من الضَلل فنعوذ باهلل 

أخوف من  ،ألنا على األمة من المرجئة": -رمحه اهلل-ل اإلمام إبراهيم التيمي حتى قا

 ."عدهتم من الخوارج

 ."أن اإلميان قول وعمل": بيان طريقة أهل السنة واجلماعة

 ."وعمل القلب واللسان والجوارح ،قول القلب واللسان"

 : اعتقاد الشهادتين.قول القلب

 : التلفظ بالشهادتين.وقول اللسان

 ،والتوكل ،واإلحسان ،: جميع العبادات االعتقادية مثل: اإليمانوعمل القلب

 ،واإلنابة ،والخضوع ،والخشوع ،واالستكانة ،والرغبة ،والخوف ،والرهبة ،والخشية

 والتوبة.

 ،والتحميد ،والتسبيح ،قراءة القرآن"مثل:  ،: التلفظ بالعبادات القوليةوعمل اللسان

وسائر العبادات القولية من األمر  ،وسائر الذكر ،والتكبير ،والحوقلة ،والتهليل

 وغير ذلك من العبادات القولية. ،والنصيحة ،والنهي عن المنكر ،بالمعروف

والجهاد  ،والزكاة ،والصَلة ،الحج"مثل:  ،: كعمل العبادات الفعليةوعمل اجلوارح

 ."وغيرها من العبادات الفعلية ،يف سبيل اهلل 
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 ."بالعصيان أن اإلميان يزيد بالطاعة، وينقص": هل السنة واجلماعةبيان طريقة أ

 وأن اإليمان يزيد وينقص.

 وينقص العصيان. ،فيزيد اإليمان بالطاعة

 ،: ويجد أحدنا ذلك يف نفسه؛ إذا حافظ على صَلة الجماعةفزيادته تكون يف الطاعة

 وعلى غيرها من العبادات. ،وعلى قراءة القرآن الكريم ،وعلى قيام الليل

 ،أو يف كذبه ،: ويجد ذلك أحدنا يف نفسه؛ فإذا وقع اإلنسان يف غيبةوينقص بالعصيان

يجد أن إيمانه قد نقص بقدر معصيته التي ارتكبها يف  ،أو يف شيء من األمور المحرمة

 حق ربه سبحانه وتعالى.

 ." مؤدية إلى الكفر والعياذ باهلل": ورمبا كانت بعض املعاصي

ومعصية سب اهلل  ،ومعصية ترك الصَلة بالكلية ،كمعصية الوقوع يف الشرك األكرب

 و معصية  ،ومعصية سب األنبياء والرسل عليهم الصَلة والسَلم ،وشتمه

ومعصية امتهان القرآن  ،--أو بالنبي  ،أو بالسنة ،االستهزاء بالقرآن

 .إلى غير ذلك من المعاصي التي توقع صاحبها يف الكفر باهلل  ،الكريم

 والحمد هلل رب العالمين

 
         

 

 بيان وجوب طاعة ولي األمر في طاعة اهلل 

ولي يطيع ، وأن اهلل جيب على كل مسلم أن يطيع ": من باب اعرف عقيدتكو

 ."األمر يف طاعة اهلل 
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النساء: ] { هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك}:  قال اهلل

21]. 

 .[177آل عمران: ] {خم حم جم هل مل خل}:   وقال اهلل

ر  : يف الصحيحنيو   ،-ما--من حديث عبد اهلل اْبِن ُعم 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-،  : ْمُع َوالطَّاَعُة َعَلى الَمْرِء الُمْسِلِم فِيَما َأَحبَّ َوَكرِهَ »ق ال  َما َلْم  ،السَّ

 .«َفإَِذا ُأِمَر بَِمْعِصَية  َفَلَ َسْمَع َوالَ َطاَعةَ  ،ُيْؤَمْر بَِمْعِصَية  

ة  : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْير  : ق   ،--من حديث أ بِي ُهر   ق ال 
ِ
ُسوُل اهلل ال  ر 

 :« َْمَع َوالطَّاَعَة فِي ُعْسرَِك َوُيْسرِك  ،َوَمنَْشطَِك َوَمْكَرِهَك  ،َعَلْيَك السَّ

 .«َوَأَثَرة  َعَلْيَك 

ة  : ويف الصحيحني ْير   --من حديث أ ب ي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل  ،--: أ نَّ ر 

 : َوَمْن َأَطاَع َأِميرِي َفَقْد  ،َوَمْن َعَصانِي َفَقْد َعَصى اهَّللَ  ،َمْن َأَطاَعنِي َفَقْد َأَطاَع اهَّللَ »ق ال 

 .«َوَمْن َعَصى َأِميرِي َفَقْد َعَصانِي ،َأَطاَعنِي

الٍِك : ويف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل : ق ال   ،--من حديث أ ن ِس ْبِن م  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل  ،َوإِِن اْسُتْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبد  َحَبِشيٌّ  ،اْسَمُعوا َوَأطِيُعوا»: --ر 

 .«َكَأنَّ َرْأَسُه َزبِيَبة  

يَّة  الصحيحنيويف  ة  بِْن أ بِي ُأم  ْن ُجن اد  :  ،: ع  ل ى "ق ال  ْلن ا ع  امِِت د خ  ة  ْبِن الصَّ -ُعب اد 

 .(1871)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3133)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(1871)إلمام مسلم يف صحيحه أخرجه ا (7)

 .(1872)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3173)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .(3137)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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-،  ِريٌض ُهو  م  ك  اهللُ "ُقْلن ا:  ،و  ُعك  اهلُل بِهِ  ،أ ْصل ح  نْف  ِديٍث ي  ْث بِح  دِّ ِمْعت ُه مِن   ،ح  س 

 
ِّ
:  ،--النَّبِي  "ق ال 

ُّ
ان ا النَّبِي ع  ْعن اهُ  --د  ب اي  ا  ،ف  ال  فِيم  ق  ف 

ْين ا:  ل  ذ  ع  ْمِع َوالطَّاَعةِ »أ خ  َوُعْسرَِنا َوُيْسرَِنا  ،َمنَْشطِنَا َوَمْكَرِهنَا فِي ،َأْن َباَيَعنَا َعَلى السَّ

يِه ُبْرَهان  ِعنْ  ،إاِلَّ َأْن َتَرْوا ُكْفًرا َبَواًحا ،َوَأْن الَ ُننَاِزَع األَْمَر َأْهَلهُ  ،َوَأَثَرًة َعَلْينَا
«َدُكْم ِمَن اهَّللِ فِ

. 

لما يف ذلك من  ،ورغب على طاعة ولي األمر --فحث النبي 

 وحصول الخير يف المجتمعات. ،استتباب األمن

ويكون إليه شأن إعَلن الجهاد يف  ،ألن الناس ال يصلحون بغير أمير يلي شؤوهنم

وكلمة الذين كفروا هي  ،هي العليا حتى تكون كلمة اهلل  ،سبيل اهلل 

 السفلى.

 ويكون إليه تسيير أمور المسلمين.

-بعد موت النبي --ولذلك كان أول عمل قام به الصحابة 

-. 

 ؛ أن نصبوا خليفة للمسلمين.--بل وقبل دفنه 

والقادة على الجيوش؛  ،يبعث األمراء على السرايا --وكان النبي 

 ألن الناس ال يصلحون بغير أمير.

يصلح الناس فوض ال صَلة ال 

 لهم

 

 وال صَلة لهم إذا جهالهم سادوا  

 .بيان أنه ال طاعة يف معصية اهلل  

 .ويطاع ولي األمر إذا أمر بطاعة اهلل 

 -من حديث : في الصحيحنيف
 
لِي :  ،--ع   "ق ال 

ُّ
ث  النَّبِي  --ب ع 

 .(1351)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3521، 3522)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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ةً  ِريَّ ارِ  ،س  ُجًَل مِن  األ نْص  ْيِهْم ر  ل  ر  ع  أ مَّ ُهْم أ ْن ُيطِيُعوهُ  ،و  ر  أ م  ْيِهمْ  ،و  ل  ِضب  ع  :  ،ف غ  ق ال  و 

 
ُّ
ر  النَّبِي ْد أ م  ْيس  ق  اُلوا: ب ل ى --أ ل  ْمُت  ،أ ْن ُتطِيُعونِي؟ ق  ز  ْد ع  : ق  ق ال 

ًبا ط  ْعُتْم ح  م  ا ج  م  ْيُكْم ل  ل  ْدُتْم ن اًرا ،ع  أ ْوق  ًبا ،و  ط  ُعوا ح  م  ا ف ج  ْلُتْم فِيه  أ ْوق ُدوا ن اًرا ،ُثمَّ د خ   ،ف 

ُخولِ  وا بِالدُّ مُّ ا ه  ل مَّ نُْظُر ب ْعُضُهْم إِل ى ب ْعضٍ  ،ف  ام  ي  ق    ،ف 
َّ
بِْعن ا النَّبِي ا ت  -ق ال  ب ْعُضُهْم: إِنَّم 

-   لِك ذ  ا ُهْم ك  ب ْين م  ا؟ ف  ن ْدُخُله  اًرا مِن  النَّاِر أ ف  ِت النَّارُ  ،فِر  د  م  ن   ،إِْذ خ  ك  س  و 

ُبهُ  ض    ،غ 
ِّ
ر  لِلنَّبِي

ُذكِ :  ،--ف  ال  ق  َما ،َلْو َدَخُلوَها َما َخَرُجوا ِمنَْها َأَبًدا»ف   إِنَّ

 . «الطَّاَعُة فِي الَمْعُروِف 

التزام أمور الشرع يف طاعة ولي األمر إذا أمر بطاعة هلل ": فطريقة أهل السنة واجلماعة

،  وإذا كان أمره ليس فيه معصية هلل، ويف غيره من األحكام األخرى". 

والمخالفة ألمره يف  ،والخروج عليه ،المناوئة للحاكم": وطريقة أهل البدعة والفرقة

 ."طاعة اهلل 

 .وربما وافقوا ولي األمر يف معصية اهلل 

أخرجه  ."إال رأى السيف ،ما ابتدع رجل بدعة": قال اإلمام أبو قالبة اجلرمي رمحه اهلل

 وسنده صحيح. ،(33/ 1الدارمي )

إن الخوارج ": لاللكائي «السنة أصول» كما يف -رمحه اهلل- وقال اإلمام أيوب السختياني

 . اهـ"واجتمعوا على السيف ،اختلفوا يف االسم

وأن يكونوا على  ،يف رعيتهم وواجب على أولياء أمور المسلمين أن يتقوا اهلل 

 .-وسلم  صلى اهلل عليه   -ومراد رسوله  ،مراد اهلل 

 قالت ا عن عائشة : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل
ِ
ُسوِل اهلل ِمْعُت مِْن ر  -س 

 .(1835)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3723، 3132، 3735)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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-،  :ا ذ  تِي َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهمْ  ،اللُهمَّ »ي ُقوُل فِي ب ْيتِي ه   ،َمْن َولَِي ِمْن َأْمرِ ُأمَّ

تِي َشْيًئا َفَرَفَق بِِهمْ  ،َفاْشُقْق َعَلْيهِ   .«بِهِ  َفاْرُفْق  ،َوَمْن َولَِي ِمْن َأْمرِ ُأمَّ

 : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل
َّ
ِعي الٍِك اأْل ْشج  ْوف  ْبن  م   ،--من حديث ع 

 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  تُِكُم الَِّذيَن ُتِحبُّوَنُهْم »ي ُقوُل:  --ي ُقوُل: س  ِخَياُر َأئِمَّ

تُِكُم الَِّذيَن ُتْبِغُضوَنُهْم  ،َوُتَصلُّوَن َعَلْيِهْم َوُيَصلُّوَن َعَليُْكمْ  ،َوُيِحبُّوَنُكمْ  َوِشَراُر َأئِمَّ

  ،«َوَتْلَعنُوَنُهْم َوَيْلَعنُوَنُكمْ  ،َوُيْبِغُضوَنُكمْ 
ِ
ُسول  اهلل اُلوا: ُقْلن ا: ي ا ر  أ ف َل  ُنن ابُِذُهْم ِعنْد   ،ق 

 : ؟ ق ال  لِك  ََلةَ  ،اَل »ذ  يُكُم الصَّ
ََلةَ  َما َأَقاُموا ،اَل  ،َما َأَقاُموا فِ يُكُم الصَّ

َأاَل َمْن َولَِي َعَليِْه  ،فِ

َواَل َينِْزَعنَّ َيًدا ِمْن  ،َفْلَيْكَرْه َما َيْأتِي ِمْن َمْعِصَيِة اهَّللِ  ،َفَرآُه َيأْتِي َشْيًئا ِمْن َمْعِصَيِة اهَّللِ  ،َوال  

ُقْلُت:  ق ال  اْبنُ  ،«َطاَعة   ابٍِر: ف  ْيٍق  -ج    -ي ْعنِي لُِرز 
ِ
ِديِث: آهلل ا اْلح  ذ  نِي بِه  ث  دَّ ي ا أ ب ا  ،ِحين  ح 

امِ  ا ،اْلِمْقد  ذ  ث ك  بِه  دَّ ْوًفا ،ل ح  ِمْعُت ع  ة  ي ُقوُل: س  ظ  ر  ا مِْن ُمْسلِِم ْبِن ق  ذ  ِمْعت  ه  ي ُقوُل:  ،أ ْو س 

 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  : ف  --س  ة  ؟ ق ال  اْست ْقب ل  اْلِقْبل  ل ى ُرْكب ت ْيِه و  ث ا ع  :  ،ج  ال  ق  ف 

 الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهوَ "
َيُقوُل: َسِمْعُت َعْوَف ْبَن  ،َلَسِمْعُتُه ِمْن ُمْسِلِم ْبِن َقَرَظةَ  ،إِي َواهَّللِ

 ." --َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اهَّللِ  ،َمالِك  

ة  : اهلليف صحيح اإلمام مسلم رمحه و ل م    ،-ا-من حديث ُأمِّ س 
ِّ
ْوِج النَّبِي -ز 

-،  
ِّ
ِن النَّبِي :  --ع  نَُّه ق ال  ُه ُيْستَْعَمُل َعَلْيُكْم ُأَمَراءُ »أ   ،إِنَّ

 ،«َولَكِْن َمْن َرِضَي َوَتابَعَ  ،َوَمْن َأْنَكَر َفَقْد َسِلمَ  ،َفَمْن َكرَِه َفَقْد َبرِئَ  ،َفَتْعرُِفوَن َوُتنْكُِرونَ 

 
ِ
ُسول  اهلل اُلوا: ي ا ر  :  ،ق  اتُِلُهْم؟ ق ال  ْوا ،اَل »أ ال  ُنق  ْلبِهِ  ،«َما َصلَّ ر  بِق  أ ْنك  ْلبِِه و  ِره  بِق  ْن ك  "أ ْي م 

. 

 .(1878)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(1822)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(1823)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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 .بيان أنه ال جيوز اخلروج على ولي األمر لظلمه

يَّة  : ملا جاء يف الصحيحني ة  ْبِن أ بِي ُأم  ْن ُجن اد  ل ى  ،ع  ْلن ا ع  : د خ  امِِت ق ال  ة  ْبِن الصَّ -ُعب اد 

-  ِريٌض ُهو  م  ك  اهللُ  ،و  ْثن ا أ ْصل ح  دِّ ُقْلن ا: ح  ِمْعت ُه مِْن  ،ف  ُع اهلُل بِِه س  نْف  ِديٍث ي  بِح 

 
ِ
ُسوِل اهلل   ،--ر 

ِ
ُسوُل اهلل ان ا ر  ع  : د  ال  ق  ْعن اهُ  --ف  ب اي   ،ف 

ْين ا:  ل  ذ  ع  ا أ خ  ان  فِيم  ْمِع َوالطَّاَعِة فِي َمنَْشطِنَا َوَمْكَرِهنَا»ف ك  َوُعْسرَِنا  ،َأْن َباَيَعنَا َعَلى السَّ

إاِلَّ َأْن َتَرْوا ُكْفًرا َبَواًحا ِعنَْدُكْم »َقاَل:  ،«َوَأْن اَل ُننَاِزَع اأْلَْمَر َأْهَلهُ  ،َوَأَثَرة  َعَلْينَا ،َوُيْسرَِنا

يِه ُبْرَهان  
 .«ِمَن اهَّللِ فِ

 . "ولفسقه ،ولمعصيته ،ولبغيه ،لظلمه": فال جيوز اخلروج على ولي األمر

 ."يف حال الكفر البواح الظاهر الذي ال خفاء فيه بوجه من الوجوه": وإمنا خيرج عليه

 .بيان أنه ال جيوز اخلروج على ولي األمر إال بشروط معتربة عند أهل العلم

 : الكفر البواح الظاهر الجلي الذي ال خفاء فيه بوجه من الوجوه.األولالشرط 

 : أن ُيبدل ولي األمر بمن هو خير منه.الشرط الثاني

 : أن ال تقع الفتنة والقتل وسفك الدماء بين المسلمين.الشرط الثالث

م ومن إليهم؛ ألهن ،وبالمنافقين ،وبالمشركين ،: أن ال يستعان بالكافرينالشرط الرابع

 سيزيدون األمة خبااًل.

وأما  ،على أن يغيروا ولي األمر ،واالستطاعة ،: أن يكون لهم القدرةالشرط اخلامس

 إذا عجزوا عن ذلك؛ فَل يخرج عليه.

وسفك للدماء  ،قتل ،وشر ،وبَلء ،وكان يف خروجه فتنة": فلو قدر أن ولي األمر قد كفر

 ."بين المسلمين؛ فيصرب عليه

 .(1351)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3521، 3522)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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ومفسدة بأهل  ،وفاسدة ،على والة أمر المسلمين؛ فتنة مضرةفإن فتنة الخروج 

 اإلسَلم أجمعين.

لو كان لي دعوة ": ومما يؤثر عن األئمة، ومنهم اإلمام أمحد رمحهم اهلل تعاىل، أنهم كانوا يقولون

 ."أو للسلطان ،مستجابة؛ لدعوت هبا لوالي أمر المسلمين

وال ليلة بدون  ،ستون سنة بحاكم ظالم": كانوا يقولونومما يؤثر عن األئمة رمحهم اهلل تعاىل أنهم 

 . "سلطان

 والحمد هلل رب العالمين. ،وهذا أمر مَلحظ
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 ومعرفة منزلتهم ومكانتهم --معرفة الصحابة 

منزلتهم،  ، ومعرفة-الصحابة  حق معرفة": من باب اعرف عقيدتكو

 ."ومكانتهم

: --واصطفاهم ليكونوا وزراء لنبيه محمد  فقد اختارهم اهلل 

ويأخذون  ،ويتتلمذون على يديه ،معه ويجاهدون يف سبيل اهلل  ،يصلون معه"

 ."ومن سمته ،من هديه

 .عليهم يف كتابه الكريم وقد أثنى اهلل 

 جم يل ىل مل خل}: يف كتابه العزيز من ذلك قول اهلل 
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم
 .[200:]التوبة {ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه

 مث هت مت خت حت جت}:  يف كتابه العزيز ومن ذلك قول اهلل 

 جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل من خن حن جن
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 .[20-1:]احلشر {مي

 مم خم حم جم يل ىل مل خل}: يف كتابه العزيز ومن ذلك قول اهلل 
 حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي
 .[36-32:]النساء {يب ىب نب مب زب يئرب ىئ
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 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض}: يف كتابه العزيز ومن ذلك قول اهلل 
 جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف
 {هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من حنخن جن مم خم حم

 .[15الحديد: ]

 حس جس مخ جخ مح جح مج}: يف كتابه العزيز اهلل ومن ذلك قول 
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
 مم خم حم جم يل ىل مل خل جك مق حق مف خف جفحف
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي

 .[223-221:]التوبة {رب يئ

 ."هم الصادقون": --وكان الصحابة 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: يف كتابه العزيز  ومن ذلك قول اهلل 
 {نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 .[112النساء: ]

وهم الداخلون يف هذه اآلية ابتداًء؛  ،هم المؤمنون ابتداءً ": والصحابة رضوان اهلل عليهم

وقاتلوا وجاهدوا  ،وتعلموا على يديه ،--ألهنم أول من آمن بالنبي 

 معه.

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق}:  يف كتابه العزيز ومن ذلك قول اهلل 
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي
 {حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
 .[10-21:]الفتح
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 جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل}: قال اهلل ومن ذلك 

 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
 نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب
 .[71الفتح: ] {يف ىف يث ىث

 ومنزلتهم. ،التي تدل على فضيلتهم ،إلى غير ذلك من اآليات وهي كثيرة

وبشر كثير منهم بالجنة وهم ما يزالون أحياء  ،عن رضاه عنهم حتى أخرب اهلل 

 يرزقون على البسيطة.

 .يف سنته الثابتة عنه --وأثنى عليهم النيب االمني الكريم 

ِعيٍد : في الصحيحنيف   ،--الُخْدِريِّ من حديث أ بِي س 
ُّ
: ق ال  النَّبِي -ق ال 

- :«َذَهًبا َما َبَلَغ ُمدَّ  ،َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحد   ،الَ َتُسبُّوا َأْصَحابِي

 . «َوالَ َنِصيَفهُ  ،َأَحِدِهمْ 

ِعيدٍ  :يف رواية اإلمام مسلم رمحه اهلل يف صحيحهو ْن أ بِي س  :  ،--ع  ان  ب يْن  "ق ال  ك 

لِيِد، الِِد ْبِن اْلو  ب ْين   خ  ْوٍف و  ِن ْبِن ع  ْحم  ْبِد الرَّ ءٌ -ما--–ع 
ْ
ي الِدٌ  ،ش  بَُّه خ  -ف س 

-،  
ِ
ُسوُل اهلل ال  ر  ق  َفإِنَّ  ،َأَحًدا ِمْن َأْصَحابِي َتُسبُّوا اَل »: --ف 

 .«َواَل َنِصيَفهُ  ،َأَحِدِهمْ  َما َأْدَرَك ُمدَّ  ،َأَحَدُكْم َلْو َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحد  َذَهًبا

وهو  ،--لخالد بن الوليد  --هذا الخطاب من النبي ف

وهو من  ،على المشركين وعلى الكافرين سيف اهلل المسلول الذي سله اهلل 

 أيًضا. --الصحابة 

 .(7231)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7137)إلمام البخاري يف صحيحه أخرجه ا (1)

 .(7235)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)



  254 اعرف عقيدتك

المتقدمين --له أن الصحابة  --ومع ذلك فقد بين النبي 

 ،--ومنهم عبد الرحمن بن عوف  ،يف اإلسَلم فضلهم عظيم عند اهلل 

 أحد العشرة المبشرين بالجنة.

-هذا هو حالهم مع من تقدم من الصحابة --فإذا كان متأخري الصحابة 

-اإلسَلم.ومن كان له السبـــــق يف  ،يف اإلسَلم 

م؛ فَل شك وال ريب أهنم أبعد --فيكيف بحال من ليسوا من الصحابة 

 منهم بكثير.

المتأخرين يف اإلسَلم تصدق بمثل جبل أحد --فلو أن أحًدا من الصحابة 

 ،المتقدمين يف اإلسَلم--فإنه ال يبلغ مد أحد من الصحابة  ،من الصدقات

 وال حتى يبلغ نصف المد.

وقد بعدنا عنهم  ،يف مثل عصرنا هذا--فكيف بمن جاء من بعد الصحابة 

وأدنى منهم  ،ال ريب أهنم أدنى منهم منزلةفَل شك و ،أكثر من ألف وثَلثمائة سنة

 بكثير وكثير. ،وعمل ،وأدنى منهم: علم ،فضيلة

 واألخذ بطريقهم. ،إال بسلوك سبيلهم وال يمكن ألحد أن يصل إلى اهلل 

 وهم بين ذلك على هدى مستقيم. ،ومن دوهنم مقصر ،فمن فوقهم محسر

 : في مسند اإلمام أمحد رمحه اهللف
ِ
ْبِد اهلل ْسُعودٍ  عن ع  :  ،--ْبِن م  إِنَّ اهَّللَ َنَظَر "ق ال 

د   ،فِي ُقُلوِب اْلِعَبادِ  َفاْصطََفاُه  ،َخْيَر ُقُلوِب اْلِعَبادِ  --َفَوَجَد َقْلَب ُمَحمَّ

د   ،َفاْبتََعَثُه بِرَِساَلتِهِ  ،لِنَْفِسهِ  َفَوَجَد ُقُلوَب  ،ُثمَّ َنظََر فِي ُقُلوِب اْلِعَباِد َبْعَد َقْلِب ُمَحمَّ

َفَما َرَأى اْلُمْسِلُموَن  ،ُيَقاتُِلوَن َعَلى ِدينِهِ  ،َفَجَعَلُهْم ُوَزَراَء َنبِيِّهِ  ،َأْصَحابِِه َخْيَر ُقُلوِب اْلِعَبادِ 
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 ."َوَما َرَأْوا َسيًِّئا َفُهَو ِعنَْد اهَّللِ َسيِّئ   ،َفُهَو ِعنَْد اهَّللِ َحَسن   ،َحَسنًا

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث}:  وقال اهلل

 .[14-11:]آل عمران {ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل

-وأختارهم حتى يكون وزراء وأعواًنا للنبي  ،وهؤالء اصطفاهم اهلل 

-  يف تبليغ دين اهلل،  ويف الجهاد يف سبيل اهلل. 

 مع جع مظ حط خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس جس}:  قال اهلل
 .[18القصص: ] {مغ جغ

 .وشتم الصحابة بيان حكم من طعن، وسب، 

وال  ،وال يجوز سبهم ،بحال من األحوال--ال يجوز الطعن يف الصحابة و

م؛ ألهنم غير وتطوى مساويهم إن وجدت من بعضه ،بل تذكر محاسنهم شتمهم

 .-وُيكف عما شجر بين الصحابة ، معصومين من الذنوب

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:  قال اهلل
 .[20:]احلشر {مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

ورضي  ،فَل يجوز أن يغل قلب إنسان: على قوم قد رضي عنهم اهلل 

 وبشرهم بالخير العظيم. ،بل وأثنى عليهم، وأفعالهم ،أعمالهم

 :  ، وسبهم، وشتهم، وتنقصهم، فهو على حاالت-فمن طعن يف الصحابة 

بما يقتضي رد الدين الذين  ،ويسبهم ،ويشتمهم ،ويكفرهم ،: أن يطعن هبماألوىل

 فهو كافر خارج من ملة اإلسَلم. ،نقلوه لنا

وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم . (7155)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)

 . "هذا حديث حسن": (، وقال فيه837)
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بما ال  ،وتنقصهم ،وشتهم ،وسبهم ،م--: من طعن يف الصحابة الثانية

وهو على خطر عظيم  ،فهو واقع يف كبيرة من كبائر الذنوب ،يقتضي الطعن يف الدين

 وإن لم يعُف اهلل عنه. ،إن لم يتب

 .من الصحابة  --كمن يسب ويشتم من قاتل علي بن أبي طالب 

إال نفًرا يسيًرا منهم؛ فهو كافر خارج  ،جملة--: ومن كفر الصحابة الثالثة

 من ملة اإلسَلم.

- ،وعمر بن الخطاب ،أبي بكر الصديق": من طعن وشتم وسب الشيخين: الرابعة

- ؛ فهو كافر."خاصة 

منه؛  فيما برأها اهلل  -ا-واهتم عائشة  ،وشتم ،وسب ،: من طعناخلامسة

 ومكذب للقرآن الكريم. ،فهو كافر خارج من ملة اإلسَلم؛ ألنه مكذب هلل 

فهو كافر  ،يف عرضهم --: ومن اهتم سائر أزواج النبي السادسة

 .--وألنه طعن يف عرض النبي  ،أيًضا؛ ألنه مكذب للقرآن

 خس جسحس مخ جخ مح}: يقول يف كتابه اهلل  ألن

 {مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض خصمص حص مس
  .[16:]النور

 .--بيان وجوب األخذ بإمجاع الصحابة 

 ويجب على كل مسلم أن يأخذ بإجماعهم؛ ألهنم ال يجتمعون على ظَللة أبًدا.

بَّاسٍ : في مستدرك اإلمام احلاكم رمحه اهللف ي ُقوُل:  ،--من حديث عبد اهلل اْبن  ع 

 
ِ
ُسوُل اهلل تِي َعَلى َضََلَلة  َأَبًدا اَل »: --ق ال  ر  َوَيُد اهَّللِ َعَلى  ،َيْجَمُع اهَّللُ ُأمَّ

 . «اْلَجَماَعةِ 
         



  من حيث الفضل--بيان ترتيب الصحابة 

  

257 

 من حيث الفضل--بيان ترتيب الصحابة 

 .من حيث الفضل--بيان ترتيب الصحابة 

 ."--أبو بكر الصديق "

وأفضل  ،بل هو أفضل هذه األمة ،على اإلطَلق--فهو أفضل الصحابة 

-الصديق األكرب  ،الناس بعد األنبياء والمرسلين عليهم الصَلة والسَلم أجمعين

- العتيق. 

 . "وأرضاه --عبد اهلل بن عثمان بن أبي قحافة التيمي ": واسمه

 .--وصهر النبي  ،يف الغار --صاحب النبي 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي}:  قال اهلل
 خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 .[35التوبة: ] {مق حق مف خف جفحف مغ جغ

 ."بعد موته --النبي ": وهو خليفة

 ة يف أحاديث ليس هذا موطن بسطها.بالجن --وقد بشره النبي 

: يف كتابه العزيز أن قول اهلل قائم على  وإمجاع أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ}
نزلت يف أبي بكر الصديق ، [12-21:]الليل {مث زث رث يت ىت نت مت زت

--. 

 ." -- العدوي عمر بن اخلطاب"

-ثاين األمة فضًَل بعد أبي بكر الصديق  ،أمير المؤمنين ،أبو حفص العدوي

- وبشره النبي--  .بالجنة 
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ويف خَلفة  ،الدعوةو ،العملو ،يف العلم"عليه الفتوح العظيمة:  وقد فتح اهلل 

فقد وافقه الوحي يف  ،وكان رجًَل ملهًما، فمن من باب إال وله قدم فيه"المسلمين

 مواطن كثيرة.

ِعيٍد الُخْدِريَّ  من: في الصحيحنيف  قال  حديث أ بي س 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر 

 :« ََّوَعَلْيِهْم ُقُمص  ِمنَْها َما َيْبُلُغ َبْينَا َأَنا َنائِم  َرَأْيُت النَّاَس ُيْعَرُضوَن َعَلي

هُ  الثُِّديَّ َوِمنَْها َما ُدوَن َذلَِك َوُعرَِض َعَليَّ ُعَمُر ْبنُ  ا  الَخطَّاِب َوَعَلْيِه َقِميص  َيُجرُّ اُلوا ف م  ق 

 : ؟ ق ال 
ِ
ُسول  اهلل لِك  ي ا ر  ْلت  ذ  ينَ أ وَّ  .«الدِّ

ة  : هللوجاء يف صحيح اإلمام البخاري رمحه ا ْير  : ق ال   ،--من حديث أ بِي ُهر  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل ُثونَ »: --ر  يَما َقْبَلُكْم ِمَن األَُمِم ُمَحدَّ

َفإِْن َيُك فِي  ،َلَقْد َكاَن فِ

تِي َأَحد   ُه ُعَمرُ  ،ُأمَّ  . «َفإِنَّ

ْعدٍ َزاَد َزَكِريَّاُء ْبُن َأِبي َزاِئَدَة ْن س  ة   ،: ع  ل م  ْن أ بِي س  ة   ،ع  ْير  ْن أ بِي ُهر  : ق ال   ،--ع  ق ال 

 
ُّ
ُيَكلَُّموَن  ،َلَقْد َكاَن فِيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِمْن َبنِي إِْسَرائِيَل ِرَجال  » --النَّبِي

تِي ِمنُْهْم َأَحد  َفُعَمرُ  َفإِْن َيُكْن ِمنْ  ،ِمْن َغْيرِ َأْن َيُكوُنوا َأْنبَِياءَ   .«--ُأمَّ

بَّاٍس ق ال  اْبُن  ث  مِ »: -ما--ع   .«ْن َنبِيٍّ َوالَ ُمَحدَّ

ة  : ويف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل ْيد   : --من حديث ُبر 
ِ
ُسوُل اهلل -ق ال  ر 

- :" ُْيَطاَن َلَيْفَرُق ِمنَْك َيا ُعَمر ا َأْن  ،َوَدَخَل َهُؤاَلءِ  ،َأَنا َجالِس   ،إِنَّ الشَّ َفَلمَّ

 .« "َدَخْلَت َفَعَلْت َما َفَعَلْت 

 .(7715)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،77)ه أخرجه اإلمام البخاري يف صحيح (1)

 .(7181)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

، (1151وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم ). (77181)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (7)

 ( . 113وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم: )
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قَّاصٍ : وجاء يف الصحيحني ْعد  ْبن  أ بِي و  :  ،--من حديث س  قال رسول اهلل ق ال 

 :« ا  ،إِيًها َيا اْبَن الَخطَّاِب يَْطاُن َسالًِكا َفجًّ َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه َما َلِقَيَك الشَّ

َك  ،َقطُّ  ا َغْيَر َفجِّ  .«إاِلَّ َسَلَك َفجًّ

ْسُعودٍ   ْبِن م 
ِ
ْبِد اهلل ْن ع  : ع  رُ »، ق ال  ًة ُمنُْذ أ ْسل م  ُعم  ا ِزْلن ا أ ِعزَّ أخرجه  «م 

 البخاري .

 ."--عثمان بن عفان "

- ،وأم كلثوم ،رقية": --زوج ابنتي النبي  ،: ذو النورينوهو

- وأرضاهما". 

 .وبشر هبا يف مواطن  العشرة المبشرين بالجنة: أحد وهو

 ثالث خلفاء المسلمين فضًَل وخَلفًة.و

 وأرضاهم.--بإجماع الصحابة 

ة  فعن  ائِش  ْت  ع  ال  ال   ، ق  ُجٍل : »رسول اهلل  ق  أ ال  أ ْست ِحي مِْن ر 

ةُ  ئِك  َل   أخرجه مسلم . «ت ْست ِحي مِنُْه اْلم 

 .قتله الخوارج قاتلهم اهلل  ،شهيًدا--–: عثمان قتل

 ."--علي بن أبي طالب "

 .وأحد العشرة المبشرين بالجنة  وخَلفةً  ،وعلًما ،رابع الخلفاء الراشدين فضًَل 

 من الفتيان. --أول من آمن بالنبي 

 .--وصهر النبي  ،--ابن عم النبي 

 وأرضاها. -ا-، --زوج ابنته فاطمة بن محمد 

 .(7711)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7713)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 أجمعين.--أبو الحسن والحسين 

ْعٍد : جاء يف الصحيحنيويف فضله ما  ْهُل ْبُن س    ،--من حديث س 
ِ
ُسول  اهلل -أ نَّ ر 

-  : ْيب ر  اَيَة َغًدا َرُجًَل َيْفَتُح اهَّللُ َعَلى َيَدْيهِ »ق ال  ي ْوم  خ   ،أَلُْعطَِينَّ َهِذِه الرَّ

ت ُهْم أ يُُّهْم  ،«َوُيِحبُُّه اهَّللُ َوَرُسوُلهُ  ،ُيِحبُّ اهَّللَ َوَرُسوَلهُ  ْيل  ب ات  النَّاُس ي ُدوُكون  ل  : ف  ق ال 

ا   ،ُيْعط اه 
ِ
ُسوِل اهلل ل ى ر  ْوا ع  د  ا أ ْصب ح  النَّاُس غ  ل مَّ ْرُجو أ ْن  --ف  ُهْم ي  ُكلُّ

ا :  ،ُيْعط اه  ال  ق  ِقي« --َأْيَن َعِليُّ ْبُن َأبِي َطالِب  »ف   ي ْشت كِي . ف 
ِ
ُسول  اهلل : ُهو  ي ا ر  ل 

ْين ْيهِ  :  ،ع   «َفَأْرَسُلوا إَِلْيهِ »ق ال 
ِ
ُسوُل اهلل ق  ر  ب ص    بِِه ف 

ُأتِي ْين يِْه  --. ف  فِي ع 

هُ  ا ل  ع  د  عٌ  ،و  ج  ْم ي ُكْن بِِه و  أ ْن ل  تَّى ك  أ  ح  ب ر  ة   ،ف  اي  أ ْعط اُه الرَّ ُسول   ،ف  : ي ا ر   
لِي ال  ع  ق   ف 

ِ
 ،اهلل

 : ال  ق  ن ا؟ ف  تَّى ي ُكوُنوا مِْثل  اتُِلُهْم ح  ُثمَّ اْدُعُهْم  ،اْنُفْذ َعَلى ِرْسِلَك َحتَّى َتنِْزَل بَِساَحتِِهمْ »ُأق 

َفَواهَّللِ أَلَْن َيْهِدَي اهَّللُ بَِك َرُجًَل  ،َوَأْخبِْرُهْم بَِما َيِجُب َعَلْيِهْم ِمْن َحقِّ اهَّللِ فِيهِ  ،إَِلى اِْلْسَلَمِ 

 .«َخْير  َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعمِ  ،َواِحًدا

 : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل
 
لِي بَّة  "قال:  ،--من حديث ع  ل ق  اْلح  ِذي ف  الَّ  ،و 

ة   م  أ  النَّس  ب ر    ،و 
ِّ
ي ِّ اأْلُمِّ

ْهُد النَّبِي ع  :  --إِنَُّه ل 
َّ
 ،َأْن اَل ُيِحبَّنِي إاِلَّ ُمْؤِمن  »إِل ي

 .«َواَل ُيبِْغَضنِي إاِلَّ ُمنَافِق  

 : يف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهلل وغريهو
 
لِي :  ،--من حديث ع  َلَقْد َعِهَد إِلَيَّ »ق ال 

يُّ  ُه اَل ُيِحبَُّك إاِلَّ ُمْؤِمن   ،--النَّبِيُّ األُمِّ  . «َواَل َيبَْغُضَك إاِلَّ ُمنَافِق   ،َأنَّ

 ": َعِديُّ ْبُن َثاِبٍت َقاَل
ُّ
ُهُم النَّبِي ا ل  ع  ِذي د  ْرِن الَّ  ."--أ ن ا مِن  الق 

 .(7351)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3715)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(38)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

اإلمام األلباين  . وصححه(2518)واإلمام النسائي يف سننه  (،7371)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (7)

 رحمه اهلل يف صحيح السنن.
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قَّاصٍ : ويف سنن اإلمام ابن ماجه رمحه اهلل ْعِد ْبِن أ بِي و  :  ،--من حديث س  ق ال 

ِدم  " ُة ق  اِوي  اتِهِ --–ُمع  جَّ ْعدٌ  ،فِي ب ْعِض ح  ْيِه س  ل  ل  ع  خ  لِيًّا ،ف د  ُروا ع  ك  ن ال  مِنْهُ  ،ف ذ   ،ف 

ْعدٌ  ِضب  س  :  ،ف غ  ق ال   "و 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  ُجٍل س  ا لِر  ذ  ي ُقوُل:  --ت ُقوُل ه 

ِمْعُتُه ي ُقوُل:  «،َمْن ُكنُْت َمْواَلُه َفَعِليٌّ َمْواَلهُ » س  إاِلَّ  ،بَِمنِْزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِمنِّي َأْنَت »و 

ُه اَل َنبِيَّ بَْعِدي ِمْعُتُه ي ُقوُل:  ،«َأنَّ س  اَيَة اْلَيْوَم َرُجًَل ُيِحبُّ اهَّللَ َوَرُسوَلهُ  أَلُْعطَِينَّ »و   .«الرَّ

ْيِد  ، فعنثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ِعيد  ْبن  ز   قالس 
ِ
ُسوُل اهلل ان  ر   -: ك 

 -  : ال  ق  ٍة، ف  ر  ش  اِشر  ع  اُن "ع  ُعثْم  نَِّة، و  ُر فِي اْلج  ُعم  نَِّة، و  أ ُبو ب ْكٍر فِي اْلج 

ْعٌد فِ  س  نَِّة، و  ب يُْر فِي اْلج  الزُّ نَِّة، و  ُة فِي اْلج  ط ْلح  نَِّة، و    فِي اْلج 
لِي ع  نَِّة، و  نَِّة، فِي اْلج  ي اْلج 

نَّةِ  ِن فِي اْلج  ْحم  ْبُد الرَّ ع  : أ ن ا"و  ْن التَّاِسُع؟ ق ال  ُه: م   (. ف ِقيل  ل 

 وقد قلت يف المنظومة الزعكرية: 

بببُص  ُوببببَ  َو  ل ٍَ
بببِلَص ُول َْ  َوُحبببَص 

 

   ُ َ  لبببببببُص 
ُضبببببببُنِا ُق َببببببب  ل

 ُيِبغل

ٍِ َ بببب    ُُِ يببببَآ َو  َ  ِال ََ َيُ ببببب   ُ  َِ  َقبببب

 

َِ َ  َ بببب َوَ ِضببببُوُنِا  ُ ِا َقبببب ُ ُِ  َوَخبببب

ُ اِ   ََ ببببَب َقببببِ  َ ِ بببب ََ ََل  ببببُوُنِا َ   َ ض 

 

ُ اِ  ََ ُْ َوِ َوببِب  ُ ِنبب ٌِبب ٌبب   َح
 َوُ ببِا َح ل

َ بببِآ   ََ َع َقبببِ   ِ ببب
ِع َو ل  َ َأِخَوُصبببب  َقبببِب

 

َُبببببِآ  بببببَ   ُا 
َلَقَا قل ببببب  َْ  َوَتِبَ بببببَا 

يُ    ََل بببب َع ُ ببببَب  ُصَل ُ ببببُا َ ِضبببب ََ َِ  َو

 

َُِغبببببب  ل  ُبُا غل   بببببب حل ببببببُ   َْ َُِ ٌَل  َو 

  ٍِ َ ببب َُ   َ ِْ ِضبببآل َوُ ببببَح َْ ُِ بببال غل    َيوٌل

 

بببببَ ِ  َل َنببببب   َُ َببببب   ٌل بببببص  
 َُبببببُا َق َ قل

  ََ ي َ  ِبببببال ٍِ َ  َو ُ ُُِ ببببب َِ َو َ بببببَ     َقببببب

 

 ََ ٍَ  َق لببببٌ َُببببِ  َتبببب تع  ََ  َوِ ببببَب َ بببب

ببببببٌَواِ   ضل َْ ُِ ُ  غل   ََ ببببببِ  َُ ُ ُنِا 
 َثبببببب ُل

 

َواِ  ُوببببب ل َوبببب ُل   َوبببببٌل  ٍ ُ  ٍُ ببببِن
 ْل

ببببببب َ   ََِ ل  قل َْ  لببببببب ِ  َ   ُ  بلبببببببِج ُبوَل

 

َْ   ُ َبببببَ ِي ل  يُا َعِبببببَ  َكبببب َ   ٍل  َكبببب

 

 . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(171)أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه  (1)
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  ٍ َع ُعببببب ع  َوَ ِضببببب ُِ  َ   لُ ُنبببببِا َخببببب

 

 ٍَ ببببِ  ُ ِ ببببب
بببب  قل ََْ ََ َيبببب    ٍَ  َوُ بببببُت

َل  ِ َ  بببببال   ََ  َجبببببَب  ٌَل   ِ  َببببب ُي َوببببب

 

يببب ل  َُ ببب  ال  ٍل بببِ  َع ََ َ  َ بببَط   ببب َْ  َِ  َقببب

يِ ََتَببب ُقُنِا غل   ٍَ َُِ َ بببب بببج  
َِ ل ِضبببآل َو َْ ُِ   

 

َ يِ  ُِبببَ َ   
َل َو ُ َلَ ببب رل بببَل  ُ  ُصَل ُِ  َخببب

يِ   ََ ٌِببببببب َب َُ َ  َوَوُ ب ٌ
َ  َوببببببب ل  َوبببببببِ 

 

يِ  ََ بببببببٌ
ُُبببببببُا َ جل  َوَعِوَلبببببببا  َوِ َ  

و   ٍُ بببب بببِبَ  ُ  َل ََ ُ َو ِ بببُ   ُِ  ُثبببا   ُبببَاَ 

 

و  ٍُ ببببب
ْل  َ َِ بببببٌُ ُنِا َقببببب

ل
َُ   لَج  بببببَا 

ِضببببآل َقبببب ِ   َْ ُِ جَيببببال  ََ ئلَ ببببا  غل   َل  َخ

 

يَببببببال  ل  ل ُِ ٍ   لَغببببب ببببب ِْ  َوَقبببببِطُ َن  ُك

ٌَببببببب  ل     ِ َِخ
بببببببَل َ ال ٌ بببببببُا  ُص 

 َ  ل

 

بببببِ  َوِ َصببببب  ل  يَ  ُثبببببا  قل ٍل  ُقَنببببب  ل

  َْ ِ ُوببببببُا َحبببببب ط فل ل   ُِصببببببَ 
 َوقل

 

ببب  َْ ََ   ِق
َل ببب  لع  َقببب َْ ببب ُِنِا 

 َوُخبببَ  قل

َِ لبببببج َ  علَ ببببباِ    َو
ُن  ُ َلَ ببببب تل ََ ٌَل  َوببببب

 

َبببباِ َوَحببببَ  ُكببببآَل  َُ ٍِ َص غل َت
بببب حل َْ 

ٌببببببآل   ببببببَب   ِ َ ل وَ   ل ل ٍُ  َِ ُيببببببِطَك

 

يببببببآل  َ  ِال َِلببببببال  ُ ُِ  َ ِضببببببُوُنُا غل 

ببببُص   ٌِ َبببب  َو  ل َو ََ   ْ ٍِ  َوُحببببَبُنِا َ بببب

 

بببب ئلُص  يبببُ   ُص  ٍل  َقببب َِنُجُنِا ُ بببَب  ُ  

ََبببب  ل   ُن   ُِ  ََ ُِببببَبَ   َجببببَن   َوِبَكبببب   

 

َببببببببآل  ِفَثبببببببب  ل  ُِ ٍ   لَأ  ُقَ بببببببب  

بببببب   ُق َبببببب  لُ  ُيبِ   ْل  غلُضببببببُنِا ُ َوِي

 

  ُ آ  َقببب حل َْ  َوببببٌل يَ   َل  َ  ِحبببَطِ  ُ ببب

ببببآل   ُُِغُوبببببَل غل  ِ ََ   ل ببببَ   
 َو ِحببببَطِ  قل

 

ََ علبببببآل   ََ ع َقبلبببببٌ
ببببببغل ُْ يبببببُ   ٍل  َع

 من شهد بدًرا.  يليهم يف الفضل ثم 

 ، فثم من شهد بيعة الرضوان
ِ
ُسوِل اهلل ْن ر  ابٍِر، ع  ْن ج  :  ع  نَُّه ق ال  ال   "أ 

ِة  ر  ج  ْن ب اي ع  ت ْحت  الشَّ ٌد مِمَّ  . أخرجه الرتمذي "ي ْدُخُل النَّار  أ ح 

 ثم من شهد أحًدا. 

 مك لك خك حك جك مق حق مف}، كما قال تعالى: ثم من أسلم قبل فتح مكة
 { مهٰه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل
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 . [15]الحديد: 

 وأرضاهم أجمعين.--ثم من أسم بعد فتح مكة من بقية الصحابة 

-من لقي النبي  ،على خير عظيم عند اهلل ": --فكل الصحابة 

- :" ًأو أكثر من  ،أو أقل من ذلك ،أو يوًما ،أو أسبوًعا ،أو شهًرا ،سنة

 وهو مؤمن به.  ،ذلك

 ،ومن علم ،واستحق ما للصحابة رضوان اهلل عليهم من فضل ،فقد جاوز القنطرة

  ."ومن توقير ،ومن احرتام ،ومن ثواب عظيم

صالحها يعود إىل صالح هذا الباب، وهو باب ": بيان أن مجيع األبواب السابقة يف هذا الكتاب

 ."-الصحابة 

ية األبواب فهو من أهم األبواب؛ ألن صَلح بق ،فالعناية هبذا الباب أمر مهم جًدا

 .إليه يعود 

ومنهم  ،ومنهم أخذنا القرآن الكريم ،منهم أخذنا الدين": م--ألن الصحابة 

ومنهم أخذنا العلم  ،--أخذنا السنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي 

 ."واإليمان

ومن لم يأخذ عنهم؛ فهو مقطوع عن كل  ،-ومن لم يأخذ من الصحابة 

 وعن كل بر. ،وعن كل صَلح ،خير

وقل  ،إال كثر شرها ،-وما من طائفة من الناس انقطعت عن الصحابة 

 ."خيرها وبعد بقدر انقطاعهم

م: --السَلمة والعافية مما وقع فيمن بُعد عن الصحابة  فنسأل اهلل 

 ."ومن الهَلك ،ومن الزيغ ،ومن الضَلل ،ومن البدعة ،ومن الجهل ،من الشر"
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 .أبعد الفرق عن اإلسالم الرافضة والباطنية من

 ،والناس أجمعين ،والمَلئكة ،عليهم لعائن اهلل ،"والباطنية ،الرافضة": وهلذا كانت

 من أبعد الناس الفرق عن اإلسَلم. 

 لبغضهم الشديد عداوهتم الشديدة للصحابة رضوان اهلل عليهم.

 .بيان حال من انقطع عن الصحابة 

هبا:  وتجاوز المنزلة التي وضعهم اهلل  ،وهكذا هو حال من غَل فيهم

 . "وعبدهم من دون اهلل  ،ورجاهم ،فدعاهم"

من غَلة الصوفية ومن إليهم من الفرق الضالة المبتدعة الزائغة المنحرفة عن 

 طريقة السلف الصالح رضوان اهلل عليهم.

 وانقطع عن طريقهم. ،--فهو أيًضا ممن انقطع عن الصحابة 

-انقطع عن الصحابة  ،بالفرقة والدعوة إلى الحزبية المقيتة وهكذا من انقطع

، .بقدر انقطاعه وبعده عن طريقتهم 

 ،وأن تأخذ بطريقتهم ،؛ فعليك أن تسلك سبيلهمفإذا أردت أن تصل إلى اهلل 

-ومن هدي النبي  ،--الذين استفادوه من النبي ، وهبديهم

-،  ومن طريقة النبي--. 

 اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت}:  قال اهلل

 ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك لكمك
 .[211-211:]البقرة {ىي ني مي زي

 والحمد هلل رب العالمين ،واهلل المستعان

 
         

  



  اإلميان بكرامات األولياء، وبعباد اهلل األتقياء

  

265 

 اإليمان بكرامات األوليا , وبعباد اهلل األتقيا  

 ."األتقياء اإلميان بكرامات األولياء، وعباد اهلل": من باب اعرف عقيدتكو

 .يف كتابه الكريم الوالية ملن تكون وقد بني اهلل 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: يف كتابه العزيز فقال سبحانه وتعاىل

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

.[64-61:]يونس {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي

 ."كان هلل ولًيا ،من كان مؤمنًا تقًيا": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

 : هو المؤمن التقي بنص هذه اآلية. فالولي

والمستكثر  ،المحافظ على الفرائض ،--: هو المتابع للنبي والولي

 من النوافل.

ة  : في صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللف ْير  : ق ال   ،-- من حديث أ بِي ُهر  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل َوَما  ،َفَقْد آَذْنُتُه بِالَحْرِب إِنَّ اهَّللَ َقاَل: َمْن َعاَدى لِي َولِيًّا »: --ر 

ا اْفَتَرْضُت َعَلْيهِ  َب إَِليَّ َعْبِدي بَِشْيء  َأَحبَّ إَِليَّ ِممَّ ُب إِلَيَّ  ،َتَقرَّ  َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ

ِل َحتَّى ُأِحبَّهُ 
 ،َرُه الَِّذي ُيْبِصُر بِهِ َوَبَص  ،َفإَِذا َأْحَبْبُتُه: ُكنُْت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِهِ  ،بِالنََّوافِ

َوَلئِِن اْسَتَعاَذنِي  ،َوإِْن َسَأَلنِي أَلُْعطَِينَّهُ  ،َوِرْجَلُه الَّتِي َيْمِشي بَِها ،َوَيَدُه الَّتِي َيبْطُِش بَِها

هُ  دِي َعْن َنْفِس الُمْؤِمنِ  ،أَلُِعيَذنَّ  َأَنا َفاِعُلُه َتَردُّ
ْدُت َعْن َشْيء  ُه الَمْوَت َوَأَنا َيْكرَ  ،َوَما َتَردَّ

 .«َأْكَرُه َمَساَءَتهُ 

 ويف هذه األمة. ،وكرامات األولياء وقعت يف األمم السابقة

 .(1257)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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ووقعت لغيره من المؤمنين  ،ووقعت للرسل ولألنبياء عليهم الصَلة والسَلم

 المتقين.

 ."آيات"إال أن الكرامات يف حق الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم تسمى: 

 هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ}:   اهللقال 
 .[151اإلسراء: ] {مخ جخ مح جح مج حج مث

بيان الفرق بني املعجزات، والكرامات، واخلوارق اليت يفعلها السحرة الكافرين 

 .املتعدين

ألهنا تكون  ،: أهنا يف حق الرسل واألنبياء عليهم الصَلة والسَلم تسمى بآياتاألول

 مقرونة بالتحدي.

 يف حق المؤمنين المتقين تسمى بكرامات األولياء.: أهنا الثاني

تسمى  ،والمنجمين ،والعرافيين ،والمشعوذين ،: أهنا يف حق السحرة والكهنةالثالث

التي يفعلوهنا باالستعانة بالشياطين؛ حتى يلبسون على  ،بخوارق العادات الشيطانية

 الناس الباطل يف صورة الحق.

 ،لو جوزنا هذه الكرامة للولي": هذه الكرامات، وقالألن بعض أهل البدع والضالل منع 

 ،والعرفيين ،والكهنة ،والمنجمين ،اشتبهت بالخارقة التي يفعلوها السحرة

 ."والمشعوذين ومن إليهم

 ولسوء عقيدته. ،وهذا لسوء فهمه

 : هو المؤمن التقي.وإال فإن الولي

وليسوا  ،: ليسوا من أهل اإليمانوالساح، والكاهن، واملشعوذ، والعراف، واملنجم ومن إليهم

فضًَل أن يكونوا من األولياء المتقين هلل  ،وليسوا من أهل التقوى ،من أهل اإلسَلم

 رب العالمين.
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 ،ونور الهداية ،ونور السنة ،الذي يخرجهم من نور اإليمان": هم من أولياء الشيطان بل

 ،وظلمات والبدع والضَلالت ،وظلمات الشرك ،إلى ظلمات الكفر ،ونور الطاعة

 ."وظلمات المعاصي والمنكرات

 ."من الظلمات إلى النور الذين يخرجهم اهلل ": بعكس أولياء الرمحن

وسائر  ،والكبائر ،والمحدثات ،والضَلالت ،والبدع ،والشرك ،الكفر": من ظلمات

 . "المعاصي والمنكرات

والخير كله بإذنه سبحانه  ،والهداية ،والطاعة ،والسنة ،واإليمان ،اإلسَلم": إىل نور

 ."وتعالى

 جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:   قال اهلل

 حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن
 .[723البقرة: ] {ٰر ٰذ يي ىي خيمي

 ."عليها السالم به على مريم ما امنت اهلل ": ومما يذكر يف مثل هذا الباب

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث}:   قال اهلل
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ

 مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 هنجه من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جل لكمك خك
 .[11-11:]آل عمران {مث هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه

وفاكهة الشتاء يف  ،فربما وجد عند مريم عليها السَلم فاكهة الصيف يف الشتاء

 الصيف.
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هبا من يشاء من عباده المؤمنين  فهذه كرامة من كرامات األولياء التي يؤيد اهلل 

 المتقين.

 : يف الصحيحني، واللفظ لإلمام البخاري رمحه اهللو
ِ
ْبد  اهلل ر  من حديث ع   ،-- ْبن  ُعم 

 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  : س  ْن َكاَن اْنَطَلَق ثَ "»ي ُقوُل:  --ق ال   ِممَّ

َلََثُة َرْهط 

ْت  ،َفَدَخُلوُه َفاْنَحَدَرْت َصْخَرة  ِمَن الَجَبلِ  ،َقْبَلُكْم َحتَّى َأَوْوا الَمبِيَت إِلَى َغار   َفَسدَّ

ْخَرِة إاِلَّ َأْن َتْدُعوا اهَّللَ بَِصالِِح َأْعَمالُِكمْ  ،َعَلْيِهُم الَغارَ  ُه الَ ُينِْجيُكْم ِمْن َهِذِه الصَّ  ،َفَقاُلوا: إِنَّ

ُهمَّ َكاَن لِي َأَبَواِن َشْيَخاِن َكبِيَرانِ  َوالَ  ،َوُكنُْت الَ َأْغبُِق َقْبَلُهَما َأْهًَل  ،َفَقاَل َرُجل  ِمنُْهْم: اللَّ

 ،َفَحَلْبُت لَُهَما َغُبوَقُهَما ،َفَلْم ُأِرْح َعَليِْهَما َحتَّى َناَما ،بِي فِي َطَلِب َشْيء  َيْوًماَمااًل َفنََأى 

 ،َفَلبِْثُت َوالَقَدُح َعَلى َيَديَّ  ،َفَوَجْدُتُهَما َنائَِمْيِن َوَكرِْهُت َأْن َأْغبَِق َقْبَلُهَما َأْهًَل َأْو َمااًل 

ُهمَّ إِْن ُكنُْت َفَعْلُت  ،َفَشرَِبا َغُبوَقُهَما ،َفاْسَتْيَقَظا ،َحتَّى َبَرَق الَفْجرُ َأْنَتظُِر اْستِيَقاَظُهَما  اللَّ

ْخَرةِ  ،َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك  يِه ِمْن َهِذِه الصَّ
ْج َعنَّا َما َنْحُن فِ َفاْنَفَرَجْت َشْيئًا الَ  ،َفَفرِّ

  ،"َيْسَتطِيُعوَن الُخُروَج 
ُّ
ُهمَّ ": --ق ال  النَّبِي َكاَنْت لِي  َوَقاَل اآلَخُر: اللَّ

ْت بَِها  ،َفَأَرْدُتَها َعْن َنْفِسَها ،َكاَنْت َأَحبَّ النَّاِس إَِليَّ  ،بِنُْت َعمٍّ  َفاْمَتنََعْت ِمنِّي َحتَّى َأَلمَّ

نِينَ  َي َبْينِي َوَبيَْن َعَلى أَ  ِدينَار   َفَأْعَطْيُتَها ِعْشرِيَن َوِماَئةَ  ،َفَجاَءْتنِي ،َسنَة  ِمَن السِّ ْن ُتَخلِّ

هِ  ،َفَفَعَلْت َحتَّى إَِذا َقَدْرُت َعَلْيَها ،َنْفِسَها  ،َقاَلْت: الَ ُأِحلُّ َلَك َأْن َتُفضَّ الَخاَتَم إاِلَّ بَِحقِّ

ْجُت ِمَن الُوُقوِع َعَلْيَها َهَب  ،َفاْنَصَرْفُت َعنَْها َوِهَي َأَحبُّ النَّاِس إَِليَّ  ،َفَتَحرَّ َوَتَرْكُت الذَّ

ُهمَّ إِْن ُكنُْت َفَعْلُت اْبتَِغاَء َوْجِهَك  ،الَِّذي َأْعَطْيُتَها َفاْنَفَرَجِت  ،َفاْفُرْج َعنَّا َما َنْحُن فِيهِ  ،اللَّ

ُهْم الَ َيْستَطِيُعوَن الُخُروَج ِمنَْها ْخَرُة َغْيَر َأنَّ   ،"الصَّ
ُّ
َوَقاَل ": --ق ال  النَّبِي

ُهمَّ إِنِّي اْسَتْأَجْرُت ُأَجَراءَ  :الثَّالُِث  َفَأْعَطْيُتُهْم َأْجَرُهْم َغْيَر َرُجل  َواِحد  َتَرَك الَِّذي َلُه  ،اللَّ

ْرُت َأْجَرُه َحتَّى َكُثَرْت ِمنُْه األَْمَواُل  ،َوَذَهَب   َأدِّ  ،َفَثمَّ
َفَجاَءنِي َبْعَد ِحين  َفَقاَل: َيا َعْبَد اهَّللِ

قِيِق  ،إَِليَّ َأْجرِي َفَقاَل: َيا  ،َفُقْلُت َلُه: ُكلُّ َما َتَرى ِمْن َأْجرَِك ِمَن اِْلبِِل َوالَبَقرِ َوالَغنَِم َوالرَّ

هُ  ،َفُقْلُت: إِنِّي الَ َأْسَتْهِزُئ بَِك  ،َعْبَد اهَّللِ الَ َتْسَتْهِزُئ بِي َفَلْم َيْتُرْك ِمنُْه  ،َفاْسَتاَقهُ  ،َفَأَخَذُه ُكلَّ
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َفاْنَفَرَجِت  ،َفاْفُرْج َعنَّا َما َنْحُن فِيهِ  ،ُهمَّ َفإِْن ُكنُْت َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك اللَّ  ،َشْيًئا

ْخَرةُ   .«َفَخَرُجوا َيْمُشونَ  ،الصَّ

ة  :  يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللو ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسوِل اهلل ْن ر  ع 

-- :« ُه َذَكَر َسَأَل َبْعَض َبنِي إِْسَرائِيَل َأْن  ،َرُجًَل ِمْن َبنِي إِْسَرائِيَل َأنَّ

َهَداِء ُأْشِهُدُهمْ  ،ُيْسِلَفُه َأْلَف ِدينَار   َقاَل: َفْأتِنِي  ،َفَقاَل: َكَفى بِاهَّللِ َشِهيًدا ،َفَقاَل: اْئتِنِي بِالشُّ

ى ،َقاَل: َصَدْقَت  ،َقاَل: َكَفى بِاهَّللِ َكِفيًَل  ،بِالَكِفيلِ  َفَخَرَج فِي  ،َفَدَفَعَها إَِليِْه إَِلى َأَجل  ُمَسمًّ

َلهُ  ،الَبْحرِ َفَقَضى َحاَجَتهُ  َفَلْم َيِجْد  ،ُثمَّ التََمَس َمْرَكًبا َيْرَكُبَها َيْقَدُم َعَليِْه لَِْلََجِل الَِّذي َأجَّ

َج  ،يَها َأْلَف ِدينَار  َوَصِحيَفًة ِمنُْه إَِلى َصاِحبِهِ َفَأْدَخَل فِ  ،َفَأَخَذ َخَشَبًة َفنََقَرَها ،َمْرَكًبا ُثمَّ َزجَّ

ْفُت ُفَلًَنا َألَْف  ،ُثمَّ َأَتى بَِها إَِلى البَْحرِ  ،َمْوِضَعَها َفَقاَل: اللَُّهمَّ إِنََّك َتْعَلُم َأنِّي ُكنُْت َتَسلَّ

َفُقْلُت:  ،َوَسَأَلنِي َشِهيًدا ،َفَرِضَي بَِك  ،َكِفيًَل َفُقْلُت: َكَفى بِاهَّللِ  ،َفَسَألَنِي َكِفيَلَ  ،ِدينَار  

 ،َوَأنِّي َجَهْدُت َأْن َأِجَد َمْرَكًبا َأْبَعُث إَِلْيِه الَِّذي َلُه َفَلْم َأْقِدرْ  ،َفَرِضَي بَِك  ،َكَفى بِاهَّللِ َشِهيًدا

ُثمَّ اْنَصَرَف َوُهَو فِي َذلَِك  ،فِيهِ  َفَرَمى بَِها فِي الَبْحرِ َحتَّى َوَلَجْت  ،َوإِنِّي َأْسَتْوِدُعَكَها

ُجُل الَِّذي َكاَن َأْسَلَفهُ  ،َيْلَتِمُس َمْرَكًبا َيْخُرُج إَِلى َبَلِدهِ  َينُْظُر لََعلَّ َمْرَكًبا َقْد َجاَء  ،َفَخَرَج الرَّ

ا َنَشَرَها َوَجَد الَماَل  ،اَفَأَخَذَها أِلَْهِلِه َحَطبً  ،َفإَِذا بِالَخَشَبِة الَّتِي فِيَها الَماُل  ،بَِمالِهِ  َفَلمَّ

ِحيَفةَ  َفَقاَل: َواهَّللِ َما ِزْلُت َجاِهًدا ِفي  ،َفَأَتى بِاألَْلِف ِدينَار   ،َكاَن َأْسَلَفهُ  ُثمَّ َقِدَم الَِّذي ،َوالصَّ

َقاَل: َهْل ُكنَْت  ،َفَما َوَجْدُت َمْرَكًبا َقْبَل الَِّذي َأَتْيُت فِيهِ  ،َطَلِب َمْرَكب  آِلتِيََك بَِمالَِك 

َقاَل: َفإِنَّ اهَّللَ َقْد  ،َبَعْثَت إَِليَّ بَِشْيء ؟ َقاَل: ُأْخبُِرَك َأنِّي َلْم َأِجْد َمْرَكًبا َقْبَل الَِّذي ِجْئُت فِيهِ 

ينَاِر َراِشًدا ،َأدَّى َعنَْك الَِّذي َبَعثَْت فِي الَخَشَبةِ   .«َفاْنَصرِْف بِاألَْلِف الدِّ

ة  : اإلمام مسلم رمحه اهلل يف صحيحو ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

 .(7337)واإلمام مسلم يف صحيحه   (،7737)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(7711)ام البخاري يف صحيحه أخرجه اإلم (7)
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-  : : اْسِق  ،َبْينَا َرُجل  بَِفََلة  ِمَن اأْلَْرضِ »ق ال  َفَسِمَع َصْوًتا فِي َسَحاَبة 

َحاُب  ،َحِديَقَة ُفََلن   ى َذلَِك السَّ ة   ،َفَتنَحَّ َراِج  ،َفَأْفَرَغ َماَءُه فِي َحرَّ َفإَِذا َشْرَجة  ِمْن تِْلَك الشِّ

هُ  ُل اْلَماَء  ،َفَتَتبََّع اْلَماءَ  ،َقِد اْسَتْوَعَبْت َذلَِك اْلَماَء ُكلَّ م  فِي َحِديَقتِِه ُيَحوِّ
َفإَِذا َرُجل  َقائِ

َحاَبِة لَِِلْسِم الَّذِ  -َفَقاَل َلُه: َيا َعْبَد اهَّللِ َما اْسُمَك؟ َقاَل: ُفََلن   ،بِِمْسَحاتِهِ  ي َسِمَع فِي السَّ

َحاِب  - َفَقاَل َلُه: َيا َعْبَد اهَّللِ لَِم َتْسَأُلنِي َعِن اْسِمي؟ َفَقاَل: إِنِّي َسِمْعُت َصْوًتا فِي السَّ

ْسِمَك  ،الَِّذي َهَذا َماُؤُه َيُقوُل: اْسِق َحِديَقَة ُفََلن  
ِ
ا إِْذ ُقْلَت  ،ال يَها؟ َقاَل: َأمَّ

َفَما َتْصنَُع فِ

ُق بِثُُلثِهِ  ،َفإِنِّي َأْنُظُر إَِلى َما َيْخُرُج ِمنَْها ،َذاهَ  َوَأُردُّ فِيَها  ،َوآُكُل َأَنا َوِعَيالِي ُثُلًثا ،َفَأَتَصدَّ

 .«ُثُلَثهُ 

نَُّه ق ال  : ويف رواية أخرى يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل  ،َوَأْجَعُل ُثُلَثُه فِي اْلَمَساكِينِ »: أ 

ائِِلينَ  بِيلِ  ،َوالسَّ  «َواْبِن السَّ

 .بها أصحاب الكهف ذكر الكرامة اليت أيدى اهلل 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت} :  قال اهلل

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ
 مل خل جه هن من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت
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 ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ملىل يك ىك مك
 حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت مبهب خب

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 مم خم حم جم يل ىل مل خل هل مل خل حل جل مك
 مي حيخي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي
 زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي
 حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ مضحط خض
 من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك لك خك
.[11-3:]الكهف {ٰه مه جه هن

 ،وهي أنه سبحانه وتعالى سلمهم من بطش أعدائهم": بكرامة عظيمة فأكرمهم اهلل 

 ،هو المدبر لشأهنم يف نومهم وكان اهلل  ،وعاشوا يف الكهف ثَلثمائة وتسع سنين

 ."وبعد استيقاظهم

 .مع أضيافه --بها أبي بكر الصديق  ذكر الكرامة اليت أيدى اهلل 

ان  :  يف الصحيحنيو ِن ْبُن أ بِي ب ْكرٍ ": من طريق أ بي ُعْثم  ْحم  ْبُد الرَّ ُه ع  ث  دَّ أ نَّ  ،أ نَُّه ح 

ةِ  فَّ اب  الصُّ اء   ،أ ْصح  ر  اُنوا ن اًسا ُفق    ،ك 
ِ
ُسول  اهلل إِنَّ ر  ًة:  ،--و  رَّ َمْن »ق ال  م 
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 ،َوَمْن َكاَن ِعنَْدُه َطَعاُم َأْرَبَعة  َفْلَيْذَهْب بَِخاِمس   ،َكاَن ِعنَْدُه َطَعاُم اْثنَْيِن َفْلَيْذَهْب بِثَََلَثة  

:  «بَِساِدس   ا ق ال  م  إِنَّ أ ب ا ب ْكرٍ أ ْو ك  ةٍ  --و  ث  اء  بِث َل    ،ج 
ِ
 اهلل

ُّ
اْنط ل ق  ن بِي -و 

-  ٍة ر  ش  ةٍ  ،بِع  ث  أ ُبو ب ْكٍر بِث َل  :  ،و  ي "ق ال  ُأمِّ أ بِي و  أ ن ا و  ُهو  و  ْل  -ف  ال  أ ْدِري ه  و 

ب ْيِت أ بِي ب ْكٍر  اِدٌم ب ْين  ب يْتِن ا و  خ  أ تِي و  اْمر  : و  :  -ق ال   "ق ال 
ِّ
ى ِعنْد  النَّبِي شَّ إِنَّ أ ب ا ب ْكٍر ت ع  -و 

-،  تَّى ُص بِث  ح  اءُ ُثمَّ ل  ي ِت اْلِعش  ع   ،لِّ ج    ،ُثمَّ ر 
ِ
ُسوُل اهلل تَّى ن ع س  ر  ل بِث  ح  ف 

--،  ُاء  اهلل ا ش  ْيِل م  ى مِن  اللَّ ض  ا م  م  اء  ب ْعد  ا  ،ف ج  أ ُتُه: م  ُه اْمر  ْت ل  ال  ق 

ْن أ ْضي افِك   ك  ع  ب س  ؟  -ح  ْيِفك  ال ْت: ض  ال ْت: أ   -أ و ق  ْيتِِهْم؟ ق  شَّ ا ع  : أ و  م  تَّى ق ال  ب ْوا ح 

ُبوُهمْ  ،ت ِجيء   ل  ْيِهْم ف غ  ل  ُضوا ع  ر  ْد ع  ْبُت أ ن ا ف اْخت ب ْأُت  ،ق  ه  : ف ذ  : ي ا ُغنْث رُ  ،ق ال  ق ال  ع   ،و  دَّ ف ج 

بَّ  س  نِيًئا ،و  : ُكُلوا ال  ه  ق ال  ُمُه أ ب ًدا ،و   ال  أ ْطع 
ِ
اهلل : و  ق ال    ،و 

ِ
اْيُم اهلل : ف  ا ُكنَّا ن ْأُخذُ  ،ق ال  مِْن  م 

ا ا أ ْكث ر  مِنْه  لِه  ب ا مِْن أ ْسف  ٍة إاِلَّ ر  لِك   ،ُلْقم  ْبل  ذ  ان ْت ق  ا ك  ْت أ ْكث ر  مِمَّ ار  ص  بِْعن ا و  تَّى ش  : ح   ،ق ال 

ْو أ ْكث رُ   أ 
 
ا ِهي م    ك 

ا ِهي إِذ  ا أ ُبو ب ْكٍر ف  ْيه  ر  إِل  ن ظ  ا ،ف  اٍس م  أ تِِه: ي ا ُأْخت  ب نِي فِر  ْمر 
ِ
ا؟  ق ال  ال ذ  ه 

يْنِي  ع 
ةِ ُقرَّ ال ْت: ال  و  ارٍ  ،ق  ِث مِر  لِك  بِث َل  ْبل  ذ  ا ق    اآْلن  أ ْكث ُر مِنْه 

ِهي ا أ بُو  ،ل  ل  مِنْه  أ ك  : ف  ق ال 

ْيط اِن ي ْعنِي ي ِمين هُ  ،ب ْكرٍ  لِك  مِن  الشَّ ان  ذ  ا ك  : إِنَّم  ق ال  ةً  ،و  ا ُلْقم  ل  مِنْه  ا ،ُثمَّ أ ك  ل ه  م  إِل ى  ُثمَّ ح 

 
ِ
ُسوِل اهلل هُ  ،--ر  ْت ِعنْد  أ ْصب ح  ْقدٌ  ،ف  ْوٍم ع  ب ْين  ق  ان  ب ْين ن ا و  ك  : و   ،ق ال 

ع  ُكلِّ  ْم م  ُم ك  ُجٍل مِنُْهْم ُأن اٌس اهلُل أ ْعل  ع  ُكلِّ ر  ُجًَل م  ر  ر  ش  ْفن ا اْثن ا ع  رَّ ع  ُل ف  ى اأْل ج  ض  ف م 

ُجلٍ  ا ق ال ،ر  م  ُعون  أ ْو ك  ا أ ْجم  ُلوا مِنْه  أ ك  ُهْم ف  ع  ث  م  نَُّه ب ع   . "إاِلَّ أ 

ة  : يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللو ْير  :  ،--من حديث أ ب ي ُهر  بََعَث »ق ال 

 َسرِيًَّة َعْينًا --َرُسوُل اهَّللِ 
َر َعَلْيِهْم َعاِصَم ْبَن َثابِت   ،َعَشَرَة َرْهط  َوَأمَّ

أ ةِ  ،«األَْنَصاِريَّ َجدَّ َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب  د  اُنوا بِاله  ا ك  تَّى إِذ  اْنط ل ُقوا ح  ُهو  ب يْن   ،ف  و 

ة   كَّ م  ان  و  ْيلٍ  ،ُعْسف   مِْن ُهذ 
 
ي ُروا لِح 

ْحي ان   ،ُذكِ ُهْم ب نُو ل  اُل ل  ن ف   ،ُيق   ف 
ْ
ت ي ِريًبا مِْن مِائ  ُهْم ق  ُروا ل 

 .(7523)واإلمام مسلم يف صحيحه   (،157)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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امٍ  ُهْم ر  ُجٍل ُكلُّ ِدين ةِ  ،ر  ُدوُه مِن  الم  وَّ ُهْم ت ْمًرا ت ز  ل  ْأك  ُدوا م  ج  تَّى و  ُهْم ح  ار  وا آث  اْقت صُّ  ،ف 

ُهمْ  ار  وا آث  اْقت صُّ ْثِرب  ف  ْمُر ي  ا ت  ذ  اُلوا: ه  ق  ُئو ،ف  اُبُه ل ج  أ ْصح  اِصٌم و  آُهْم ع  ا ر  ل مَّ ٍد ف  ْدف  ا إِل ى ف 

ْومُ  اط  بِِهُم الق  أ ح  أ ْعُطون ا بِأ ْيِديُكمْ  ،و  ُهْم: اْنِزُلوا و  اُلوا ل  ق  الِميث اُق  ،ف  ْهُد و  ُكُم الع  ل  ال   ،و  و 

ًدا ْنِزُل الي   ،ن ْقُتُل مِنُْكْم أ ح   ال  أ 
ِ
اهلل ا أ ن ا ف و  ِة: أ مَّ ِريَّ ابٍِت أ مِيُر السَّ اِصُم ْبُن ث  ِة ق ال  ع  ْوم  فِي ذِمَّ

افِرٍ  نَّا ن بِيَّك   ،ك  ةٍ  ،اللَُّهمَّ أ ْخبِْر ع  ْبع  اِصًما فِي س  ت ُلوا ع  ق  ْوُهْم بِالنَّْبِل ف  م  ر  ُة  ،ف  ْيِهْم ث َل ث  ل  إِل  ن ز  ف 

الِميث اِق  ْهِد و  ْهٍط بِالع  اِريُّ  ،ر  ثِن ة   ،مِنُْهْم ُخب ْيٌب األ ْنص  ابُْن د  رُ  ،و  ُجٌل آخ  ر  ل   ،و  ا ف  مَّ

أ ْوث ُقوُهمْ  ِسيِِّهْم ف 
ار  قِ نُوا مِنُْهْم أ ْطل ُقوا أ ْوت  ْدرِ  ،اْست ْمك  ُل الغ  ا أ وَّ ذ  ُجُل الثَّالُِث: ه  ال  الرَّ ق   ،ف 

ْتل ى ًة ُيِريُد الق  ُْسو  ُؤال ِء أل  ُبُكْم إِنَّ لِي فِي ه   ال  أ ْصح 
ِ
اهلل ل ى أ ْن  ،و  ُجوُه ع  ال  ع  ُروُه و  رَّ ف ج 

ت ُلوهُ ي ْصح   ق  أ ب ى ف  ُقوا بُِخب ْيٍب  ،ب ُهْم ف  ل  اْنط  ِة ب ْدرٍ  ،ف  ْقع  ة  ب ْعد  و  كَّ ا بِم  تَّى ب اُعوُهم  ن ة  ح 
ثِ اْبِن د   ،و 

ن اٍف  ْبِد م  ِل ْبِن ع  امِِر ْبِن ن ْوف  اِرِث ْبِن ع  اْبت اع  ُخب ْيًبا ب نُو الح  ت ل   ،ف  ان  ُخب ْيٌب ُهو  ق  ك  و 

اِرث  ْبن  ع   ُهْم أ ِسيًرا ،امٍِر ي ْوم  ب ْدرٍ الح  ل بِث  ُخب ْيٌب ِعنْد   ْبُن ِعي اضٍ  ،ف 
ِ
نِي ُعب ْيُد اهلل أ ْخب ر   ،ف 

ا ى ي ْست ِحدُّ بِه  ا ُموس  ار  مِنْه  ُعوا اْست ع  ْتُه: أ نَُّهْم ِحين  اْجت م  اِرِث أ ْخب ر  ْتهُ  ،أ نَّ بِنْت  الح  ار  أ ع   ،ف 

ى بِي ِدهِ  الُموس  ِخِذِه و  ل ى ف  ُه ع  ْدُتُه ُمْجلِس  ج  ال ْت: ف و  ٌة ِحين  أ ت اُه ق  افِل  أ ن ا غ  ذ  اْبنًا لِي و  أ خ   ،ف 

ْجِهي ا ُخب ْيٌب فِي و  ه  ف  ر  ًة ع  ْزع  ِزْعُت ف  ف  لِك   ،ف  ل  ذ   ْفع 
ِ
ا ُكنُْت أل ْقُتل ُه؟ م  ْين  أ ْن أ  : ت ْخش  ال  ق   ،ف 

ا ر    م 
ِ
اهلل يًْرا مِْن ُخب ْيٍب و  ْأُكُل مِْن قِْطِف ِعن ٍب  ،أ ْيُت أ ِسيًرا ق طُّ خ  ْوًما ي  ْدُتُه ي  ج  ْد و  ق   ل 

ِ
اهلل و 

ِدهِ  ِديدِ  ،فِي ي  ٌق فِي الح  ُموث  إِنَُّه ل  رٍ  ،و  ة  مِْن ث م  كَّ ا بِم  م    ،و 
ِ
ِرْزٌق مِن  اهلل ان ْت ت ُقوُل: إِنَُّه ل  ك  و 

ُه ُخب ْيًبا ق  ز  ِم لِي ْقُتُلوُه فِي الِحلِّ ف   ،ر  ر  ُجوا مِن  الح  ر  ا خ  ُهْم ُخب ْيٌب:  ،ل مَّ ْع "ق ال  ل  ُرونِي أ ْرك  ذ 

ت ْينِ  ْكع  ُكوهُ  ،ر  ت ر  ت ْينِ  ،ف  ْكع  ع  ر  ك  :  ،ف ر  ْلُتَها"ُثمَّ ق ال  ُهمَّ  ،َلْوالَ َأْن َتُظنُّوا َأنَّ َما بِي َجَزع  َلَطوَّ اللَّ

 ."َأْحِصِهْم َعَدًدا

 َما ُأَبالِي ِحيَن ُأْقَتُل ُمْسِلًما 

 

ِه َمْصَرِعي    َعَلى َأيِّ ِشقٍّ َكاَن لِلَّ

 َوَذلَِك فِي َذاِت اِْلَلِه َوإِْن َيَشأْ  

 

عِ     ُيَباِرْك َعَلى َأْوَصاِل ِشْلو  ُمَمزَّ

ت يِْن لُِكلِّ   ْكع  نَّ الرَّ ان  ُخب ْيٌب ُهو  س  اِرِث ف ك  ُه اْبُن الح  ت ل  ق  ْبًراف   ،اْمِرٍئ ُمْسلٍِم ُقتِل  ص 
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ابٍِت ي ْوم  ُأِصيب   اِصِم ْبِن ث  اب  اهلُل لِع  اْست ج  َأْصَحابَُه  --َفَأْخَبَر النَّبِيُّ » ،ف 

ُه ُقتَِل  ،َوَما ُأِصيُبوا ،َخَبَرُهمْ  ُثوا َأنَّ اِر ُقَرْيش  إَِلى َعاِصم  ِحيَن ُحدِّ  ،َوَبَعَث َناس  ِمْن ُكفَّ

 ِمنُْه ُيْعَرُف  لُِيْؤَتْوا
َفُبِعَث َعَلى َعاِصم   ،ُعَظَمائِِهْم َيْوَم َبْدر   ِمنْ  َوَكاَن َقْد َقَتَل َرُجًَل  ،بَِشْيء 

ْبرِ  ِة ِمَن الدَّ «َفَلْم َيْقِدُروا َعَلى َأْن َيْقَطَع ِمْن َلْحِمِه َشْيًئا ،َفَحَمْتُه ِمْن َرُسولِِهمْ  ،ِمْثُل الظُّلَّ

. 

 : (611لإلمام أمحد رمحه اهلل برقم )--الصحابة جاء يف فضائل و

اِرُث ْبُن مِْسكِيٍن اْلِمْصِريُّ قثنا اْبُن ": -رمحه اهلل-قال ْمٍرو اْلح   قثنا أ ُبو ع 
ِ
ْبُد اهلل ن ا ع  ث  دَّ ح 

ْهٍب  ْن ي ْحي ى ْبِن أ يُّوب   ،و  ن   ،ع  ْجَل  ِن اْبِن ع  ْن ن افِعٍ  ،ع  ْن  ،ع  ْبِد اع   ْبِن ع 
ِ
ر  هلل --ُعم 

طَّاِب أ نَّ ":  ر  ْبن  اْلخ  ْيًشا --ُعم  ث  ج  ة   ،ب ع  اِري  ى س  ُجًَل ُيْدع  ْيِهْم ر  ل  ر  ع  أ مَّ :  ،و  ق ال 

ْوًما ُر ي ْخُطُب النَّاس  ي  ب ْين ا ُعم  ل ى اْلِمنْب ِر:  ،ف  ُهو  ع  ل  ي ِصيُح و  ع  : ف ج   ،َيا َساِرَي اْلَجَبَل "ق ال 

َنا  ،َفَقاَل: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمنِينَ  ،َقاَل: َفَقِدَم َرُسوُل اْلَجْيِش َفَسَأَلهُ  ،َيا َساِرَي اْلَجَبَل  َلِقينَا َعُدوَّ

َفَأْسنَْدَنا ُظُهوَرَنا  ،َيا َساِرَي اْلَجَبَل  ،َفإَِذا بَِصايِح  َيِصيُح: َيا َساِرَي اْلَجَبَل  ،َفَهَزْمنَاُهمْ 

ق ال  . "اْلَخطَّاِب: إِنََّك ُكنَْت َتِصيُح بَِذلَِك  َيْعنِي: اْبنَ  ،َفِقيَل لُِعَمرَ  ،بِاْلَجَبِل َفَهَزَمُهُم اهَّللُ 

ن   ْجَل  نِي إِي اُس ْبنُ اْبُن ع  ث  دَّ ح  لِك   : و  ة  بِِمْثِل ذ  ة  ْبِن ُقرَّ اِوي   ."ُمع 

 ،واستجابة لدعواهتم ،إكراًما لهم ،ألولياء ينزلها اهلل لوكم هي كرامات 

 وإظهاًرا لمكارمهم ومحاسنهم.  ،ودفاًعا عنهم ،وتفريًجا لكروباهتم

 لكنها ليست بكرامات أهل البدع والخرافات؛ الذين توسعوا يف مثل هذا الباب.

ليست عجائب  ،وأخذ منه النبهاين، "كرامات األولياء"كتاب  اليافعي: وقد ألف 

 .(7532)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

وهو يف الصحيحة لإلمام  (،722)برقم -رضي اهلل عنهم-أخرجه اإلمام أحمد يف فضائل الصحابة  (7)

 .  (1115)األلباين رحمه اهلل برقم 
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 بكرامات.

 . "يحيى الموتى": يدعون أن العيدروس حيث

ومن هذه  ،وما يف الصدر ،يعرف ما يف القلب": ويدعون أن بعض أوليائهم

  ."الخزعبَلت

ويكون يف طريقه  ،وال يحرص على ظهورها ،ال يتكلفها": فصاحب الكرامة حًقا

 ."--موافًقا للكتاب وللسنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي 

 ،ويتكلف يف إظهارها للناس ،يتكلف يف ظهورها": وصاحب الكرامة املزيفة املكذوبة

-وللسنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي  ،ويكون يف طريقه مخالف لكتاب

-". 

ويقول أحدهم يا ابن  ،الذين يسيرون يف القرى": ومن ذلك ما يفعله المجاذيب

 ."أو يفقع عينه ،ويبقر بطنه"علون: 

ويدعو غير اهلل  ،وإنما هو يستغيث بغير اهلل  ،فهذه ليست بكرامة لألولياء

  يف شيء ال يقدر عليه إال اهلل . 

وغير  ،وغير حاضر ،فهو غير حي ،"ميت عاجز غائب"والمدعو من دون اهلل: 

أكرب مخرج لصاحبه من ملة وإنما هي شرك  ،قادر؛ فهذه ليست من الكرامة يف شيء

 ذلك. وغير ،وإنما هي من سبل الشحاتة، اإلسَلم

  .بيان أقسام الناس يف كرامات األولياء

 ."أهل احلق، وهم أهل السنة واجلماعة": القسم األول

-: أثبتوا كرامات األولياء ألدلة الكتاب والسنة والثابتة عن النبي الذين

-، .على الوجه الشرعي 

 ."والضالالت أهل االعتزال ومن إليهم من اهل البدع واحملدثات": القسم الثاني

ومن السنة المطهرة  ،مع تواتر األدلة من الكتاب الكريم ،: أنكروها وردوهاالذين
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 بثبوهتا. --الثابتة عن النبي 

 ."أهل التصوف ومن إليهم": القسم الثالث

 ليس منها.  اوأدخلوا فيها م ،: تكلفوهاالذين

الكفرة  ،"والمنجمين ،والعرافين ،والمشعوذين ،السحرة": بل رمبا جعلوا ما يقوم به

 وليست من الكرامات يف شيء. ،الزنادقة المجرمين من كرامات األولياء

 .ن الساحر كافر مرتدمع أ

 جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل}:  قال اهلل
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي
 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث زثمث رث يت

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن اممم يل ىل
 .[201-201:]البقرة {جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ

 : السحر ففي هذه اآليات مخسة مواطن يكفر فيها الساحر، ومن يتعلم

 ين ىن من خن حن جن يم ىم}: قوله تعاىل: األول
 .{ جه

 .{ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}: قوله تعاىل: الثاني

 . { يفىق ىف يث ىث نث}: قوله تعاىل: الثالث

 زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق}: تعاىلقوله : الرابع
 .{مي زي ري ٰى ىنين نن من

 مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}: قوله تعاىل: اخلامس
 ، مفهومها أهنم ليسوا بمؤمنين .{جت هب



  اإلميان بكرامات األولياء، وبعباد اهلل األتقياء

  

277 

نِ : ويف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل س  اْلح  ، و  ة  ْير  ِن  ،-ما--من حديث أ بِي ُهر  ع 

 
ِّ
:  --النَّبِي اًفا ،َمْن َأَتى َكاِهنًا»ق ال  َقُه بَِما َيُقوُل  ،َأْو َعرَّ َفَقْد َكَفَر  ،َفَصدَّ

د    .« بَِما ُأْنِزَل َعَلى ُمَحمَّ

 : وجاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل
ِّ
اِج النَّبِي -من حديث ب ْعِض أ ْزو 

- --  
ِّ
ِن النَّبِي :  --ع  اًفا َفَسَأَلُه »ق ال  َمْن َأَتى َعرَّ

 .«َلْم ُتْقَبْل َلُه َصََلة  َأْرَبِعيَن َلْيَلةً  ،َعْن َشْيء  

فمن  ،أو للعراف: كافًرا ،أو للمنجم ،أو للكاهن ،فإذا كان السائل مصدق للساحر

 العراف.و ،وكفر المنجم ،وكفر الكاهن ،باب أولى كفر الساحر

بَّاسٍ من حديث عبد اهلل اْبِن : ويف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل وغريه  ،-ما--ع 

 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  اْقَتَبَس ُشْعَبًة  ،َمْن اْقَتَبَس ِعْلًما ِمَن النُُّجومِ »: --ق ال 

ْحرِ َزاَد َما َزادَ   .«ِمَن السِّ

 ،يستمتع هبم ،إنما هم من أولياء الشيطان ،ليسوا من أهل الوالية": فالسحرة

 ."ويغويهم

، "أقرب الطرق لتعلم السحر الشرك باهلل ": الصنعاني رمحه اهللقال اإلمام ابن األمري 

 ومندًدا؛ كان الشيطان له أطوع. ،فكل ما كان اإلنسان مشرًكا

 واهلل المستعان
         

 . والحديث حسن بشواهده .(1271)أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده  (1)

 .(7775)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

وحسنه اإلمام األلباين  (،7371)واإلمام ابن ماجه يف سننه  (،7152)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (7)

 . (317لباين رحمه اهلل برقم ). وهو يف الصحيحة لإلمام األرحمه اهلل يف صحيح السنن
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معرفة طريقة السلف الصالح رضوان اهلل عليهم في التعامل مع 
 أهل البدع

الصاحل رضوان اهلل عليهم يف معرفة طريقة السلف ": من باب اعرف عقيدتكو

 ."التعامل مع أهل البدع واألهواء

واإلجماع من أهل  ،والسنة ،بالكتاب": وهي حمرمة، صاحبهاأألن البدع تسيء إلى 

 ."العلم

 مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب}:   قال اهلل

الشورى: ] {حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ

71]. 

  من حديث: ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل
ِ
ْبِد اهلل ابِِر ْبِن ع  :  ،-ما--ج  ق ال 

" 
ِ
ُسوُل اهلل ان  ر  ْين اهُ  --ك  ْت ع  رَّ ط ب  اْحم  ا خ  ْوُتهُ  ،إِذ  َل  ص  ع  اْشت دَّ  ،و  و 

ُبهُ  ض  ْيٍش ي ُقوُل:  ،غ  نَُّه ُمنِْذُر ج  أ  تَّى ك  اُكمْ »ح  ي ُقوُل:  ،«َصبََّحُكْم َوَمسَّ اَعُة »و  ُبِعْثُت َأَنا َوالسَّ

بَّاب ةِ  ،«َكَهاَتْينِ  يِْه السَّ ْقُرُن ب ْين  إِْصب ع  ي  اْلُوْسط ى ،و  ي ُقوُل:  ،و  ا َبْعُد »و  َفإِنَّ َخْيَر اْلَحِديِث  ،َأمَّ

د   ،كَِتاُب اهَّللِ  ُثمَّ  «َوُكلُّ بِْدَعة  َضََلَلة   ،َوَشرُّ اأْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَها ،َوَخْيُر اْلُهَدى ُهَدى ُمَحمَّ

َوَمْن َتَرَك َدْينًا َأْو َضَياًعا  ،َمْن َتَرَك َمااًل َفَِلَْهِلهِ  ،َأَنا َأْوَلى بُِكلِّ ُمْؤِمن  ِمْن َنْفِسهِ »ي ُقوُل: 

 .«َفإَِليَّ َوَعَليَّ 

 ويف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل وغريه
ُّ
ل ِمي ْمٍرو السُّ ِن ْبُن ع  ْحم  ْبُد الرَّ  ،: من طريق ع 

ُحْجُر ْبُن ُحْجرٍ  :  ،و  يْن ا "ق اال  ة  أ ت  اِري  ل  فِيِه:  ،--اْلِعْرب اض  ْبن  س  ْن ن ز  ُهو  مِمَّ  حب}و 

 .(813)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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التوبة: ] { جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

ْمن ا [17 لَّ ُمْقت بِِسين   ،ف س  ِدين  و 
ائِ ع  ِرين  و 

ائِ ْين اك  ز  ُقْلن ا: أ ت  ال  اْلِعْرب اُض  ،و  ق  : --ف 

" 
ِ
ُسوُل اهلل لَّى بِن ا ر  ات  ي ْومٍ  --ص  ًة  ،ذ  ًة ب لِيغ  ْوِعظ  ن ا م  ظ  ع  ْين ا ف و  ل  ُثمَّ أ ْقب ل  ع 

ا اْلُقُلوُب  ِجل ْت مِنْه  و  ا اْلُعُيوُن و  ف ْت مِنْه  ر  ْوِعظ ُة  ،ذ  ِذِه م  أ نَّ ه   ك 
ِ
ُسول  اهلل ا ر  ائٌِل: ي  ال  ق  ق  ف 

عٍ  دِّ ال   ،ُمو  ق  يْن ا؟ ف  ُد إِل  ا ت ْعه  اذ  ْمِع َوالطَّاَعةِ »ف م   ،َوإِْن َعْبًدا َحبَِشيًّا ،ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اهَّللِ َوالسَّ

ُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َبْعِدي َفَسَيَرى اْختََِلًفا َكثِيًرا َفَعَليُْكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء  ،َفإِنَّ

يَن ا اِشِدينَ اْلَمْهِديِّ وا َعَلْيَها بِالنََّواِجذِ  ،لرَّ ُكوا بَِها َوَعضُّ  ،َوإِيَّاُكْم َوُمْحَدَثاِت اأْلُُمورِ  ،َتَمسَّ

 . «َوُكلَّ بِْدَعة  َضََلَلة   ،َفإِنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثة  بِْدَعة  

 .بيان طريقة أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع أهل البدع

 والمحدثات ،رضوان اهلل عليهم على التحذير من البدعالسلف الصالح وقد اتفق 

 .وهجرهم 

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك}:   قال اهلل

األنعام: ] {هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن

18]. 

ى: ويف الصحيحني   ،--من حديث أ بِي ُموس 
ِّ
ِن النَّبِي  ،--ع 

 : الِِح »ق ال  َما َمَثُل اْلَجِليِس الصَّ ْوءِ  ،إِنَّ  ،َوَنافِِخ اْلكِيرِ  ،َكَحاِمِل اْلِمْسِك  ،َواْلَجِليِس السَّ

ا َأْن ُيْحِذَيَك  ا َأْن َتْبَتاَع ِمنْهُ  ،َفَحاِمُل اْلِمْسِك: إِمَّ ا َأْن َتِجَد ِمنُْه ِريًحا َطيَِّبةً  ،َوإِمَّ َوَنافُِخ  ،َوإِمَّ

ا َأْن ُيْحرَِق ثَِياَبَك  ا َأْن تَ  ،اْلكِيرِ: إِمَّ  .«ِجَد ِريًحا َخبِيَثةً َوإِمَّ

وهو يف . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (3153)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

 .   "هذا حديث حسن": (، وقال فيه171الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل برقم )

 .(7178)واإلمام مسلم يف صحيحه   (،2273)مام البخاري يف صحيحه أخرجه اإل (7)
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ر  : ويف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل   ،-ما--من حديث عبد اهلل اْبِن ُعم 
ِّ
ِن النَّبِي ع 

  : ِة: إِْن َمرُِضوا َفََل َتُعوُدوُهمْ »ق ال  ُة َمُجوُس َهِذِه اأْلُمَّ َوإِْن َماُتوا  ،اْلَقَدِريَّ

 .«َفََل َتْشَهُدوُهمْ 

علم أن طريقة أهل السنة والجماعة يف كل عصر ": األدلة، ومن غريها يف البابفمن هذه 

 ،والبعد عنهم ،أهل الضَلل والزيغ ،األهواء ،هي التحذير من أهل البدع ،وزمان

 ."أو التأثر هبم ،وعدم االغرتار ،وعدم مخالطتهم

ألهل السنة أو بمجالسته  ،بمجالسته للمبتدعة": حتى أنهم عرفوا السين من البدعي

 ."والجماعة

 ."ُألفته لم تخَف عنا ،من خفيت علينا بدعته": وكانت القاعدة عندهم

 : ويف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل وغريه

ة   ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
َّ
:  ،--أ نَّ النَّبِي ُجُل َعَلى »ق ال  الرَّ

 .«َفْلَينُْظْر َأَحُدُكْم َمْن ُيَخالُِل  ،ِديِن َخِليِلهِ 

 :بيان أصول البدع

 إلى أصول البدع.--النبي قد أشار و

الٍِك : في سنن اإلمام ابن ماجه رمحه اهللف ْوِف ْبِن م  : ق ال   ،--من حديث ع  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل َفَواِحَدة  فِي  ،اْفَتَرَقِت اْلَيُهوُد َعَلى إِْحَدى َوَسْبِعيَن فِْرَقةً »: --ر 

َفإِْحَدى  ،َواْفَتَرَقِت النََّصاَرى َعَلى ثِنَْتْيِن َوَسْبِعيَن فِْرَقةً  ،َوَسْبُعوَن فِي النَّارِ  ،اْلَجنَّةِ 

 . وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(3111)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

وحسنه اإلمام األلباين  (،7738)واإلمام الرتمذي يف سننه  (،3877)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (7)

 . (173وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )رحمه اهلل يف صحيح السنن. 
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تِي َعَلى  ،َوَواِحَدة  فِي اْلَجنَّةِ  ،َوَسْبُعوَن فِي النَّارِ   بَِيِدِه َلَتْفَترَِقنَّ ُأمَّ
د  َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

  ، «َوثِنَْتاِن َوَسْبُعوَن فِي النَّارِ  ،َواِحَدة  فِي اْلَجنَّةِ  ،ث  َوَسْبِعيَن فِْرَقةً َثََل 
ِ
ُسول  اهلل : ي ا ر  يل 

قِ

 : ْن ُهْم؟ ق ال   .«اْلَجَماَعةُ »م 

ة  ْبِن أ بِي ُسْفي ان  : ويف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل اِوي  نَُّه  ،-ما--من حديث ُمع  أ 

 
ِ
ُسول  اهلل : أ ال  إِنَّ ر  ال  ق  ام  فِين ا ف  :  --ق  ال  ق  ام  فِين ا ف  َأاَل إِنَّ َمْن َقْبَلُكْم "»ق 

ةً  َة َسَتْفَترُِق َعَلى َثََلث   ،ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب اْفَتَرُقوا َعَلى ثِنَْتْيِن َوَسْبِعيَن ِملَّ َوإِنَّ َهِذِه اْلِملَّ

اد  اْبُن ي ْحي ى، . "َوِهَي اْلَجَماَعةُ  ،َوَواِحَدة  فِي اْلَجنَّةِ  ،نَْتاِن َوَسبُْعوَن فِي النَّارِ َوَسْبِعيَن: ثِ  ز 

ا ِديث ْيِهم  ْمٌرو فِي ح  ع  تِي َأْقَوام  َتَجاَرى بِِهْم تِْلَك اأْلَْهَواءُ ": و  ُه َسَيْخُرُج ِمْن ُأمَّ َكَما  ،َوإِنَّ

ْمٌرو. "َيَتَجاَرى اْلَكْلُب لَِصاِحبِهِ  ق ال  ع  بَِصاِحبِِه اَل َيْبَقى ِمنُْه ِعْرق  َواَل َمْفِصل   اْلَكْلُب »: و 

 .«إاِلَّ َدَخَلهُ 

ة  : ويف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل ْير  ُسوُل  ،--من حديث أ بِي ُهر  : ق ال  ر  ق ال 

 
ِ
َقِت  ،ثِنَْتْيِن َوَسْبِعيَن فِْرَقةً اْفَتَرَقِت اْلَيُهوُد َعَلى إِْحَدى َأْو »: --اهلل َوَتَفرَّ

تِي َعَلى َثََلث  َوَسْبِعيَن فِْرَقةً  ،النََّصاَرى َعَلى إِْحَدى َأْو ثِنَْتْيِن َوَسْبِعيَن فِْرَقةً  «َوَتْفَترُِق ُأمَّ

. 

 : ويف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهلل
ِ
ْبِد اهلل ْمٍرومن حديث ع  : ق ال   ،-- ْبِن ع  ق ال 

 . وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(7117)أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه  (1)

وهو يف حمه اهلل يف صحيح السنن. . وحسنه اإلمام األلباين ر(3213)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (7)

 . (753الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )

وقال اإلمام األلباين . (7111)واإلمام ابن ماجه يف سننه  (،3211)أخرجه اإلمام أبو داود يف سنننه  (7)

م . وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برق"حسن صحيح": رحمه اهلل يف صحيح السنن

(757) . 
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ُس   ــــر 
ِ
تِي َما َأَتى َعَلى بني إسرائيل َحْذَو »: --وُل اهلل َينَّ َعَلى ُأمَّ

َلَيْأتِ

تِي َمْن َيْصنَُع َذلَِك  ،النَّْعِل بِالنَّْعلِ  ُه َعََلنَِيًة َلَكاَن فِي ُأمَّ َوإِنَّ  ،َحتَّى إِْن َكاَن ِمنُْهْم َمْن َأَتى ُأمَّ

ةً  َقْت َعَلى ثِنَْتْيِن َوَسبِْعيَن ِملَّ تِي َعَلى َثََلث  َوَسْبِعيَن ِملَّةً  ،بني إسرائيل َتَفرَّ  ،َوَتْفَترُِق ُأمَّ

ًة َواِحَدةً  ُهْم فِي النَّاِر إاِلَّ ِملَّ :  ،«ُكلُّ ؟ ق ال 
ِ
ُسول  اهلل   ي ا ر 

ْن ِهي م  اُلوا: و  َما َأَنا َعَلْيِه »ق 

 .«بِيَوَأْصَحا

 : وقال اإلمام يوسف بن أسباط رمحه اهلل

 . الخوارج ،المرجئة ،الرافضة ،الجهمية :أصول المبتدعة أربعة

-التي أحدثت بعد موت النبي  ،ثم تعود بقية الفرق إلى هذه الفرق األم

-. 

وسبب التنازع؛  ،وسبب التنافر ،واالختَلف يف األمة ،ولو تأملنا سبب الفرقة

واهلل  ،أو جزئًيا ،إما كلًيا ،: تركوا الكتاب والسنةالذين هاوأهل ،لوجدنا أن مصدره البدع

 المستعان.

 : يف املعجم األوسط لإلمام الطرباني رمحه اهللو

الٍِك   --–من حديث أ ن ِس ْبِن م 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  إِنَّ »: --ق ال 

 .«َعْن َصاِحِب ُكلِّ بِْدَعة   اهَّللَ َحَجَب التَّْوَبةَ 

بَّاسٍ : ويف سنن اإلمام ابن ماجه رمحه اهلل  ْبِن ع 
ِ
ْبِد اهلل :  ،-ما--من حديث ع  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل  َحتَّى َيَدعَ »: --ق ال  ر 

 َأَبى اهَّللُ َأْن َيْقَبَل َعَمَل َصاِحِب بِْدَعة 

 . وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(7131)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (1)

 ( .1أخرجه اآلجري يف الشريعة ) (7)

وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل . (3757)أخرجه اإلمام الطرباين يف المعجم األوسط برقم  (7)

 . (1175برقم )
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 .«بِْدَعَتهُ 

وأن صاحب  ،فهو يبين معنى الحديث األول ،لفظهوهذا الحديث وإن لم يثبت 

وإن تاب وترك البدع فهو على خير إن شاء  ،البدعة إذا لم يتب فهو على خطر عظيم

 .اهلل 

كما قال ذلك اإلمام أحمد بن حنبل  ،: أي ال يوفق لها«حجب التوبة»: ومعنى

 عندما ُسئل عن معنى هذا الحديث. ،وغيره رحمهم اهلل

 
         

 

  

وهو يف الضعيفة . وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف السنن. (25)أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه  (1)

 .(1317لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )
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 بيان الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

 ،وبمنته فرقة ناجية ،وإحسانه ،كرمهو ،لهذه األمة بفضله ومع ذلك أبقى اهلل 

ويذهب خيره كما حصل  ،وتذهب معالمه ،وطائفة منصورة؛ حتى ال يتغير الدين

 والمَلئكة والناس أجمعين. عليهم لعائن اهلل  ،وللنصارى ،لليهود

ة  ْبن  ُشْعب ة  : الصحيحنيفي ف   ،--من حديث الُمِغير 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-،  : تِي َظاِهرِيَن َحتَّى َيْأتِيَُهْم َأْمُر اهَّللِ َوُهْم  الَ »ق ال  َيَزاُل َناس  ِمْن ُأمَّ

 .«َظاِهُرونَ 

 : ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري رمحه اهلل

ِة ْبِن ُشْعب ة     ،--من حديث الُمِغير 
ِّ
ِن النَّبِي :  ،--ع  الَ »ق ال 

تِي َظاِهرِينَ  َفة  ِمْن ُأمَّ
 .«َحتَّى َيْأتَِيُهْم َأْمُر اهَّللِ َوُهْم َظاِهُرونَ  ،َيَزاُل َطائِ

ةِ : ويف رواية يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ِن اْلُمِغير  ُسول   ،--ع  ِمْعُت ر  : س  ق ال 

 
ِ
تِي َظاِهرِيَن َعَلى النَّاسِ َلْن َيَزاَل »ي ُقوُل:  اهلل َحتَّى َيْأتَِيُهْم  ،َقْوم  ِمْن ُأمَّ

 .«َأْمُر اهَّللِ َوُهْم َظاِهُرونَ 

 : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل
ِ
ْبِد اهلل ابِر  ْبن  ع  ي ُقوُل:  ،--من حديث ج 

 
َّ
ِمْعُت النَّبِي تِي »ي ُقوُل:  --س  ُيَقاتُِلوَن َعَلى اْلَحقِّ اَل َتَزاُل َطائَِفة  ِمْن ُأمَّ

:  ،«َظاِهرِيَن إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ  َفَيُقوُل  ،--َفَينِْزُل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم  "ق ال 

ةَ  ،َفيَُقوُل: اَل  ،َأِميُرُهْم: َتَعاَل َصلِّ َلنَا  َهِذِه اأْلُمَّ
 إِنَّ َبْعَضُكْم َعَلى َبْعض  ُأَمَراُء َتْكرَِمَة اهَّللِ

 .(1171)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7135)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(3711)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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". 

ْوب ان  : يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللو   ،--من حديث ث 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :« ِّتِي َظاِهرِيَن َعَلى اْلَحق َفة  ِمْن ُأمَّ
ُهْم َمْن  ،اَل َتَزاُل َطائِ اَل َيُضرُّ

ِديِث ُقت ْيب ة :  ،«َحتَّى َيْأتَِي َأْمُر اهَّللِ َوُهْم َكَذلَِك  ،َخَذَلُهمْ  ْيس  فِي ح  ل   ."َكَذلَِك  َوُهمْ "و 

ة  : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ُمر  ابِِر ْبِن س  ِن ال ،--من حديث ج   ع 
ِّ
نَّبِي

  : نَُّه ق ال  يُن َقائًِما»أ   ،ُيَقاتُِل َعَلْيِه ِعَصاَبة  ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  ،َلْن َيْبَرَح َهَذا الدِّ

اَعةُ   .«َحتَّى َتُقوَم السَّ

انِئٍ ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ْير  ْبن  ه  ث هُ  ،: من طريق ُعم  دَّ ِمْعُت  ،ح  : س  ق ال 

اِوي ة     ،--ُمع 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  ل ى اْلِمنْب ِر ي ُقوُل: س  ي ُقوُل:  --ع 

تِي َقاِئَمًة بَِأْمرِ » َفة  ِمْن ُأمَّ
ُهْم َمْن َخَذَلُهْم َأْو َخاَلَفُهمْ  ،اهَّللِ  اَل َتَزاُل َطائِ َحتَّى َيْأتَِي  ،اَل َيُضرُّ

 .«َأْمُر اهَّللِ َوُهْم َظاِهُروَن َعَلى النَّاسِ 

ْهِريُّ ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ة  اْلم  اس  ِن ْبُن ِشم  ْحم  ْبُد الرَّ :  ،: من طريق ع  ق ال 

ة  ْبِن " ْسل م  لَّدٍ ُكنُْت ِعنْد  م  ُه  ،ُمخ  ِعنْد  اصِ و  ْمِرو ْبِن اْلع   ْبُن ع 
ِ
ْبُد اهلل ال   ،--ع  ق  ف 

 
ِ
ْبُد اهلل اَعُة إاِلَّ َعَلى ِشَراِر اْلَخْلِق »: --ع   ،ُهْم َشرٌّ ِمْن َأْهِل اْلَجاِهِليَّةِ  ،اَل َتُقوُم السَّ

ُه َعَلْيِهمْ   إاِلَّ َردَّ
لِك  أ ْقب ل   ،«اَل َيْدُعوَن اهَّللَ بَِشْيء  ل ى ذ  ا ُهْم ع  ب ْين م  امِرٍ ف  --ُعْقب ُة ْبُن ع 

ُة:  ، ْسل م  ُه م  ال  ل  ق  ا ُعْقب ُة،ف  ا ي ُقوُل  ي  ْع م  ،اْسم 
ِ
ْبُد اهلل ال  ُعْقب ةُ  ع  ق   ،: ُهو  أ ْعل مُ --ف 

 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  ا أ ن ا ف س  أ مَّ تِي  اَل َتَزاُل ِعَصاَبة  ِمنْ »ي ُقوُل:  ،--و  ُأمَّ

 .(121)اإلمام مسلم يف صحيحه  أخرجه (1)

 .(1175)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(1177)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(1573)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (3)



  286 اعرف عقيدتك

ِهمْ  ،ُيَقاتُِلوَن َعَلى َأْمرِ اهَّللِ  ُهْم َمْن َخاَلَفُهمْ  ،َقاِهرِيَن لَِعُدوِّ اَعةُ  َحتَّى َتْأتَِيُهمُ  ،اَل َيُضرُّ  السَّ

  ،«َوُهْم َعَلى َذلَِك 
ِ
ْبُد اهلل ال  ع  ق  ْل ": --ف  ُثمَّ َيْبَعُث اهَّللُ ِريًحا َكرِيِح اْلِمْسِك » ،"أ ج 

َها َمسُّ  يَماِن إاِلَّ َقَبَضْتهُ  ،اْلَحرِيرِ َمسُّ  ِمَن اْْلِ
ُثمَّ َيْبَقى  ،َفََل َتْتُرُك َنْفًسا فِي َقْلبِِه ِمْثَقاُل َحبَّة 

اَعةُ   .«ِشَراُر النَّاِس َعَلْيِهْم َتُقوُم السَّ

قَّاصٍ : رواية أخرى يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلليف و ْعِد ْبِن أ بِي و  -من حديث س 

-،  
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  اَل َيَزاُل َأْهُل اْلَغْرِب َظاِهرِيَن َعَلى »: --ق ال 

اَعةُ  ،اْلَحقِّ   .«َحتَّى َتُقوَم السَّ

كما يف  ،--عن النبي --فالحديث رواه جمع من الصحابة 

 وغيرهما. ،الصحيحين

 :(55/ 13مسلم ) يف شرح رحمه اهَّلل النوويقال  

أحمد بن حنبل إن لم يكونوا : فقال البخاري هم أهل العلم وقالوأما هذه الطائفة 

أهل الحديث فَل أدري من هم قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة 

والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث قلت ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين 

منهم زهاد أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون و

وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير وال يلزم أن 

يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين يف أقطار األرض ويف هذا الحديث معجزة 

إلى  ظاهرة فإن هذا الوصف ما زال بحمد اهلل تعالى من زمن النبي 

علي بن المديني المراد ... وقال ور يف الحديثاآلن وال يزال حتى يأيت أمر اهلل المذك

 . اهـ بأهل الغرب العرب والمراد بالغرب الدلو الكبير الختصاصهم هبا غالبا

 .(1173)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(1172)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)



  فة املنصورةبيان الفرقة الناجية والطائ

  

287 

وهم  ،: مَلزمة طريق أهل السنة والجماعة؛ فهم الطائفة المنصورةفعليك أيها املسلم

 الفرقة الناجية.

 ،أخَلقهمو ،ومعتقداهتم ،الهمأفعو ،يف أقوالهم": تالزم طريقة أهل السنة واجلماعة

 ."ويف كل شيء يكون منهم ،وسمتهم ،منهجهمو

 . "يكون بصَلح الباطن": فإن صالح الظاهر

 ."يكون بصَلح العقيدة": وصالح العمل

 . "يكون بفساد الباطن": وفساد الظاهر

 ."يكون بفساد العقيدة": وفساد العمل

ة  من حديث : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف ْير    ،--أ بِي ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل -ق ال  ر 

- :« َْوَلكِْن َينُْظُر إِلَى  ،َواَل إَِلى ُصَوِرُكمْ  ،إِنَّ اهَّللَ اَل َينُْظُر إَِلى َأْجَساِدُكم

 .«ُقُلوبُِكمْ 

 ،هي الجماعة التي اجتمعت على كتاب اهلل ": فالطائفة املنصورة، والفرقة الناجية

 ."بفهم السلف الصالح رضوان اهلل عليهم؛ --وعلى سنة النبي 

وأصحابه رضوان اهلل  --وهم ما كانوا على ما كان عليه النبي 

 عليهم.

 ."هي محل نظر اهلل ": فالقلوب

 ؛ الذي فيه الصَلح. ينظر ابتداًء إىل القلب فاهلل 

-إن وافق الكتاب والسنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي ": ثم إىل العمل

 .(7213)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)
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- فذاك". 

 ."غير مقبول منه ،فهو مردود على صاحبه": وإن خالف الكتاب والسنة

ةُ  عن: في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف ائِش    ،-ا-ع 
ِ
ُسول  اهلل -أ نَّ ر 

-  :  .«َمْن َعِمَل َعَمًَل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ »ق ال 

ة  : ويف الصحيحني ائِش  ال ْت: ق ال  ر   ،-ا-من حديث ع   ق 
ِ
ُسوُل اهلل

 :« َِفُهَو َردٌّ  ،َمْن َأْحَدَث فِي َأْمرَِنا َهَذا َما َلْيَس فِيه» . 

 .بيان أن البدعة تنقسم إىل مكفرة، وغري مكفرة

 ."أن البدعة بدعتان": ومن طريقة أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب

 . "البدعة املكفرة": القسم األول

فيصير حاله كحال أهل الكفر  ،تخرج صاحبها من ملة اإلسَلم التي": وهي

 ."والشرك واألوثان

 ."البدعة املفسقة": القسم الثاني

-ولكنها تخرجه من سنة النبي  ،التي ال تخرج صاحبها من ملة اإلسَلم": وهي

- . 

 ."منها وصاحبها يكون على خطر عظيم إن لم يتب إلى اهلل 

 ."مكفرةالبدعة ": القسم األول

وزنادقة:  ،وال ورد؛ بل هم منافقون ،يف سرد ،أصحاهبا ليسوا من أهل اإلسَلمف

 ."ويبطنون الكفر واإلجرام ،يظهرون اإلسَلم"

 .(1/153)وعلقه اإلمام البخاري رحمه اهلل يف صحيحه  (،1318)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(1318)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7113)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 . "الباطنية، والرافضة": ومن أشهر

ويف أهل بيته؛ حتى ألهوه  ،وأرضاه --غلوا يف علي بن أبي طالب ": الذين

 وادعوا له العصمة.  ،من دون اهلل 

 وأرضاه. --: أدعى له الرجعة إلى الدنيا بعد موته وبعضهم

: أن القرآن الكريم الذي هو كَلم رب العالمين نزل به الروح األمين جربيل وزعموا

وفسروه بتفاسير  ،أنه ناقص --عليه السَلم إلى النبي الكريم محمد 

 ،وتخالف المعقول ،وتخالف السلف الصالح رضوان اهلل عليهم ،تخالف المنقول

ويف  ،بل وتخالف مع أجمع عليه علماء اإلسَلم يف كل زمان ،وتخالف اللغة العربية

 كل مكان من الضوابط واألصول.

 هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}:   قال اهلل
 .[61:]البقرة {مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب

 . "وأرضاه -ا-بعائشة أم المؤمنين ": ففسروا البقرة

 ويف كل مكان. ،كتب التفاسير ألهل العلم يف كل زمانوخالفوا جميع 

 ."كان لنبي إسرائيل": مع أن اخلطاب يف اآلية

 .[21النساء: ] { جم هل مل}:  وقال اهلل

 --وعمر بن الخطاب  ،: بأبي بكر الصديقوفسروا اجلبت والطاغوت

 وأرضاهما.

 عليهما رضوان اهلل عليهم أجمعين. ،والحسين ،: بالحسنوفسروا الليل والنهار

وهكذا من هذه التفسيرات: التي ال تنطوي إال من كان على عقيدهتم الباطلة 

-وعلى من كان على شاكلتهم يف بغض الصحابة  ،المنحرفة عن المنهج الرباين الحق
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-. 

 ."عباد القبور من غالة الصوفية": ومن أشهرهم

: فيما ال يقدر عليه إال اهلل  : يدعون أصحاب القبور من دون اهلل الذين

وجلب األرزاق  ،ورد الغائبين ،وتفريج الهموم والغموم ،من شفاء األمراض"

 ."عما يقول الظالمون علًوا كبيًرا تعالى اهلل  ،ودفع المضار والشرور ،والمنافع

ويفعلون  ،ويطوفون بقبورهم ،و يذبحون لهم ،: وينذرون لهم من دون اهلل بل

 وألنصاهبم. ،التي كان يفعلوها المشركون ألصنامهم ،لها األفعال الشركية

 ال ينكره إال جاهل بالعقيدة الصحيحة. ،وهذا أمر غير منكور

 ،ومناة ،هبل"هو الوثنية التي كانت تحدث عند: ": وإال ما حيدث يف شعب هود

 ."والعزى

ويشدون الرحال إلى  ،ون له من دون اهلل وينذر ،يدعونه من دون اهلل 

 ويفعلون ما ال يفعل إال عند بيت اهلل الحرام. ،قربه

 ."وأعظم ،أطم": وغريه من القبور

 ."أكثر من اثني عشر مليوًنا يف السنة الواحدة": فرمبا يزور قرب البدوي يف مصر

 ."المَليين المملينة من الناس": ويزور مراقد آل البيت يف العراق

وال يف ورد؛ ألهنم ما حققوا:  ،ليسوا من اإلسَلم ال يف سرد": فمثل هؤالء عباد القبور

 ."وال استقاموا عليها ،"ال إله إال اهلل"

 ."اجلهمية": ومن أشهرهم

نعوذ باهلل من  ،وال صفات له عليا ،ال أسماء له حسنى : يزعمون أن اهلل الذين 

 ومن بدعهم. ،ومن ضَللهم ،ومن زيغهم ،كفرهم
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وال داخل العالم وال خارج  ،ال فوق وال تحت": : بأن اهلل فيقول أحدهم

وال عن اليمين  ،وال أمام وال خلف ،وال متصل بالعالم وال منفصل عن العالم ،العالم

 ."وال غير ذلك ،وال حي وال ميت ،وال عن الشمال

وال  ،وال أعظم ،األوصافلما وجد أفضل من هذه ": ولو قيل ألحدهم صف لنا العدم

 ."أكثر منها

عما يقول الظالمون علًوا  تعالى اهلل  ،بالعدم المحض": فوصفوا اهلل 

 ."كبيًرا

 ."يزعمون أنه مخلوق ،أن القرآن الكريم الذي هو كَلم اهلل ": ويزعمون

إلى غير  ،وتبيدان ،وأهنما تفنيان ،أن الجنة والنار غير مخلوقتان اآلن": ويزعمون

 ."البائرة ،ذلك من األقوال الباطلة

 وطريقتهم؛ صار منهم. ،ومن سلك مسلكهم

 :"البدعة املفسقة": القسم الثاني

ولكنه على خطر عظيم إن لم  ،أهنا غير مخرجة لصحاهبا من ملة اإلسَلم": ومعناها

 ."منها يتب إلى اهلل 

 يف االفرتاق. --وكثير من الناس إذا سمعوا حديث النبي 

 ."أن أهل السنة والجماعة يحكمون على المسلمين بالنار": يزعمون

فأهل السنة والجماعة ال يحكمون على المسلمين  ،هذا غير صحيحإن ": واجلواب

 ."بالنار

: أن هذه الفرق التي افرتقت مستحقة للنار بخروجها عن أهل ومعنى هذه األحاديث

 ة.وهم تحت المشيئ ،السنة والجماعة
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ولكن مآلهم يكون إلى الجنة؛  ،وقد يعذهبم بقدر ذنوهبم ،لهم فقد يغفر اهلل 

 ألن التوحيد يعصمهم من الخلود يف نار جهنم.

 جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي}:  قال اهلل
 .[38النساء: ] {حج مث هت مت خت حت

إلى "بقوله:  --وهي التي أشار إليها النبي  ،وهذه البدع متوافرة

 ."وسبعين فرقةثنتين 

 ولم يخرجوا منه. ،وما زال أصحاهبا يف اإلسَلم ،هذه هي البدع المفسقة

 ،والكَلبية ،والماتوريدية ،واألشاعرة ،والمعتزلة ،والمرجئة ،الخوارج": منهمف

 . وبدعة القدرية ما لم ينكروا علم اهلل  ،وبدعة الحزبية

وغيره  ،العزيز رحمه اهلل كما قال ذلك عمر بن عبد ،كفر فمن أنكر علم اهلل 

 ."من المتقدمين

ومن أهل  ،ومن أهل البدع ،علينا أن نكون على حذر عظيم من البدع": فيا عباد اهلل

 ."--ولسنة نبينا محمد  ،األهواء المخالفة لكتاب ربنا 

 ."إن رمنا أقصر الطرق المؤدية إلى الجنة --النبي ": وعلينا بطريقة

ة  : البخاري رمحه اهلليف صحيح اإلمام و ْير    --من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل -أ نَّ ر 

-،  : تِي َيْدُخُلوَن الَجنََّة إاِلَّ َمْن َأَبى»ق ال    ،«ُكلُّ ُأمَّ
ِ
ُسول  اهلل اُلوا: ي ا ر   ،ق 

 : ْأب ى؟ ق ال  ْن ي  م   .«َوَمْن َعَصانِي َفَقْد َأَبى ،َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل الَجنَّةَ »و 

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف}:  وقال اهلل

 .[71األحزاب: ] {حم جم هل مل خل

 .(3785)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب}:  وقال اهلل
 ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث
 .[17النور: ] {مم ام يل ىل مل يك

فعلى المسلمين أن  ،: نشطت الحزبية المفرقة لصفوف المسلمينويف هذا الزمان

ويكونوا  ،وأن يلزموا طريق السلف الصالح رضوان اهلل عليهم ،يكونوا يف بعد عنها

 جماعة واحدة فقط.

 خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي}:  قال اهلل
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب
 مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس
 .[38الحج: ] {جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ

ْن أ بِي : يف سنن اإلمام ابن ماجه رمحه اهللو اءِ من حديث ع  ْرد  :  ،--الدَّ ج  "ق ال  ر  خ 

ُس  ْين ا ر  ل   ــع 
ِ
ُفهُ  ،--وُل اهلل وَّ ن ت خ  ْقر  و  ن ْحُن ن ْذُكُر اْلف  :  ،و  ال  ق  آْلَفْقَر »ف 

ْنَيا َصبًّا ،َتَخاُفوَن؟ َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدهِ  َحتَّى اَل ُيِزيَغ َقْلَب َأَحِدُكْم  ،َلُتَصبَّنَّ َعَليُْكُم الدُّ

 .«َليُْلَها َوَنَهاُرَها َسَواء   ،َلَقْد َتَرْكُتُكْم َعَلى ِمْثِل اْلَبْيَضاءِ  ،َواْيُم اهَّللِ  ،إَِزاَغًة إاِلَّ ِهيهْ 

اءِ  ْرد   ": --ق ال  أ ُبو الدَّ
ِ
ُسوُل اهلل  ر 

ِ
اهلل ق  و  د  َتَرَكنَا »: --ص 

 ."«َلْيُلَها َوَنَهاُرَها َسَواء   ،ِمْثِل اْلَبْيَضاءِ  َواهَّللِ َعَلى

أن نلتزم بسلوك طريق السلف الصالح رضوان اهلل عليهم يف ": علينا مجيًعا فالواجب

 ."--والسنة الثابتة عن النبي  ،الكتاب"فهم: 

وحيثما  ،أن يكون تعصبنا وذهابنا مع الكتاب والسنة حيثما حلت": وجيب علينا

 . "ذهبت
         

وهو يف . وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (2)أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه  (1)

 .  (188الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم )
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بيان أن من طريقة أهل السنة والجماعة: "األمر بالمعروف,  
 والنهي عن المنكر"

 ."عن املنكر األمر باملعروف، والنهي": بيان أن من طريقة أهل السنة واجلماعة

 ."وينهون عن المنكر ،يأمرون بالمعروف"ومن طريقة أهل السنة والجماعة أهنم: 

 نن من زن رن مم ام يل ىل}: كتابه العزيزيف  أخًذا بقول اهلل 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن
 جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع
 .[201-204:]آل عمران {مم خم حم جم هل مل

ْن : ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل ِعيٍد الخدري يأ بع  ُسول   ": --س  ِمْعُت ر  س 

 
ِ
َفإِْن لَْم َيْسَتطِْع  ،ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْلُيَغيِّْرُه بَِيِدهِ  َمْن َرَأى»ي ُقوُل:  --اهلل

يَمانِ  ،َفإِْن َلْم َيْستَطِْع َفبَِقْلبِهِ  ،َفبِِلَسانِهِ   .«َوَذلَِك َأْضَعُف اْْلِ

 . وأهل السنة واجلماعة يبذلون النصيحة

اِريِّ  :جاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللعلى مقتضى ما   --من حديث ت ِميٍم الدَّ

 
َّ
:  ،--أ نَّ النَّبِي يُن النَِّصيَحةُ »ق ال  :  «الدِّ ال  ْن؟ ق  ِه َولِكَِتابِِه »ُقْلن ا: لِم  لِلَّ

تِِهمْ  َولَِرُسولِهِ  ِة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ  .«َوأِلَئِمَّ

 : الصحيحنيوعلى مقتضى ما جاء يف 
ِ
ْبِد اهلل ِريِر ْبِن ع  :  ،--من حديث ج  ق ال 

 .(31)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 .(21)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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َلَةِ  --َباَيْعُت َرُسوَل اهَّللِ » َكاةِ  ،َعَلى إَِقاِم الصَّ َوالنُّْصِح لُِكلِّ  ،َوإِيَتاِء الزَّ

 .«ُمْسِلم  

 ومعلوم أن الرسل واألنبياء عليهم الصَلة والسَلم أجمعين بعثهم اهلل 

 بالنصيحة لكل رجل من قومهم.

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}: عن نوح عليهم السالم يقول اهلل 
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 {رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 .[61-23:]األعراف

 مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح} :عن هود عليه السالم ويقول اهلل 

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض
 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك
 .[61-62:]األعراف {مم خم حم جم يل ىل مل خل من خن حن

 يك ىك مك لك اك يق ىق}: عن صاحل عليه السالم ويقول اهلل 
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 .[13-11:]األعراف {خت حت جت هب مب خب

 
         

 

  

 .(21)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،23)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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 السنة والجماعة: "حسن الجوار"بيان أن من طريقة أهل 

 ."حسن اجلوار": بيان أن من طريقة أهل السنة واجلماعة

 ىن مننن زن رن مم ام يل ىل}: يف كتابه امتثاًلا لقول اهلل 

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ
 .[71النساء: ] {جح مج حج

ر  : ويف الصحيحني   ،-ما--من حديث عبد اهلل اْبِن ُعم 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  -ق ال 

- :« ِهُ  ،َما َزاَل ِجْبرِيُل ُيوِصينِي بِاْلَجار ُثهُ  َحتَّى َظنَنُْت َأنَّ  . «َسُيَورِّ

ِويِّ : ويف الصحيحني د  ْيٍح الع  :  ،--من حديث أ بِي ُشر  ْت ُأُذن اي  "ق ال  ِمع   ،س 

ْين اي   ْت ع  ر  أ ْبص    ،و 
ُّ
لَّم  النَّبِي :  --ِحين  ت ك  ال  ق  َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهَّللِ »ف 

 «َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهَّللِ َوالَيْوِم اآلِخرِ َفْلُيْكرِْم َضْيَفُه َجائَِزَتهُ  ،َوالَيْوِم اآلِخرِ َفْلُيْكرِْم َجاَرهُ 

 : ؟ ق ال 
ِ
ُسول  اهلل ُتُه ي ا ر  ز 

ائِ ا ج  م  : و  َياَفةُ  ،َيْوم  َوَلْيَلة  »ق ال  َفَما َكاَن َوَراَء  ،َثَلََثُة َأيَّام   َوالضِّ

 .«َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهَّللِ َوالَيْوِم اآلِخرِ َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو لَِيْصُمْت  ،َذلَِك َفُهَو َصَدَقة  َعَلْيهِ 

 
         

 

 

 .(7172)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1512)اإلمام البخاري يف صحيحه أخرجه  (1)

 .(38)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1511)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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بر الوالدين, "بيان أن من طريقة أهل السنة والجماعة:  
 "واإلحسان إلى األرحام

 ."بر الوالدين، واإلحسان إىل األرحام": بيان أن من طريقة أهل السنة واجلماعة

 زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل}:   قال اهلل
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص حص
 ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
 .[11-11:]اإلسراء {جن مم خم حم جم

 جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب}:  وقال اهلل
 جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص خسمس حس مخجس
 حلخل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع
 .[121األنعام: ] {مم خم حم جم هل مل

ة  : وجاء يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل ْير    ،--من حديث أ بِي ُهر 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  : َوَمْن َكاَن  ،َوالَيْوِم اآلِخرِ َفْلُيْكرِْم َضْيَفهُ َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهَّللِ »ق ال 

 َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخيًْرا  ،ُيْؤِمُن بِاهَّللِ َوالَيْوِم اآلِخرِ َفْلَيِصْل َرِحَمهُ 
َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهَّللِ

 .«َأْو لَِيْصُمْت 

الٍِك : وجاء يف الصحيحني   ،--من حديث أ ن ِس ْبِن م 
ِ
ُسول  اهلل ِمْعُت ر  : س  -ق ال 

-،  :ُه َأْن ُيْبَسَط َلُه فِي ِرْزقِهِ »ي ُقوُل َفْليَِصْل  ،َأَثرِهِ  َأْو ُينَْسَأ َلُه فِي ،َمْن َسرَّ

 .«َرِحَمهُ 

 (.1178)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(7223)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7513)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)
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 بيان أن من طريقة أهل السنة والجماعة: "صدق الحديث"

 ."احلديثصدق ": من طريقة أهل السنة واجلماعةو

 {رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}: امتثاًلا لقول اهلل 
 .[111التوبة: ]

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ}: يف كتابه العزيز ولقول اهلل 

 .[71محمد: ] {مب زب رب يئ

 بن مسعود : ويف الصحيحني، واللفظ لإلمام مسلم رمحه اهلل
ِ
ْبِد اهلل  ،--من حديث ع 

 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ْدِق »: --ق ال  ْدَق َيْهِدي إِلَى  ،َعَلْيُكْم بِالصِّ َفإِنَّ الصِّ

ْدَق َحتَّى ُيْكتََب  ،َوإِنَّ اْلبِرَّ َيْهِدي إَِلى اْلَجنَّةِ  ،اْلبِرِّ  ى الصِّ ُجُل َيْصُدُق َوَيَتَحرَّ َوَما َيَزاُل الرَّ

يًقا  ِصدِّ
َوإِنَّ اْلُفُجوَر َيْهِدي  ،َفإِنَّ اْلَكِذَب َيْهِدي إِلَى اْلُفُجورِ  ،َوإِيَّاُكْم َواْلَكِذَب  ،ِعنَْد اهَّللِ

اًبا ،إَِلى النَّارِ  ى اْلَكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعنَْد اهَّللِ َكذَّ ُجُل َيْكِذُب َوَيَتَحرَّ  .«َوَما َيَزاُل الرَّ

 

         

 

 .(7351)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1513)اإلمام البخاري يف صحيحه أخرجه  (1)



  بيان أن من طريقة أهل السنة واجلماعة: "أنهم يؤدون األمانات"

  

299 

بيان أن من طريقة أهل السنة والجماعة: "أنهم يؤدون  
 األمانات"

 . "أنهم يؤدون األمانات": من طريقة أهل السنة واجلماعةو

 حض جض مص خص حص مس خس حس}: وذلك امتثاًلا لقول اهلل 

 .[37األحزاب: ] {مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض

 .[1:]املؤمنون {نت مت زت رت يب ىب}: يف كتابه العزيز  ولقول اهلل

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج}: يف كتابه العزيز ولقول اهلل 

 حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص
 .[28النساء: ] {مق

ة  : ويف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهلل وغريه ْير   --من حديث أ بِي ُهر 
ُّ
: ق ال  النَّبِي ق ال 

-- :« َِّواَل َتُخْن َمْن َخاَنَك  ،األََماَنَة إَِلى َمْن اْئَتَمنََك  َأد». 

 

         

  

وقال اإلمام األلباين . (1713)واإلمام الرتمذي يف سننه  (،7272)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (1)

وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين . "حسن صحيح": وقال. "صحيح": رحمه اهلل يف صحيح السنن

 .  (377)رحمه اهلل برقم 
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أهل السنة والجماعة: "أنهم يؤدون الحقوق  بيان أن من طريقة
 لمن تعينت له"

 ."أنهم يؤدون احلقوق ملن تعينت له": من طريقة أهل السنة واجلماعةو

ة   :صحيح البخاري فيف ْيف  :  ،--من حديث أ بِي ُجح   "ق ال 
ُّ
ى النَّبِي -آخ 

-   ان ْلم  اءِ  ،ب ْين  س  ْرد  أ بِي الدَّ اءِ  ،--و  ْرد  اُن أ ب ا الدَّ ْلم  ار  س  ز  أ ى  ،ف  ف ر 

اءِ  ْرد  ةً  --ُأمَّ الدَّ ل  ال ْت:  ،ُمت ب ذِّ ْأُنِك؟ ق  ا ش  ا: م  ه  ال  ل  ق  ُه "ف  ْيس  ل  اِء ل  ْرد  أ ُخوك  أ ُبو الدَّ

ْني ا ٌة فِي الدُّ اج  اًما ،ح  ُه ط ع  ن ع  ل  اِء ف ص  ْرد  اء  أ ُبو الدَّ :  ،ف ج  ال  ق  ائِمٌ ق   "؟ُكْل "ف  إِنِّي ص  : ف   ،ال 

 : ل   ،"َتأُْكَل  َما َأَنا بِآكِل  َحتَّى"ق ال  أ ك  : ف  اِء ي ُقومُ  ،ق ال  ْرد  ب  أ ُبو الدَّ ه  ْيُل ذ  ان  اللَّ ا ك  ل مَّ  ،ف 

: ن مْ  ن ام   ،ق ال  : ن مْ  ،ف  ال  ق  ب  ي ُقوُم ف  ه  اُن ُقِم اآلن   ،ُثمَّ ذ  ْلم  : س  ْيِل ق ال  ان  مِْن آِخِر اللَّ ا ك  ل مَّ  ،ف 

انُ  ْلم  ُه س  ال  ل  ق  ي ا ف  لَّ ا": ف ص  ا َولِنَْفِسَك  ،إِنَّ لَِربَِّك َعَلْيَك َحقًّ َوأِلَْهِلَك َعَلْيَك  ،َعَلْيَك َحقًّ

ا هُ  ،َحقًّ   ،"َفَأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ
َّ
أ ت ى النَّبِي هُ ف   ،--ف  لِك  ل  ر  ذ  ك  ال   ،ذ  ق  ف 

 
ُّ
 .«َسْلَمانُ َصَدَق »: --النَّبِي

اِص : ويف الصحيحني، واللفظ لإلمام مسلم رمحه اهلل ْمِرو ْبِن اْلع   ْبُن ع 
ِ
ْبُد اهلل -من حديث ع 

-«ا ا ،َفإِنَّ لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّ ا ،َولَِزْوِرَك َعَلْيَك َحقًّ  .«َولَِجَسِدَك َعَلْيَك َحقًّ

ة  : ويف سنن اإلمام أبي داود رمحه اهلل وغريه ام  ُسول   ،--من حديث أ ب ي ُأم  ِمْعُت ر  س 

 
ِ
ُه َفََل َوِصيَّةَ إِنَّ اهَّللَ َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َح »ي ُقوُل:  اهلل  .«لَِواِرث   قٍّ َحقَّ

         

 .)(واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1118)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(1121)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،1132)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

وقال اإلمام األلباين . (7317)واإلمام ابن ماجه يف سننه  (،7835)أخرجه اإلمام أبو داود يف سننه  (7)

 ."حسن صحيح": يف صحيح السننرحمه اهلل 



  ان أن أهل السنة واجلماعة: "يلتزمون حماسن األخالق، وجيتنبون سفسافهابي
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والجماعة: "يلتزمون محاتسن األخالق, بيان أن أهل السنة 
 ويجتنبون تسفسافها

 ."وجيتنبون سفاسفها يلتزمون حماسن األخالق،": أهل السنة واجلماعة يف اجلملةو

 ْبِن أ بِي ط الٍِب : في صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللف
ِّ
لِي ْن  ،--من حديث ع  ع 

 
ِ
ُسوِل اهلل ام  إِل ى الصَّ  ،--ر  ا ق  ان  إِذ  نَُّه ك  ةِ أ  َواْهِدنِي أِلَْحَسِن  ... ،َل 

 .«اأْلَْخََلِق اَل َيْهِدي أِلَْحَسنَِها إاِلَّ َأْنَت 

اءِ : ويف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهلل ْرد    ،--من حديث أ بِي الدَّ
َّ
-أ نَّ النَّبِي

-  :  ،ُخُلق  َحَسن  َما َشْيء  َأْثَقُل فِي ِميَزاِن الُمْؤِمِن َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن »ق ال 

 .«َوإِنَّ اهَّللَ َلُيْبِغُض الَفاِحَش الَبِذيءَ 

بَّاٍس : ويف الصحيحني :  ،-ما--من حديث اْبِن ع  ر  "ق ال  ا ب ل غ  أ ب ا ذ  مَّ -ل 

- 
ِّ
ُث النَّبِي ْبع   ِخيِه:  ،--م 

ِ
اْعل ْم "ق ال  أل اِدي ف  ا الو  ذ  ْب إِل ى ه  اْرك 

ا  ذ   لِي ِعْلم  ه 
 
نَُّه ن بِي ِذي ي ْزُعُم أ  ُجِل الَّ اءِ  ،الرَّ م  ب ُر مِن  السَّ ْأتِيِه الخ  ْولِِه ُثمَّ  ،ي  ْع مِْن ق  اْسم  و 

هُ  ،اْئتِنِي ِدم  تَّى ق  اْنط ل ق  األ ُخ ح  ْولِهِ  ،ف  ِمع  مِْن ق  س  ر   ،و  ع  إِل ى أ بِي ذ  ج  ال   --ُثمَّ ر  ق  ف 

ُه:  ْعرِ  ،األَْخَلَِق  ِرمِ َرَأْيُتُه َيْأُمُر بَِمَكا"ل   ."َوَكَلًَما َما ُهَو بِالشِّ

يرة: يف مسند اإلمام البزار رمحه اهللو   ،--من حديث أ بِي ُهر 
ّ
ن النَّبِي -ع 

-  :َم َمَكاِرَم اأْلَْخََلِق  »قال َما ُبِعْثُت أِلَُتمِّ  .«إِنَّ

محًبا  ،أن يكون عامًَل داعًيا --فينبغي لمن أراد أن يتأسى بالنبي 

ومن وقع يف شيء من  ،وعن مخالفتها ،مبتعًدا عن سفاسفها ،لمعالي األخَلق القيم

 .ورجع وأناب إلى اهلل  ،ذلك عاد

 .(331)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (1)

 وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن. (،7557)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (7)

 .(7333)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،7811)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (7)

 .  (32وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل برقم ). (8131)أخرجه اإلمام البزار يف المسند  (3)
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, والدعوة إلى طريقة أهل السنة والجماعة: "التوبة إلى اهلل 
 ذلك, والحث عليها"

، والدعوة إىل ذلك، واحلث عليها، التوبة إىل اهلل ": من طريقة أهل السنة واجلماعةو

 ."والتحضيض إليها

والحث  ،و الدعوة إلى ذلك ،التوبة إلى اهلل ": فإن من طريقة أهل السنة واجلماعة

 ."والتحضيض على ذلك ،عليها

 خم حم جم هل مل خل حل }: يف كتابه العزيز امتثاًلا لقول اهلل 

 .[12:]النور {جن مم

 .[8التحريم: ] { مم خم حم جم يل ىل مل خل}:   وقال اهلل

 : التوبة النصوح إلى أقوال اختلف أهل العلم يف تحديدو

 . "التوبة التي توفرت فيها شروط قبول التوبة أهنا": األول

 :  وهي

 يف التوبة. : اإلخَلص هلل األول

 : الندم على فعل الذنب.الثاني

 : العزم المؤكد على عدم العودة إلى الذنب.الثالث

 وعدم التفكير يف الرجوع إليه مرة أخرى. ،: اإلقَلع الكلي عن الذنبالرابع

 : أن تكون يف زمن قبول التوبة.اخلامس

وهي ما  ،أو يف وقت خروج الروح من الجسد ،: ما لم تطلع الشمس من مغرهباأي

وأما ما بين العباد ، ما بين العبد وربه سبحانه وتعالىوهذا في، يسمى بالغرغرة
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 فيزاد فيها:  ،أنفسهم

 وإرجاع الحقوق إلى أصحاهبا. ،: التحلل من المظالمالسادس

وينصح الخلق يف ذلك؛  ،: هي أن يتوب اإلنسان مما وقعالتوبة النصوح: القول الثاني

 .فيجتمع فيها التوبة من النصح هلل 

 ،والمعاصي ،: هي أن يتوب اإلنسان من جميع الذنوبأن التوبة النصوح: القول الثالث

 واآلثام كلها. ،والخطايا

 : أهنا التي ال يذنب بعدها .القول الرابع

 وهي ما ذكرنا. ،وهي أن يتحقق فيها شروط قبول التوبة ،: القول األولواألقرب

ما لم يغرغر العبد  ،وهي جائزة يف كل وقت ،: هي واجبة من كل ذنبفالتوبة النصوح

 أو ما لم تطلع الشمس من مغرهبا. ،وتخرج روجه من جسده

ة  : في الصحيحنيف ْير   -ا-–من حديث أ بِي ُهر 
ِ
ُسول  اهلل  --نَّ ر 

 : ْمُس ِمْن َمْغرِبَِها»ق ال  اَعُة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ َفإَِذا َطَلَعْت ِمْن َمْغرِبَِها آَمَن  ،اَل َتُقوُم السَّ

ُهْم َأْجَمُعوَن َفَيْوَمِئذ    َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}: النَّاُس ُكلُّ

 .«[128األنعام: ] { ِّّٰ ُّ

ر  : ويف سنن اإلمام الرتمذي رمحه اهلل   ،--من حديث عبداهلل اْبِن ُعم 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-  :  .«إِنَّ اهَّللَ َيْقَبُل َتْوَبَة الَعْبِد َما َلْم ُيَغْرِغرْ »ق ال 

ويف كثير من  ،يف كثير من األوقات ،شرع لنا االستغفار : أن اهلل ومن ذلك

 .(123)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3172)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 . وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.(7273)أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه  (7)
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ومن  ،ومن السيئات ،ومن المعاصي ،المواطن؛ إلزالة ما يقع فيه العبد من الذنوب

 ومن غير ذلك. ،الخطايا

 .فإن الذنوب هلا غوائل

 .[13المطففين: ] {ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت متنت}:  كما قال اهلل

ة  من حديث أ بي : يف صحيح اإلمام البخاري رمحه اهللو ْير  ِمْعُت  --ُهر  قال: س 

 
ِ
ُسول  اهلل  إِنِّي أَلَْسَتْغِفُر اهَّللَ َوَأُتوُب إَِلْيِه فِي الَيْوِم َأْكَثَر »ي ُقوُل:  --ر 

َواهَّللِ

ةً   .«ِمْن َسْبِعيَن َمرَّ

 : يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللو
ِّ
نِي رِّ بن يسار اْلُمز  ان ْت  ،--من حديث اأْل غ  ك  و 

ُه ُصْحب ةٌ    ،ل 
ِ
ُسول  اهلل :  ،--أ نَّ ر  ُه َلُيَغاُن َعَلى َقْلبِي»ق ال  َوإِنِّي  ،إِنَّ

ة   ،أَلَْسَتْغِفُر اهَّللَ   .«فِي اْلَيْوِم ِماَئَة َمرَّ

ر  : وجاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل : --–من حديث عبد اهلل اْبن  ُعم  ق ال 

 
ِ
ُسوُل اهلل َها النَّاُس ُتوُبوا إَِلى اهَّللِ »: --ق ال  ر  َفإِنِّي َأُتوُب فِي اْلَيْوِم  ،َيا َأيُّ

ة   ،إَِلْيهِ   .«ِماَئَة َمرَّ

ويلتزم عقيدة  ،فمن أراد لنفسه السَلمة؛ فعليه أن يلزم طريقة أهل السنة والجماعة

 ويف سفر.  ،يف حضره ،ويف جلوته ،يف خلوته ،ظاهًرا وباطنًا ،أهل السنة والجماعة

-على محمد  الدين الذي أنزله اهلل  ،فإنه الدين الذي لم يشب

-. 

 .(1753)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)

 .(7357)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)

 .(7357)أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  (7)
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 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب}:   اهللقال حيث 

 {مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت
 والجفاء.  ،دين بعيد عن الغلو، [7المائدة: ]

وعن شد  ،البناء عليهاو ،كما أنه بعيد عن تشييدها ،وبعيد عن امتهان القبور

وعن الطواف  ،دعائها من دون اهلل ووعن عبادهتا  ،وعن تعظيمها ،الرحال إليها

وعن النذر  ،مسجد الكعبة ،من المسجد الحرام هبا دون الطواف بما شرعه اهلل 

واألمور الشركية التي تخرج  ،وغير ذلك من األمور المحرمة ،وعن الذبح لها ،لها

 العبد من ملة اإلسَلم.

 . "--يف باب صحابة النيب ": وهم

 ،وبعيدين عن الجفاء يف حقهم ،ن عن الغلو فيهم وعبادهتم من دون اهلل وبعيد

 وسبهم. ،ولعنهم ،وتكفيرهم ،والطعن فيهم ،والتنقص هبم

ولمحبة اهلل  ،بحبهم يحبوهنم؛ ألمر اهلل  ،: يف الطريقة الوسط االحببل هم

 ولمحبة النبي  ،لهم-- .لهم 

يف توحيد اهلل  ،والصفات الجليلة ،لما تميزوا به من األخَلق العظيمةوهكذا 

،  ويف نصرة دين اهلل . 

ومن ذكرهم على غير الجميل؛ فهو على غير السبيل:  ،فَل يذكرون إال بالجميل

واقتفى  ،ومن سار على سيرهم ،والنواصب ،والمعتزلة ،والخوارج ،من الروافض"

 ."أثرهم

 ."وسط يف حكام املسلمني": واجلماعةوأهل السنة 

وعمر بن  ،--: حتى يجعلون أحدهم كأبي بكر الصديق فال يغلون فيهم

 .--الخطاب 



  306 اعرف عقيدتك

وينقمون  ،ويثورون عليهم ،وبالقتال ،: حتى يخرجون عليهم بالسَلحوال جيفونهم

 عليهم.

 ."--ما جاء يف الكتاب والسنة الثابتة عن النبي ": بل يعتقدون فيهم

ر  : جاء يف الصحيحنيكما    ،-ما--من حديث عبد اهلل اْبِن ُعم 
ِّ
ِن النَّبِي -ع 

-،  : نَُّه ق ال  ْمُع َوالطَّاَعُة فِيَما َأَحبَّ َوَكرِهَ »أ  إاِلَّ  ،َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم السَّ

 .«َفََل َسْمَع َواَل َطاَعةَ  ،َفإِْن ُأِمَر بَِمْعِصَية   ،َأْن ُيْؤَمَر بَِمْعِصَية  

 ."يف باب األمساء والصفات": وأهل السنة واجلماعة

 وأبواب التوحيد. ،ويف غير ذلك من أبواب العقيدة

فيما  --وكَلم نبينا محمد  ،على مقتضى كَلم ربنا سبحانه وتعالى

 ثبت عنه.

وأن يجنبنا منكرات  ،وألحسن الطرق ،ألقوم السبل ،أن يهدينا فنسأل اهلل 

 واألدواء. ،واألهواء ،واألقوال ،األعمال ،األخَلق

 واهلل المستعان، وعليه التكَلن، والحمد هلل رب العالمين.

 

         

 

  

 .(1871)واإلمام مسلم يف صحيحه  (،3133)أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  (1)
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العقيدة الصحيحة هي المأخوذة: "من الكتاب والسنة", وما  
 أجمع عليها السلف

من الكتاب، ": أن عقيدة املسلم الصحيحة هي املأخوذة ": وملخص هذا الباب

 ."أمجع عليه سلف األمة رضوان اهلل عليهم أمجعنيوالسنة، وما 

وما يتعلق  ،ألن ما يتعلق بأعمال القلوب ،فإذا أراد أحد أن يستوعب قد يفوته

، لكن فيما تقدم بيان يجب أن يكون عليه كثير جًداللسان وقول ا ،،بأعمال الجوارح

 المسلم يف إيمانه باهلل تعالى، وبقية المعتقد.

 ىك مك} إذ عتقد ما دل عليه كَلم ربنا سبحانه وتعالىان إ": مفيستقيم حال املسل

 [.41:]فصلت {ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك
إذ أنه وحي اهلل كما قال تعالى:  ،--َلم نبينا محمد وما صح من ك

 .[4:]النجم {جي يه ىه مه جه ين}

 نت}لقول اهلل تعالى:  أجمع عليه سلفنا الصالح رضوان اهلل عليهم أجمعينما و
 ىك لكمك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت
 .[211:]البقرة {مم ام يل ىل يكمل

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}
 واهلل الموفق .[222:]النساء {نت مت زت يبرت ىب نب مب زب
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