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ْْحَنِ  اهلل بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ
 

 ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّٱ

  ني مي زي ري ٰى

 حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 َّ مت خت حت  جت  هبمب  خب
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مـــيدـقت
 

والصالة والسالم عىل خاتم أنبيائه  احلمد هلل رب العاملني ،

ورسله سيدنا حممد بن عبد اهلل ، وعىل آله وصحبه ومن تبع هداه 

 إىل يوم الدين.

 :دـوبع
ك ـق ، ومالـق اخللـخالالواحد األحد ، نا نؤمن باهلل أنَّ  فعقيدتنا

زب ـفال يع ، ادةـوأنه سبحانه وتعاىل عامل الغيب والشه ك ،ـاملل

، ه بكل يشء ـط علمـاألرض وال يف السامء ، حييعن علمه يشء يف 

، وأنه جل وعال هو احلق املبني ، مل يتخذ صاحبة  ط به يشءـوال حيي

، وال شبيه وال رشيك  ر  ـوال نظي وال ند   كْفء  له  وليسوال ولًدا ، 

ت اواـور السمـه نـة ، وأنَّ ـايــوهو األول بال بداية ، واآلخر بال هن

أراد شيًئا أن  ، وأن أمره إذا ذي ال يموتــاحلي ال، وهو  واألرض

رْحن الرحيم ، له األسامء ، وهو احلي القيوم ، ال يقول له كن فيكون

 .ندعوه هبــا  احلسنى
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ور ، وهم عباد ـة خلقهم من نـمالئك هلل تعاىل ا أنَّ ـعقيدتن      

ويفعلون ما يؤمرون ، وأن اهلل  ، ال يعصون اهلل ما أمرهم ، مكرمون

طفي من الناس ، وأن منهم يصطفي منهم رساًل كام يص )عز وجل(

يف القرآن الكريم أو السنة النبوية الرشيفة بأسامئهم  من ذكر

م كحملة العر  ، ، أو بصفاهت كجربيل وميكائيل )عليهام السالم(

 وغريهم .وكتبة األعامل 

نا نؤمن بعقيدتنا      وأنزل ، أرسل رسله قد  (عز وجل)أن اهلل أنَّ

 مت زت رت يب ىب ٱُّٱ، حيث يقول سبحانه: عليهم كتبه

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت
قد اتفقت عىل ، وأن مجيع الكتب الساموية  َّ لكاك يق ىق  يف

 .وحده ال رشيك له  تهوعباد )عز وجل(الدعوة إىل توحيد اهلل 

هو كالم اهلل تعاىل املنزل عىل رسوله حممد  الكريم وأن القرآن     

، املتعبد بتالوته ، املتحدى بأقرص سورة منه،  )صىل اهلل عليه وسلم(

، وأن السنة النبوية املرشفة شارحة ومفصلة ومبينة للقرآن الكريم 

 ، كام نؤمن بجميع الكتب املذكورةومتممة لترشيعات ديننا احلنيف 
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 تفصياًل يف القرآن الكريم .

نا نؤمن ب اـعقيدتن أرسل رساًل كثرية ، منهم  (عز وجل)اهلل أن أنَّ

ذكر ، حيث يقول احلق كر يف القرآن الكريم ومنهم من مل ي  من ذ  

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: سبحانه

)عليهم  لـالرس عـمجي بعثوقد  ،ٱَّ ىنمن خن حن جن يم

باحلق والعدل والقسط مبرشين ومنذرين كي ال يكون السالم( 

 .للنَّاس عىل اهلل حجة بعد الرسل 

 اهلل عليه وسلم( جزء  سيدنا رسول اهلل )صىل أن حبَّ  عقيدتنـا

أصحابه أمجعني ، وأزواجه  ننرتَّضَّ عومن إيامننا ،  يتجزأ ال 

، وأتباعه وأتباع أتباعه  رمنيـه األكـ، وآل بيت نيـات املؤمنأمه

 والصاحلني أمجعني . ، الطيبني الطاهرين

 )عز وجل(نا نؤمن باليوم اآلخر ، وأنه يوم يفصل اهلل عقيدتنا أنَّ 

يقول حيث اجلزاء ، يوم هو يوم احلساب وف ، اخلالئقفيه بني 

ويقول ،  َّ هتمت هب مب مئ  هي مي خي ُّٱ: سبحانه

 :يقول سبحانهو،  َّمصخص حص مس خس حس جسُّسبحانه: 
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 خب حب جب هئ مئ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱ
 يق ىق يف ىف  يث ىثنث مث زث ٱُّٱ:سبحانه يقول، وَّمب

 .َّاك
)عز حلوه ومره ، وأن اهلل ، ا أننا نؤمن بالقدر خريه ورشه نعقيدت

ر مجيع األشياء بمشيئته هلا  وجل( وأن األمور كلها بيده ، قدَّ

أن اإليامن مع تأكيدنا  حلكمه وال معقب لقضائه ،  سبحانه ، ال رادَّ 

 مع األخذ باألسباب . ناىفبالقدر ال يت

وقد آثرت أن يكون هذا الكتاب كتاًبا خمترًصا خالًيا من أي       

، متضمًنا ، شافًيا يف حتقيـق معنى اإليمـان  مسائل جدلية أو خالفية

ْسَتْغنَى عنه من أصول  ه .ما ال ي 

 ، وأن جيعله خالًصا أسأل اهلل العيل العظيم أن يتقبل هذا العمل

 . وهو املوفق واملستعان، واهلل من وراء القصد  لوجهه الكريم
 

 

     مد خمتار مجعةحم/ د.أ                       
 األوقافوزير                       

 اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس رئيس                       

 الشريف باألزهر اإلسالمية البحوث جممع وعضو                          
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 ()عز وجلاإلميان باهلل 
 

إنَّ اإليامن باهلل تعاىل هو الركن الركني لإليامن ، حيث يقول احلق 

 ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ٱ﴿سبحانه : 

 هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
 ، ويقول سبحانه(1)﴾مت خت حت جت مبهب  خب حب

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي  يه  ٱ: ﴿وتعاىل 

 .(2)﴾ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ

فعقيدتنا: أننا نؤمن باهلل ، ومالئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم      

، وأننا رضينا باهلل ربًّا ،  حلوه ومره ، اآلخر ، والقدر خريه ورشه

وسلم( نبيًّا ورسواًل،  )صىل اهلل عليه وباإلسالم دينًا ، وبسيدنا حممد

ىل اهلل عليه وسلم( عن سأل جربيل  )عليه السالم( نبينا )صوملا 

ْؤِمَن باهلل ، َوَماَلئَِكتِِه ، ":  أجابه )صىل اهلل عليه وسلم(اإليامن؟  َأْن ت 

                                                           

 .582: ( البقرة1

 .18: ( آل عمران5
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هِ  ِه َورَشِّ ْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخرْيِ لِِه ، َواْلَيْوِم اآْلِخِر ، َوت  س  ت بِِه ، َور   .(1)"َوك 

 خالق اخللق ومالك امللك:  - 

، خالق اخللق ، ومالك امللكهو  وجل()عز اهلل  عقيدتنا : أنَّ      

حيث يقول سبحانه : ، وأنه سبحانه وتعاىل قادر ، له القدرة املطلقة 

 مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ٱ﴿

 ،(2)﴾ ري ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل  ىل مل يك ىك

ه ـ، وأن(3)﴾مل خل حل مكجل لك خك ﴿ : ويقول سبحانه

فال يعزب عن علمه يشء يف  ، سبحانه وتعاىل عامل الغيب والشهادة

 ٰى ين ىن  نن من زن ﴿األرض وال يف السامء ، قال تعاىل: 

بن  ا، وأن سيدنا حممًد  ، وأنه جل وعال هو احلق املبني(4)﴾ري

                                                           

ياَمن ، ، ( صحيح مسلم1 ْساَلِم والَقَدرِ  كَِتاب اإْلِ ياَمِن َواإْلِ حديث  ، َباب معرفة اإْلِ

 . 8:  رقم

 . 52: آل عمران ( 5

 . 12: غافر( 3

 . 7: ( طه4
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عبد اهلل عبده ورسوله الصادق الوعد األمني ، وأن القيامة حق ، 

، حيث يقول نبينا )صىل اهلل عليه  وأن اجلنة حق ، وأن النار حق  

يَك َله  ، َوَأنَّ  إَِلَه إاِلَّ اهلل َوْحَده  اَل  َمْن َشِهَد َأْن الَ ":  وسلم( رَشِ

ول ه  ، َوَكلَِمت ه  َأْلَقاَها  ول ه  ، َوَأنَّ ِعيَسى َعْبد  اهلل َوَرس  ه  َوَرس  ًدا َعْبد  َمَّ حم 

وح  ِمنْه  ، َواجَلنََّة َحق  ، َوالنَّارَ إىَِل َمْريَ  َله  اهلل اجَلنََّة َعىَل َحق  ، َأْدَخ  َم َور 

 .(1)"َما َكاَن ِمَن الَعَملِ 

 الواحد األحد:  -
 ذي مل يتخذـد األحد الـهو الواح )عز وجل(: أنَّ اهلل  عقيدتنا

،  وال نظري  وال رشيك وال ند   كْفء  له  ليسصاحبة وال ولًدا ، و

 حن جن  يم ىم خم حم يل ىل مل خل ﴿حيث يقول سبحانه: 

 حئ جئ يي ﴿يقول احلق سبحانه: و، (2)﴾ مه جه ين ىن من
                                                           

َيا : ﴿تعاىل  َباب َقْولِهِ  ، كَِتاب َأَحاِديِث األَْنبَِياءِ  ، صحيح البخاري:  فق عليه( مت1

، وصحيح  واللفظ له ، 3432رقم: حديث  ﴾،ِدينِكمْ َأْهَل الكَِتاِب الَ َتْغلوا يِف 

ياَمن ، ياَمِن َوهو َغرْي َشاكٍّ فِيِه َدَخَل الْ  َباب َمْن َلِقي اهلل مسلم، كَِتاب اإْلِ َجنََّة ـبِاإْلِ

َم َعىَل النَّارِ   .58رقم: حديث  ، َوحرِّ

 .4 -1اإلخالص:  (5
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 مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ﴿: )عز وجل(، ويقول (1)﴾ جخ

 خن حن  جن يم ىم مم خم ﴿، ويقول تعاىل: (2)﴾ِّ ُّ َّ
 ٰى ٰذٰر يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من
 مس خس حس ﴿، ويقول احلق سبحانه وتعاىل: (3)﴾َّ ٍّ ٌّ

، ويقول (4)﴾مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص

 مم خم حم  جم هل مل خل جلحل مك لك ﴿سبحانه: 

 تبارك ، ويقول(5)﴾ حي جي ٰه مه هنجه من خن جنحن

 مج مث هت مت  خت جت هب مب خب ﴿تعاىل: و
 مص خص  مس خس حس جس مخ  جخ مح جح

                                                           

 .111: ( اإلرساء1

 . 3: اجلن( 5

 .11: ( املؤمنون3

 . 55: ( األنبياء4

 . 101: ( األنعام2
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 حق  مف خف حف جف جغ مع جع مظ حط مض   حض جض
(1)﴾  لك خك حك جك مق

. 

 هو األول واآلخر:  -
هو األول بال بداية ، واآلخر بال هناية،  )عز وجل(عقيدتنا: أنَّ اهلل 

 جي ﴿: يقول سبحانه حيثوال حييط به يشء ،  ، حييط علمه بكل يشء

، وأن (2)﴾   ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي

، وهو احلي الذي ال  هو نور الساموات واألرض )عز وجل(اهلل 

، وأن  يموت ، وهو القاهر فوق عباده ، وهو السميع البصري العليم

أمره إذا أراد شيًئا أن يقول له كن فيكون ، وهو احلي القيوم ، الرْحن 

 ىن نن ﴿الرحيم ، له األسامء احلسنى ، حيث يقول سبحانه وتعاىل: 
 خب حب هئ مئ خئ  جئحئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين
  جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب
 جض مص خص  مس خس حس جس جخمخ مح

                                                           

 . 13-88: ( مريم1

 . 103: األنعام ( 5
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 خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط خضمض حض

 .(1)﴾ حك جك مق مفحق
 

-  
 
 م
 
 ن
 
 ز

 
  عن الزمان واملكان والشبيه واملثيل: ه

ه عن الزمان واملكان ، والنِّدِّ  )عز وجل(: أنَّ اهلل  عقيدتنا  ، منزَّ

  يه مهىه جه ين ﴿ : يقول تعاىل،  ، والرضيبوالشبيه  ، والنظري

)عز : كل ما خطر ببالك فاهلل  ، وقد قالوا(2)﴾ حي جي

 . (3)خالف ذلك وجل(

والبعث ، وأمره إذا أراد شيًئا وهو وحده القادر عىل اإلحياء 

 يل ىل  مل يك : ﴿ أن يقول له كن فيكون ، يقول سبحانه
 ييجئ ىي ني مي زي ري  ين ىن نن من زن رن اممم
 مت خت حت جت هب مب خب حب  هئ مئ خئ حئ

                                                           

 .54 – 55: (  احلرش1

 . 11: ( الشورى5

حاشية ابن األمري عىل إحتاف املريد رشح جوهرة التوحيد ، ملحمد بن حممد ( 3

 .م5001- ـه 1455: وىلالطبعة األ، دار الكتب العلمية ط ،107األمري ، ص 
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 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح حج مث  هت
 حف جف مغ جغ مع جع مظ مض خض حض جض خصمص حص
 حل جل مك لك خك حك جك  حق مف خف
 . (1)﴾خل

يف مواضع ا باإليامن باهلل )عز وجل( رصحيً وقد جاء األمر 

 نب مب  زب: ﴿منها قوله تعاىل،  القرآن الكريم عديدة من

 زث رث يت ىت   نت مت  زت رت يب ىب
 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ىثيث  نث مث
 ني مي زي  ري﴿تعاىل:  وقوله، (2)﴾يل ىل  مل يك
 هب مب حبخب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي
 مخ جخ  مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت
ز ـ)ع وقوله ، (3)﴾مسحص خس حس  جس

                                                           

 .83 – 78: ( يس1

 .132: ( النساء5

 .128: ( األعراف3
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 اممم يل  ىل مل يك ىك مك لك﴿: وجل(
 جئ يي ىي ني مي زي   ٰى ين ىن نن من زن رن
قوله ، و(1)﴾ هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ

  حف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص﴿: سبحانه

 جم هل مل  خل حل جل مك خكلك حك جك حقمق مف خف

 جي مهٰه جه هن من  خن حن جن مم خم حم

 .(2)﴾  خي حي

 أثر اإلميان وثوابه:
 يقول حيثباهلل تعاىل مفتاح كل خري ، وأمان من كل رش ،  اإليامن

  ىم مم خم حم جم  يل ىل مل خل ٱُّسبحانه: احلق

 هل مل خل حل : ﴿ ل(ـ)عز وج ويقول،  (3)َّ جن يم

                                                           

 .8 ، 7: ( احلديد1

 . 1 ، 8: التغابن (5

 . 85األنعام:  (3
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 .(1)﴾مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم 

من حقق اإليامن باهلداية إىل رصاطه  )عز وجل(وقد وعد اهلل 

حلق يف أمان من الضالل والثبات عليه، فصاحب اإليامن ا ، املستقيم

حيث  ؛ بل هو يف رْحة اهلل وفضله ، له أجره ونوره ،واإلضالل 

 خف  حف   جف  مغ  جغ  مع ﴿سبحانه:  احلق يقول

  مك لك خك حك جك مق حق مف

 حم جم يل ىل مل خل ﴿: سبحانهويقول  ،(2)﴾جل

 جه ين منىن خن حن جن يم ىم  خممم

:  )عز وجل(، ويقول (3)﴾حي جي يه ىه  مه

 ٰر ٰذيي ىي مي  خي حي جييه ىه مه جه  ين  ىن من ٱٱٱ﴿

                                                           

 . 13: ن( اجل1

 .172: ( النساء5

 .11: ( احلديد3
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 .(1)﴾ ٍّ ٌّ  ٰى 
( من حقق اإليامن باألجر العظيم كام وعد اهلل )عز وجل

 ىل مل يك  ىك مك ﴿والثواب اجلزيل ، يقول تعاىل: 

 ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل

 مق حق مف خف  حف ﴿:  ، ويقول سبحانه(2)﴾مي زي

 حمخم جم ملهل خل حل  جل مك لك خك حك جك
 ٰه مه جه هن من خن حن ممجن

 .(3)﴾جي

قامة يف جنات م  ـللمؤمنني دار ال )عز وجل(وقد أعدَّ اهلل 

:  هـًدا ، يقول سبحانـا أبـدين فيهـار خالـا األهنـجتري من حتته

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿

                                                           

 . 11: ( التغابن1

 .125: ( النساء5

 . 125:  ( النساء3
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 ىل مل يك ىك﴿:  ، ويقول تعاىل(1)﴾حن جن يم

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل

، (2)﴾حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي  ني مي ريزي

 حم جم يل ىل مل خلويقول سبحانه: ﴿

 حت جت هب مب   ﴿ :(عز وجل)ويقول  ،(3)﴾ىم مم  خم

  حص مس خس حس جس مخ         مح  جح  مج  حج  مث  هت مت  خت
 جف مغ جغ  جعمع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 مل خل جلحل مك لك  خك  حك    جك  مق حق  مف  خف  حف

 .(4)﴾ حم جم هل

هو سبب ، و سبحانه وتعاىل هو التجارة الرابحة واإليامن باهلل

                                                           

 . 133: آل عمران ( 1

 .51:  ( احلديد5

 . 12:  مريم( 3

 . 11 ، 10: ( الطالق4
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وهو طريق الفوز باجلنة والعتق (، املغفرة والرْحة من اهلل )عز وجل

 ىي ني  مي زي ري ٰى ين ﴿:  سبحانهاحلق يقول  من النار ،

  حت جت هب مب   خب  حب  جب هئ خئ حئ جئ يي
 حص مس خس حس جس مخ  مح جح مج  حج  مث  هت   مت خت
 خفمف حف  مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض  جض مص خص

 . (1)﴾جل مك خكلك حك جك مق حق

 

*         *         *

                                                           

 .13 - 10: ( الصف1
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 اإلميان وصفات املؤمنني لوازم
 

لإليامن لوازم ال يتم إال هبا ، فال إيامن ملن ال أمان له ، وال إيامن ملن 

ملن مل يأمن جاره ان ـعهد له ، وال إيمان ملن ال ـ، وال إيم ال أمانة له

اَل إِياَمَن ملَِْن اَل ":  ، حيث يقول نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( بوائقه

َْن اَل َعْهَد َله  
، ويقول )صىل اهلل عليه وسلم(: (1)"َأَماَنَة َله  ، َواَل ِديَن ملِ

ْؤِمن  ، َواهلل اَل  َواهلل اَل " ْؤِمن  ، َواهلل اَل ي  ْؤِمن    ي  وَل  "ي  يَل: َوَمْن َيا َرس 
قِ

ه  َبَوايَقه  "اهلل؟ َقاَل:  ، ويقول )صىلَّ اهلل َعَلْيِه (2)"الَِّذي الَ َيْأَمن  َجار 

ل  الْ "َوَسلََّم(:  ه  َبَوائَِقه  ـاَل َيْدخ  :  ، ويف رواية(3)"َجنََّة َمْن اَل َيْأَمن  َجار 

وَل اهلل ، َوَما  ه  َقال وا: َيا َرس  ه  ـَش ":  ؟ َقاَل  َبَوائِق   َصىلَّ اهلل  ) ، ويقول(4)"رُّ

                                                           

 .15383، حديث رقم:  11/372أْحد ،  مسند( 1

َبَوايَقه ، حديث  َجاره َيْأَمن الَ  َمنْ  إِْثمِ  األََدِب ، َباب البخاري ، كَِتاب صحيح( 5

 .2012رقم: 

ِريِم إِيَذاِء الْ اإليامن،  مسلم ، كَِتاب صحيح( 3  .42، حديث رقم:  َجارِ ـَباب َبَياِن حَتْ

 .7878، حديث رقم:  13/521مسند أْحد ،( 4
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َو ":(َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ه  َجائِع  إىَِل َجنْبِِه َوه       َما آَمَن ِِب َمْن َباَت َشْبَعاًنا َوَجار 

      (1)"َيْعَلم  بِهِ 

وب منه ، ـل القلـ، ووج )عز وجل(ة اهلل ـان يقتيض خشيـاإليم

   ىي مي خي: ﴿ يقول سبحانهالقلوب بذكره ، واطمئنان 

  رئ    ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

  ىب نب مب زب رب يئ نئ مئ زئ

 ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت

 حيخي جي ٰه  مه جه هنويقول سبحانه: ﴿ ،(2)﴾يث

 حم جم يل ىل مل خل  مب هئ مئ هي مي

 (3)﴾  مم  خم

  ليمس، والت )عز وجل(اة اهلل ـة إىل مرضـارعـان يقتيض املسـواإليم

                                                           

 . 721، حديث رقم:  521/  1املعجم الكبري للطرباين، ( 1

 .4 – 5: ( األنفال5

 .51 ، 58: ( الرعد3
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  مظ  حط  مض خض     حض جض: ﴿ سبحانهاحلق ، يقول  وقضائه حلكمه

 حك جك حقمق خفمف جفحف مغ جغ مع جع

 .(1)﴾خك

( وحب رسوله )صىل اهلل )عز وجل اإليامن يقتيض أن نقدم حب  و

، يقول  وطاعتهام عىل كل طاعة ، اهلل عليه وسلم( عىل كل حب  

 مس خس حس مخجس جخ مح جح﴿ سبحانه:

، (2)﴾حط مض خض حض جض مص  خص حص

 خم حم جم هل مل خل حل جل  مك: ﴿)عز وجل(ويقول 

 زت رت  يب  ىب  نب ﴿ : ، ويقول احلق سبحانه(3)﴾ مم

 .(4)﴾ىف يث ىث نث  مث  رثزث  يت  ىت نت  مت

                                                           

 . 21( النور: 1

 . 13( النساء: 5

 . 25: النور( 3

 . 17لفتح: ( ا4
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 كام أكدت السنة النبوية املطهرة عىل وجوب تقديم طاعة اهلل

 ، عىل كل طاعة )صىل اهلل عليه وسلم( وطاعة رسوله )عز وجل(

مْ ":  حيث يقول نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( ك  ْؤِمن  َأَحد  َحتَّى  اَل ي 

ْقَذَف يِف النَّاِر  ا ، َوَحتَّى ي  َ َّا ِسَواُه  ول ه  َأَحبَّ إَِلْيِه ِِم وَن اهلل َوَرس  َيك 

ْؤِمن   اه  اهلل ِمنْه  ، َواَل ي  ْفِر َبْعَد إِْذ َنجَّ َأَحبَّ إَِلْيِه ِمْن َأْن َيع وَد يِف اْلك 

وَن َأَحبَّ إَِليِْه ِمْن َوَلِدهِ  ْم َحتَّى َأك  ك   ،(1)"َوَوالِِدِه َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ  َأَحد 

نَّ فِيِه َوَجَد َحاَل َثالَ ":  )صىل اهلل عليه وسلم( ويقول َوَة ث  َمْن ك 

ِبَّ املَْرَء  اإِلياَمنِ  ا ، َوَأْن حي  َ َّا ِسَواُه  ول ه  َأَحبَّ إَِلْيِه ِِم وَن اهلل َوَرس  : َأْن َيك 

ِبُّه  إاِلَّ  ْقَذَف يِف  ، َوَأنْ  هللالَ حي  ْفِر َكاَم َيْكَره  َأْن ي  َيْكَرَه َأْن َيع وَد يِف الك 

ْؤِمن  َأَح ":  ، ويقول )صىل اهلل عليه وسلم((2)"النَّارِ  مْ ـالَ ي  ك   َحتَّى د 

                                                           

 .  13121، حديث رقم:  50/317مسند أْحد ، ( 1

ياَمن ، َباب َحالَ  البخاري ،( متفق عليه: صحيح 5 َوةِ اإِلياَمِن ، حديث رقم: كَِتاب اإْلِ

ياَمن ،12 َباب َبَياِن ِخَصاٍل َمِن اتَّصَف  ، واللفظ له، وصحيح مسلم ، كَِتاب اإْلِ

ياَمِن ، حديث رقم:   .43هِبِنَّ َوَجَد َحاَلَوَة اإْلِ
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وَن َأَحبَّ إَِلْيِه ِمْن َوالِِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ   . (1)"َأك 

وحكم رسوله  )عز وجل( إليامن يقتيض أن نرَّض بحكم اهللوا

ونقف عند هنيه ، حيث يقول ، )صىل اهلل عليه وسلم( فنصدر بأمره 

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ : ﴿ سبحانهاحلق 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 حم جم يل ىل مل خل﴿ويقول تعاىل:    ،(2)﴾جف

  يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم
 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي

 .(3)﴾رب يئ ىئ نئ زئمئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

                                                           

ياَمن ،1 سوِل )صىل اهلل عليه  َباب ( متفق عليه: صحيح البخاري ، كَِتاب اإْلِ حب الرَّ

ياَمن، وصحيح مسلم واللفظ له ، ،12:  وسلم( ِمَن اإِلياَمِن ، حديث رقم  ، كَِتاب اإْلِ

بَِّة َرسوِل اهللِ )صىل اهلل عليه وسلم( َأْكَثَر ِمَن اأْلَْهِل َواْلَوَلِد َواْلَوالِِد  َباب وجوِب حَمَ

ِعنيَ  ياَمِن َعىَل َمْن ملْ حيِبَّه َهِذِه املْ  ، َوإِْطاَلِق َعَدمِ  والنَّاِس أمْجَ  .44َحبََّة ، حديث رقم: ـَاإْلِ

 .22: النساء( 5

 . 25: النور( 3
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،  نرشك به شيًئاوال  ، يض أن ندعو اهلل تعاىل وحدهـيقتواإليامن 

 جح مج حج  هتمث مت خت حت جت﴿ : يقول سبحانه

 حض جض مص خص حص مس خس  حس مخ جخ مح
 .(1)﴾  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض

وأن ننهى عن املنكر وال  ، واإليامن يقتيض أن نأمر باملعروف ونأتيه

 مه جه ين ىن مننأتيه ، يقول احلق سبحانه وتعاىل: ﴿
 ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه
 زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

 .(2)﴾مئ

واإليامن يقتيض أن حتب ألخيك ما حتب لنفسك ، حيث يقول 

ْؤِمن  َأَح  اَل ":  نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( ِبَّ أِلَِخيـي  ْم َحتَّى حي  ك  ِه َما ـد 

ِبُّ لَِنْفِسهِ    انه،ـانه وتنصح الفاسق لعصيـ، وأن حتب املؤمن إليم(3)"حي 

                                                           
 .14 ، 13: ( الكهف1

 .110: ( آل عمران5

 لِنَْفِسهِ  حيِب   َما أِلَِخيهِ  حيِبَّ  َأنْ  اإِلياَمنِ  ِمنَ  َباب ، اإِلياَمنِ  كَِتاب ، البخاري صحيح( 3

  = واللفظ له، وصحيح مسلم ، كتاب اإليامن ، باب الدليل عىل أن ،13: رقم حديث
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 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿:  يقول تعاىل

 خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي
 نت زتمت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ

 .(1)﴾مث زث رث يت ىت

أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يرضك،  واإليامن يقتيض     

، ألنك تدرك  وأن ال تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك

وتؤمن بأن ما أخطاك مل يكن ليصيبك ، وما أصابك مل يكن ليخطئك، 

 يف ىف  يث ىث نث مث  زث رث ُّٱموقنًا بقول احلق سبحانه وتعاىل:

َّىكيك  مك  لك اك يق ىق
 مب ُّٱٱ وقوهل سبحانه:، (2)

  خسحس جس  مخ  جخ   مح جح مج  حج  مث  هت مت خت  حت  جت   هب

َّ جض مص خص حص مس
 (:َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل َصىلَّ ) نبينـا ويقـول ،(3)

                                                                                                                  

 .42من خصال اإليامن أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري ، حديث رقم: =   

 . 55: املجادلة (1

 . 21 :توبةال (5

 . 55 :حلديد ا (3
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ْدَق َوإِْن َرَأْيت ْم َأنَّ فِيِه الْ " ا الصِّ و  رَّ ، َواْجَتنِب وا  ، َفإِنَّ فِيِه النََّجاةَ  َهَلَكةَ ـحَتَ

عن عبادة بن و، (1)"َهَلَكَة ـ، َفإِنَّ فِيِه الْ  اْلَكِذَب َوإِْن َرَأْيت ْم َأنَّ فِيِه النََّجاةَ 

قلت يا رسول اهلل: كيف يل أن أعلم الصامت )ريض اهلل عنه( قال: 

ي صيبك َوَما  ":  خري القدر ورشه؟ قال
تعلم أنَّ َما أخطأك مل َيكن لِ

 .(2)"َأَصابك مل َيكن لي خطِئك فإنَّ ِمت عىل َغرْي َذلك دخلت النار

 :  صفات املؤمنني من
)صىل اهلل  ورسوله سبحانه وتعاىل إنَّ املؤمنني هم َمْن آمنوا باهلل

وا ألمر اهلل ؛ فأسلم أثمراإليامن يف قلوهبم و أزهرف عليه وسلم(

 حب جب: ﴿وتعاىل تبارك ، حيث يقول ورسوله ومل يرتابوا
 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب
 خي: ﴿ ، ويقول سبحانه(3)﴾حس جس مخ محجخ جح
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 خض حض جض، ويقول سبحانه: ﴿(4)﴾ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

                                                           
 . 137، حديث رقم 21مكارم األخالق البن أِب الدنيا ، ص  (1

 .71 :، حديث رقم47ص: الربيع بن حبيب، باب يف القدر واحلذر  مسند (5

 .12: احلجرات( 3

 .5: األنفال( 4
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 حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 . (1)﴾خك حك جك

واملؤمنون احلقيقيون هم من يرتمجون اإليامن إىل عمل ، حيث 

   ىم مم خم حم جم  ىل مل خل يقول سبحانه: ﴿
 خي حي يه  ىه مه جه ىن من خن حن جن
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىي مي
  يب ىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئ
 ىث مث  زث رث يت ىت  مت زت رت
، (2)﴾ىك مك لك اك يق ىق ىف يث

 قه العمل .وصد  يف القلب  ان احلقيقي هو ما وقرـفاإليم

سبحانه:  احلق واملؤمنون ال يقدمون بني يدي اهلل ورسوله ، يقول

 من زن  ممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق﴿

، وال يرفعون أصواهتم فوق صوت النبي )صىل اهلل (3)﴾ ىن نن

                                                           
 .21: النور( 1

 .11-1: املؤمنون( 5

 .1: احلجرات( 3
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 ني مي زي ري ٰىعليه وسلم(، حيث يقول سبحانه:﴿

 جت هب مب  خب حب  جب هئ  مئ خئ  حئ جئ يي  ىي
 .(1)﴾هت مت خت حت

واملؤمنون يعلمون أن الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( أوىل هبم  

 سبحانه وتعاىل ، فال خيار هلم يف أمر بعد أن حكم اهلل من أنفسهم

 ىل مل خل: ﴿ فيه ، يقول سبحانه )صىل اهلل عليه وسلم( ورسوله

 ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 .(2)﴾ىي  مي خي حي جي يه

 مم: ﴿ ا ، قال تعاىلـهار  ـمَّ واملؤمنون هم مصابيح املساجد وع  

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 .(3)﴾هب مب خب حب جب  هئ خئمئ حئ جئ يي ىي

 

*             *             *  

                                                           
 . 5احلجرات: ( 1

 .32: األحزاب( 5

 .18: ( التوبة3
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 )عليهم السالم( اإلميان باملالئكة
 

اإليامن باملالئكة جزء ال يتجزأ من أركان اإليامن الذي يقوم عىل 

اليوم اآلخر والقضاء خريه ن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واإليام

 جم يل ىل مل﴿ورشه حلوه ومره، يقول احلق سبحانه وتعاىل: 

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

 .(1)﴾ىه  مه جه ين

، : التصديق بوجودهم واإليامن باملالئكة ينتظم معاين عدة ، منها

وإثبات أهنم عباد اهلل  وإنزاهلم منزلتهم الكريمة الالئقة هبم ،

، وأن اهلل )عز  يؤمرونال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما ، وخلقه

حيث يقول  ،  كام يصطفي من الناسفي منهم رساًل ( يصطوجل

 متنت زت رت  يب ىب نب مباحلق سبحانه: ﴿

ان ـة اإليمـالئكـ، ويلزم من اإليامن بامل(2)﴾زث رث يت ىت

                                                           

 . 177: البقرة(   1

 . 72: احلج(   5
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من ذكر منهم تفصياًل باسمه كجربيل )عليه السالم( ، أو بصفته ب

،  حملة العر املوت ، أو من ذكروا إمجااًل بصفاهتم ككملك 

 وخزنة اجلنة ، وخزنة النار ، وكتبة األعامل .

املالئكة من نور ، وهم عباد مكرمون ،  لقد خلق اهلل )عز وجل(

يسبحون بحمد رهبم ويستغفرون للذين آمنوا ، يقول تعاىل: 

 جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

 جت﴿، ويقول سبحانه: (1)﴾ىه مه جه ين ىن خنمن حن
  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت
 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس جسحس مخ
 : ويقول عز من قائل ، (2)﴾ جغ مع جع مظ حط

 مب زب يئرب  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿

 جف مغ﴿، ويقول سبحانه: (3)﴾رت يب ىب نب

                                                           

 . 72: ( الزمر1

 . 7: ( غافر5

 . 2: ( الشورى3
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، (1)﴾مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف

 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿: (وجل عز)ويقول 

 .(2)﴾ يب ىب نب مب زب  رب

ا للمالئكة (، حيث يقول )عز وجلهلل  فهو عدو   ومن كان عدوًّ

 زي ري ٰى ين ىن نن﴿احلق سبحانه وتعاىل: 

 : ، ويقول سبحانه(3)﴾حئ جئ يي ىي ني  مي

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ﴿

 .(4)﴾ يل ىل

( وله يسجدون ، حيث يقول )عز وجلواملالئكة يسبحون اهلل 

 جل مك لك خك حك جك مق حق﴿احلق سبحانه: 
                                                           

 . 38: ( فصلت1

 . 22: ( األحزاب5

 . 18: ( البقرة3

 . 132: ( النساء4
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 يي ني﴿:  تعاىلسبحانه و، ويقول (1)﴾مل خل حل

  خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ

: )عز وجل(، ويقول (2)﴾جخ مح جح  مج حج مث هت

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري﴿

 .(3)﴾مت خت  حت جت هب  خب

وهناك من املالئكة من ذكروا يف القرآن الكريم أو السنة النبوية       

الروح األمني جربيل )عليه :  منهم،  الرشيفة بأسامئهم أو بصفاهتم

  رن مم ام ىل مل يك ىك﴿:  سبحانه، يقول  السالم(

 يث  ىث﴿، ويقول سبحانه: (4)﴾ري ٰى ين ىن نن زن

  ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق  يف  ىف
                                                           

 . 502: ( األعراف1

 . 20 ، 41: ( النحل5

 . 50 ، 11: ( األنبياء3

 . 114-115: ( الشعراء4
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 .(1)﴾زن رن مم ام يل

ميكائيل )عليه السالم( الذي جاء ذكره يف قوله تعاىل:  :ومنهم     

 ني   مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن﴿

 .(2)﴾حئ جئ يي ىي

 فَعنْ  إرسافيل )عليه السالم( ملك النفخ يف الصور ، :ومنهم

 َ ول  اهلل َعائَِشَة )ريض اهلل عنها(، َأهنَّ )صىل اهلل عليه ا َقاَلْت: َقاَل َرس 

وذ  بَِك "وسلم(:  افِيَل َأع  يَل َوِميَكائِيَل َوَربَّ إرِْسَ مَّ َربَّ ِجرْبِ الله 

 . (3)"ِمْن َحرِّ النَّاِر ، َوَعَذاِب اْلَقرْبِ 

ق ـحيث يقول احلار ، ـالم( خازن النـمالك )عليه الس :ومنهم

 .(4)﴾ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي: ﴿ سبحانه

                                                           

 17: ( البقرة1

  18: ( البقرة5

 .2211، حديث رقم:  النار باب االستعاذة من حرِّ  ، كتاب االستعاذة ،( سنن النسائي3

 . 77: ( الزخرف4
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  مل خل ٱُّٱ : سبحانه حيث يقول احلقملك املوت ،  :ومنهم        

  .(1)َّ   من خن حن جن مم خم حم جم هل
، وغريهم من ذكروا مجاعات بصفاهتم كحملة العر   :ومنهم      

 ىق  يف ىف يث ىث ﴿ :وتعاىل سبحانه حيث يقول احلق

 نئ   مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ :سبحانه، ويقول (2)﴾ يق

 . (3)َّ رب يئ ىئ
من ذكروا بأوصافهم وما أوكل إليهم من أعامل ، ففي  :ومنهم

 يل  مل خل ﴿ : ل سبحانهوقي الصافات صدر سورة

تعاىل: سبحانه والذاريات يقول سورة ، ويف (4)﴾خممم  جم

                                                           

 . 11:  السجدة( 1

 . 17: ( احلاقة5

 . 21: األنعام( 3

 ، أقسم سبحانه وتعاىل بطوائف املالئكة أو بنفوسهم،  3–1: ( الصافات4

عن الزاجرات أو  افالزاجرات السحاب سوقً  ، الصافات أقدامها يف الصالةف

تفسري ذكًرا هلل تعاىل. انظر: ات لكالم اهلل من الكتب املنزلة فالتالي ، املعايص

 =هـ 1384الثانية  الطبعة،  القاهرة ،دار الكتب املرصية ، ط 12/25، القرطبي
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، (1)﴾مغ جغ   جع مظ  مض خض  جض مص﴿

  مل يك مك لك﴿:  قال تعاىلسورة املرسالت  ويف

  ورةـس يفو ، (2)﴾ىن نن رنزن يلام

  حئ  يي  ىي  مي زي ﴿ :سبحانهال ـق النازعات
                                                                                                                  

هـ 1411  بريوت ، دار الكلم الطيب،  3/112، وتفسري النسفي ،  م1124= 

 . بترصف .م1118 -

    مصدرا﴾ هنا تذر الرتاب وغريه ﴿ذْروً أل ؛ ﴿والذاريات﴾ الرياح،  4-1: ( الذاريات1

    ا﴾﴿ِوْقرً ،  حتمل املطر هناأل ؛ ﴿فاحلامالت﴾ السحاب، والعامل فيه اسم الفاعل

 ﴿فاجلاريات﴾،  ر: الثِّقل حيَمل عىل رأٍس أو عىل ظهرٍ ـوالِوقْ ،  مفعول احلامالت

املوكلة  ا﴾ املالئكة﴿فاملقسامت أْمرً ،  ا ذا يس أي ذا سهولةا﴾ جريً ﴿يًس  ، الفلك

مه اهلل تعاىل من  ومعنى الفاء أنه  ، األمطار واألرزاق وغريُهاكاألمور بتنفيذ ما قسَّ

فباملالئكة التي  ، فبالفلك التي جترهيا هببوهبا ، فبالسحاب التي تسوقه ، أقسم بالرياح

، إىل غري  اـر ومنافعهـمطار وجتارات البحتقسم األرزاق بإذن اهلل من األ: تنفذ 

،  ط دار إحياء الرتاث العرِب ،15ص  ، ق البن السكيتـالح املنطـإص نظر :. اذلك

 بترصف . 3/371، وتفسري النسفي ، م  5005هـ  1453  الطبعة األوىل

أقسم سبحانه وتعاىل بطوائف من املالئكة أرسلهن بأوامره ،  2 –1( املرسالت 5

 نزوهلنند وبطوائف منهم نرشن أجنحتهن يف اجلو ع ،فعصفن يف مضيهن

فوس املوتى بالكفر واجلهل نرشن الن أو ،أو نرشن الرشائع يف األرض ، بالوحي

 =عليهمواملرسلني )إىل األنبياء  افألقني ذكرً  ، قن بني احلق والباطلحني ففربام أو
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 .(1)﴾مب  خب  جب هئ خئ

كام حتدثت السنة النبوية عن املالئكة يف كثري من املواضع ، منها 

َرَة )ريض اهلل عنه( ، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ )صىل اهلل عليه  ما ورد َعْن َسم 

ْيلَ "وسلم(:  َلنْيِ َأَتَيايِن َرَأْيت  اللَّ د  ال: َقااَل َة َرج 
نَّاَر َمالِك  الَِّذي ي وقِ

يل  َوَهَذا ِميَكائِيل  َخاِزن  النَّارِ   .(2)"، َوَأَنا ِجرْبِ

                                                                                                                  

، 122/ 11، تفسري القرطبي . انظر:للمبطلني اا للمحقني أو نذرً عذرً  (السالم= 

 بترصف.. 3/284وتفسري النسفي ، 

 ة التي تنزع األرواح منـف املالئكـوائـسبحانه بطاهلل أقسم . 2 –1( النازعات 1

،  جسادتنزعها من أقايص األ :أي ، يف النزع اإغراقً  :أي،  اغرقً  ، األجساد

 ، لدلو من البئر إذا أخرجهامن نشط ا، خترجها  :أي، وبالطوائف التي تنشطها 

ا فتدبر أمرً ،  تسع فتسبق إىل ما أمروا به : أي ، ائف التي تسبح يف مضيهاوبالطو

تفسري الزخمرشي . انظر: من أمور العباد ِما يصلحهم ىف دينهم ودنياهم

 ،دار الكتاب العرِب ، ط 4/213" غوامض التنزيل قـائـالكشاف عن حق"

 . بترصف 3/212، وتفسري النسفي ،   هـ 1407الطبعة الثالثة  ، بريوت

ة ـواملالئِك ، آِمني : كمْ ال أحد  ـباب إِذا ق ، كتاب بدء اخللق ، ( صحيح البخاري5

امءِ  م ِمْن ذْنبِهِ فوافقْت إِْحداُها األ  ، آِمني  :يِف الس   حديث ، ْخرى غِفر له ما تقد 

 .3532رقم: 
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(، َقاَل  ْينَا َمَع  وَعْن َعْبِد اهلل بن مسعود )َريِضَ اهلل َعنْه  نَّا إَِذا َصلَّ : ك 

ْلنَا ، م  َعىَل اهلل َقْبَل ِعَباِدِه الَ ـ: السَّ  النَّبِيِّ )صىل اهلل عليه وسلم( ق 

اَلم  َعىَل ِميَكائِيَل ،  يَل ، السَّ اَلم  َعىَل ِجرْبِ اَل السَّ اَلٍن َوف  اَلم  َعىَل ف  ٍن، السَّ

َف النَّبِيُّ )صىل اهلل عليه وسلم(، َأْقَبَل َعَلْينَا بَِوْجِهِه ،  َفَلامَّ اْنرَصَ

اَلم  ،  "َفَقاَل:  َو السَّ ْل: إِنَّ اهلل ه  اَلِة َفْلَيق  ْم يِف الصَّ ك  َفإَِذا َجَلَس َأَحد 

لَ ـالتَِّحيَّ  ا النَّبِيُّ ـ، َوالطَّيِّبَ َوات  ـات  هلل ، َوالصَّ َ اَلم  َعَلْيَك َأهيُّ ات  ، السَّ

ه  إَِذا  نَي ، َفإِنَّ
احِلِ اَلم  َعَلْينَا َوَعىَل ِعَباِد اهلل الصَّ ه  ، السَّ َوَرْْحَة اهلل َوَبَرَكات 

اَمءِ قَ  لَّ َعْبٍد َصالٍِح يِف السَّ  َواألَْرِض ، َأْشَهد  َأْن اَل  اَل َذلَِك َأَصاَب ك 

ْ َبْعد  ِمَن  مَّ َيتََخريَّ ول ه  ، ث  ه  َوَرس  ًدا َعْبد  َمَّ إَِلَه إاِلَّ اهلل ، َوَأْشَهد  َأنَّ حم 

 .(1)"الَكاَلِم َما َشاءَ 

( َقاَل       َرْيَرَة )َريِضَ اهلل َعنْه  ول  اهلل )صىل اهلل  وَعْن َأِِب ه  : َقاَل َرس 

رِبَ املَيِّت  ":  عليه وسلم( ْم  َأْو َقاَل  -إَِذا ق  ك  َأَتاه  َمَلَكاِن  -: َأَحد 

                                                           

الم اْسم ِمْن أْسامِء  باب، كتاب االستئذان  ، صحيح البخاري: متفق عليه( 1  اهللالس 

باب  ، كتاب الصالة ، صحيح مسلمو ، واللفظ له ، 2530رقم: حديث  ، تعاىل

الةِ  ِد يِف الص   .405رقم: حديث  ، الت شه 
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َقال  أِلََحِدُِهَ   ، نَْكر  ، َولِْْلَخِر: النَّكرِي  ـ : املْ  اـَأْسَوَداِن َأْزَرَقاِن ، ي 

نَْت َتق ول   َفَيق واَلنِ  ِل؟ َفَيق ول   : َما ك  ج  َو  يِف َهَذا الرَّ : ه  َما َكاَن َيق ول 

ًدا َعبْ  َمَّ ول ه  ، َأْشَهد  َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل ، َوَأنَّ حم  ه  ـَعْبد  اهلل َوَرس  د 

ول ه   نَّ  ، َفَيق واَلنِ  َوَرس  ْفَسح  لَ  ول  ـم  َأنََّك َتق  ـا َنْعلَ ـ: َقْد ك  مَّ ي  ه  ـَهَذا ، ث 

ر  لَ  نَوَّ مَّ ي  ِه َسبْع وَن ِذَراًعا يِف َسْبِعنَي ، ث  :يِف َقرْبِ َقال  َله  مَّ ي  َنْم ،  ه  فِيِه ، ث 

ْم ، َفيَق واَلنِ  َفَيق ول   ه  ْخرِب 
وِس  : َأْرِجع  إىَِل َأْهيِل َفأ  : َنْم َكنَْوَمِة الَعر 

ظ ه  إاِلَّ 
َأَحبُّ َأْهلِِه إِلَْيِه ، َحتَّى َيْبَعَثه  اهلل ِمْن َمْضَجِعِه الَِّذي اَل ي وقِ

 .( 1)"َذلَِك 
 

*            *            * 

  

                                                           

:  رقم حديث ، باب ما جاء يِف عذاِب القرْبِ  ، أبواب اجلنائز ، ( سنن الرتمذي1

1071. 
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 اإلميان بالكتب السماوية
 

ي عد اإليامن بجميع الكتب الساموية التي أنزهلا اهلل تعاىل عىل 

قال ركنًا من أركان اإليامن باهلل تعاىل ، )عليهم السالم( رسله 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلسبحانه: ﴿

 مه جه  ين ىن من خن حن جن

، (1)﴾ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه

ان أْن ـاإليمَ "ان: ـه لإليمـويقول )صىل اهلل عليه وسلم( يف تعريف

لِه ومالئكته ت ْؤمن باهلل س  ت به ، ور  ام العيني: ـال اإلمـ، ق(2)"، وك 

 .(3)"عليهما أ ْنِزل ـان بمـان بالرسل مستلزم لإليمـاإليم"

                                                           

 . 84آل عمران: ( 1

اهلل ِعنَْده ِعْلم ﴿إِنَّ : تعاىل َباب َقْولِهِ  ، َتْفِسرِي القْرآنِ  كتاب ، صحيح البخاري( 5

اَعِة﴾  .4777رقم: حديث  (،34:  لقامن) السَّ

دار ط  ، 1/515لبدر الدين العيني ،  ( عمدة القاري رشح صحيح البخاري3

 . بريوت ، إحياء الرتاث العرِب
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 اوية عىل الدعوة إىل التوحيد وعبادة اهللـوقد اتفقت الكتب السم     

وحده ال رشيك له ، وتنوعت الرشائع يف أحكامها  )عز وجل(

 رن  العملية لكل أمة بام يناسب حاهلا وزماهنا ، قال تعاىل: ﴿

 .(1)﴾  ىنين نن  من  زن

يَعة  الطَِّريَقة  الظَّاِهَرة   ْرعة  ـالشِّ  : )رْحه اهلل(قال القرطبي  ِ والرشَّ

ا إىَِل النََّجاِة ، َوالشَّ  ل  هِبَ َتَوصَّ َع اهلل لِِعَباِدِه ِمَن ـالَّتِي ي  ِريَعة  َما رَشَ

يِن ، َواملِْنَْهاج   ه  ـ الطَِّريق  الثابت املْ : أحكام الدِّ ، َوَمْعنَى اآْلَيِة: َأنَّ ْسَتِمرُّ

ائِع َوالْ  َ أمة ، َواأْلَْصل   ل  ك   ب حالِ َس عة َح وِّ تنَ ِعَباَداِت م  َجَعَل الرشَّ

التَّْوِحيد  اَل اْختاَِلَف فِيِه جلميع األمم
(2). 

)عز فيجب اإليامن إمجااًل بكل الكتب الساموية التي أنزهلا اهلل 

ا ـر منهـسواء ما ذك، اء والرسل )عليهم السالم( ـعىل األنبيوجل( 

 يب ىب: ﴿ يذكر ، حيث يقول تعاىليف القرآن الكريم وما مل 

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
                                                           

 .48:  املائدة (1

 بترصف . 511/ 2 تفسري القرطبي ، (5
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 ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث
 ىي ني  مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن  مم
، (1)﴾جت هب  مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي

 ام يل ىل مل يك ىك مك لكويقول سبحانه: ﴿

، ومعنى ذلك أن األنبياء (2)﴾من زن رن  مم

ا ـعليهم الكتب مبرشين هب )عز وجل( والرسل السابقني أنزل اهلل

  .ومنذرين للناس

وقد أ ْنِزلت الكتب الساموية كلها يف شهر رمضان ، فعن واثلة بن 

األسقع الليثي )ريض اهلل عنه( أن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( قال: 

ْنِزَلْت " ف   أ  ح  ل إِْبَراِهيمَ  ص  ْنِزَلِت ،  َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِمنْ  َليَْلةٍ  َأوَّ  َوأ 

ْنِزَل ،  َرَمَضانَ  ِمنْ  َمَضنْيَ  لِِستٍّ  التَّْوَراة   ْنِجيل   َوأ  ةَ  لَِثاَلث اإْلِ  َعرْشَ

ْنِزَل ،  َرَمَضانَ  ِمنْ  َمَضْت  ب ور   َوأ  ةَ  لَِثاَمنِ  الزَّ  ، انَ ـَرَمَض  ِمنْ  َخَلْت  َعرْشَ

                                                           

 .513:  البقرة (1

 .184:  ( آل عمران5
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ْنِزَل  ْرآن   َوأ  ينَ  أِلَْرَبعٍ  اْلق    .(1)"َرَمَضانَ  ِمنْ  َخَلْت  َوِعرْشِ

 : تفصيًل اإلميان بالكتب السماوية 
  

 أوال: القرآن الكريم: 

هو كالم اهلل تعاىل املنزل عىل رسوله حممد )صىل : الكريم القرآن 

، املتحدى بأقرص سورة منه ، من  اهلل عليه وسلم(، املتعبد بتالوته

قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ال يشبع منه العلامء ، وال 

تنقيض عجائبه ، وال خَيَلق  عن كثرة الرد  ، يقول احلق سبحانه : 

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 ٰر ٰذ يي ىي مي﴿، ويقول سبحانه: (2)﴾ىئ نئ

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ٰى
  نتىت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب  يئ  ىئ نئ

                                                           

  55/52، املعجم الكبري للطرباين 12184رقم:  حديث ،58/111 مسند أْحد (1

  .182حديث رقم : 

  .10-1:  اإلرساء (5
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 .(1)﴾يث ىث نث مث زث رث  يت 

 : أن القرآن الكريم كتاب اهلل املنزل عىل خاتم أنبيائه ورسله عقيدتنا

يدنا حممد )صىل اهلل عليه وسلم(، وأن هذا الكتاب العظيم حمفوظ س

بحفظ اهلل له ، وأنه هيدي للتي هي أقوم ، وال يأتيه الباطل من بني 

 .(2)﴾  ين ىن نن من ﴿يديه وال من خلفه 

  ىل خل ﴿:  سبحانه احلق  وهو كتاب هداية ، حيث يقول

 .(3)﴾جن يم ممىم حمخم جم يل

 ىي ني ﴿:  سبحانهوهو كتاب رْحة وشفاء ، حيث يقول 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 .(4)﴾هب

                                                           

 .53: الزمر( 1

 . 45: ( فصلت5

 .5-1: البقرة( 3

 .85: اإلرساء( 4
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يشاء من عباده ، حيث  منتبارك وتعاىل وهو نور هيدي به اهلل 

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن ﴿ : )عز وجل(يقول احلق 

   خن   حن  جن يم ، ومل تلبث اجلن إذ سمعته أن قالوا: ﴿(1)﴾خيمي

 .(2)﴾  مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن

الكريم وتالوته ، وقد وردت أحاديث كثرية يف فضل القرآن 

َضرْيٍ )َريِضَ  الئكة بالرْحات ، فَعْن أ َسْيدفعند تالوته تتنزل امل ْبِن ح 

وَرَة الَبقَ  ْيِل س  َو َيْقَرأ  ِمَن اللَّ ( َقاَل: َبْيناََم ه  ه  َمْرب وَطة   َرةِ اهلل َعنْه  ، َوَفَرس 

َفَجاَلِت الَفَرس  ،  ِعنَْده  ، إِْذ َجاَلِت الَفَرس  َفَسَكَت َفَسَكَتْت ، َفَقَرأَ 

َف ، َوَكاَن  َفَسَكَت َوَسَكَتِت الَفَرس  ، ث مَّ َقَرَأ َفَجاَلِت الَفَرس  َفاْنرَصَ

ه  َرَفَع َرْأَسه  إىَِل  ، اْبن ه  حَيَْيى َقِريًبا ِمنَْها ، َفَأْشَفَق َأْن ت ِصيَبه   َفَلامَّ اْجرَتَّ

اَمِء ، َحتَّى َما َيَراَها ، َفَلامَّ  َث النَّبِيَّ )صىل اهلل عليه  السَّ َأْصَبَح َحدَّ

َضرْيٍ "وسلم( َفَقاَل:  َضرْيٍ ، اْقَرْأ َيا اْبَن ح  :  ، َقاَل  "اْقَرْأ َيا اْبَن ح 

                                                           

 .25: الشورى (1

  .5-1:  اجلن (5
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وَل اهلل َأْن َتَطَأ حَيَْيى ، َوَكاَن ِمنَْها َقِريًبا ، َفَرَفْعت   َفَأْشَفْقت  َيا َرس 

ْفت  إِلَْيِه ،  ِة َرْأِِس َفاْنرَصَ اَمِء ، َفإَِذا ِمْثل  الظُّلَّ َفَرَفْعت  َرْأِِس إىَِل السَّ

َوَتْدِري َما ":  َأَراَها ، َقاَل  َصابِيِح ، َفَخَرَجْت َحتَّى اَل فِيَها َأْمَثال  املَ 

 َرْأَت ـتِْلَك املَاَلئَِكة  َدَنْت لَِصْوتَِك ، َوَلْو قَ "، َقاَل:  ، َقاَل: اَل "َذاَك؟

مْ أَلَْصَبَحْت َينْ   .(1)"ظ ر  النَّاس  إَِلْيَها ، الَ َتَتَواَرى ِمنْه 

( َقاَل  : َقاَل يِل النَّبِيُّ  وَعْن َعْبِد اهلل ْبِن َمْسع وٍد )َريِضَ اهلل َعنْه 

ْلت   "اْقَرْأ َعيَلَّ ":  )صىل اهلل عليه وسلم( وَل اهلل َأْقَرأ   ، ق  : َيا َرس 

ْنِزَل ، َقاَل:  وَرَة النَِّساِء "َنَعمْ "َعَلْيَك َوَعَلْيَك أ  ، َقاَل: َفَقَرْأت  س 

  يف ىف يث ىث نث مث زثَحتَّى َأَتْيت  إىَِل َهِذِه اآْلَيِة: ﴿

اْلَتَفتُّ ف، " َحْسب َك اآْلنَ  ":  ، َقاَل (2)﴾مك لك اك يق ىق

                                                           

كِينَِة َواملاََلئَِكِة ِعنَْد َباب نزوِل  ، كتاب فضائل القرآن ، صحيح البخاري( 1 السَّ

 ، وجلت وحتركت الفرس:جالت . ومعنى  2018رقم : حديث  ، قَِراَءِة القْرآنِ 

ه ومعنى هو،  َجَذَبه:  َفَلامَّ اْجرَتَّ  .َسَحَبه و،  َجرَّ

 .41: النساء (5
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ْنِزَل  . ويف رواية(1)"إَِلْيِه َفإَِذا َعْينَاه  َتْذِرَفانِ   ،؟ : أْقَرأ  َعَلْيَك َوَعَلْيَك أ 

 .(2)"إيِنِّ أ ِحبُّ َأْن َأْسَمَعه  ِمْن َغرْيِي"َقاَل: 

( َعِن النَّبِيِّ )صىل اهلل عليه  ْثاَمَن بن عفان )َريِضَ اهلل َعنْه  وَعْن ع 

َمه  "وسلم( َقاَل:  ْرآَن َوَعلَّ َم الق  ْم َمْن َتَعلَّ ك  َمر بن ، (3)"َخرْي  وعن ع 

( أن النبي )صىل  إِنَّ اهللَ "اهلل عليه وسلم( َقاَل: اخلطاب )َريِضَ اهلل َعنْه 

 . (4)"َيْرَفع  هِبََذا الْكِتَاِب أَْقَواًما ، َوَيَضع  بِِه آَخِرينَ 

                                                           

َباب َقْوِل املْقِرِئ لِْلَقاِرِئ  ، كَِتاب َفَضائِِل القْرآنِ  ، صحيح البخاري: متفق عليه( 1

، كتاب صالة  صحيح مسلمو ، واللفظ له ، 2020رقم: حديث  ، َحْسبَك 

َوَطَلِب اْلِقَراَءةِ ِمْن َحافِظِِه  ، َباب َفْضِل اْستاَِمِع اْلقْرآنِ  املسافرين وقرصها ،

رِ   .800رقم: حديث  ، لاِِلْستاَِمِع َواْلبَكاِء ِعنَْد اْلِقَراَءِة َوالتََّدب 

ٍة ﴿باب  ، كتاب تفسري القرآن ، صحيح البخاري( 5 َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن كلِّ أمَّ

 . 4283رقم: حديث  ، [41: ]النساء ﴾بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعىَل َهؤاَلِء َشِهيًدا

 ، القْرآَن َوَعلََّمهَخرْيكْم َمْن َتَعلََّم َباب  ، كَِتاب َفَضائِِل القْرآنِ  ، صحيح البخاري( 3

 .2057رقم: حديث 

َهاصحيح مسلم ، ( 4 َباب َفْضِل َمْن َيقوم بِاْلقْرآِن ، َويَعلِّمه ، ،  كَِتاب َصاَلِة املَْسافِِريَن َوَقرْصِ

َمَها ا َوَعلَّ ِه َفَعِمَل هِبَ  .817، حديث رقم:  َوَفْضِل َمْن َتَعلََّم ِحْكَمًة ِمْن فِْقٍه َأْو َغرْيِ
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َرْيَرةَ  ول  اهلل )صىل اهلل   وَعْن َأِِب ه  ( َقاَل: َقاَل َرس  )َريِضَ اهلل َعنْه 

ْؤِمٍن ك  "عليه وسلم(:  َس َعْن م  ْنيَ َمْن َنفَّ َرِب الدُّ َس اهلل  َعنْه   اْرَبًة ِمْن ك  َنفَّ

 َ َرِب َيْوِم الِْقيَاَمِة ، َوَمْن َيسَّ ْرَبًة ِمْن ك  ْعِسٍ ك  ْنيَا  َعىَل م  َ اهلل  َعَليِْه يِف الدُّ َيسَّ

ْنيَا َواآْلِخَرِة ، َواهلل  يِف َعْوِن  ه  اهلل  يِف الدُّ ْسلاًِم  َسرَتَ َواآْلِخَرِة ، َوَمْن َسرَتَ م 

 َكاَن الَْعبْد  يِف َعْوِن َأِخيِه ، َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمس  فِيِه ِعْلاًم الَْعبِْد َما 

َل اهلل  َله   نَّةِ  َسهَّ ي وِت اهلل ،  بِِه َطِريًقا إىَِل اجْلَ ، َوَما اْجتََمَع َقْوم  يِف َبيٍْت ِمْن ب 

ْم ، إاِلَّ نَ  وَنه  َبيْنَه  كِينَة  ، َيتْل وَن كِتَاَب اهلل ، َوَيَتَداَرس  َزَلْت َعَليِْهِم السَّ

ْْحَة   م  الرَّ م  املْ  ، َوَغِشيَتْه  تْه  م  اهلل  فِيَمْن ِعنَْده  ، َوَمْن ـََوَحفَّ اَلئَِكة  ، َوَذَكَره 

ْع بِِه َنَسب ه   ه  مَلْ ي ْسِ  . (1)"َبطَّأَ بِِه َعَمل 

َرْيَدَة ، َعْن َأبِيِه )ريض اهلل  ْنت  َجالًِسا وعن َعْبِد اهللِ ْبِن ب  عنه( َقاَل: ك 

 : ول  َم( َفَسِمْعت ه  َيق  وَرَة  "ِعنَْد النَّبِيِّ )َصىلَّ اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّ وا س  م  َتَعلَّ

َها اْلَبَطَلة  . َقاَل:  اْلَبَقَرةِ  ة  ، َواَل َيْسَتطِيع  ؛ َفإِنَّ َأْخَذَها َبَرَكة  َوَتْرَكَها َحْسَ

                                                           

َعاِء َوالتَّْوَبِة َوااِلْستِْغَفارِ كتاب  ، صحيح مسلم( 1 ْكِر َوالد  َباب َفْضِل ااِلْجتاَِمِع  ، الذِّ

ْكر  . 5211رقم: حديث  ، َعىَل تاَِلَوِة اْلقْرآِن َوَعىَل الذِّ
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مَّ  مَّ َسَكَت َساَعًة ، ث  وَرَة اْلَبَقَرِة ، َوآلَقاَل: َتَعلَّ  ث  وا س  ؛ َفإهِنَّ اَم  ِعْمَرانَ  م 

اَم َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَأهنَّ اَم َغاَمَمَتاِن َأْو َغَياَيَتاِن َأْو  ِن َصاِحَبه  ظِالَّ ْهَراَواِن ي  الزَّ

ْرآَن َيْلَقى َصاِحَبه  َيوْ  َم اْلِقَياَمِة ِحنَي فِْرَقاِن ِمْن َطرْيٍ َصَوافَّ ، َوإِنَّ اْلق 

اِحِب  ِل الشَّ ج  ه  َكالرَّ ول  َله   َيْنَشقُّ َعنْه  َقرْب  ول   ، َفَيق  نِي؟ َفَيق  :  : َهْل َتْعِرف 

َك  ول   ، َما َأْعِرف  َواِجِر  َفَيق  َك يِف اهْلَ ْرآن  الَِّذي َأْظَمْأت  : َأَنا َصاِحب َك اْلق 

لَّ تَ  اَرتِهِ َوَأْسَهْرت  َلْيَلَك ، َوإِنَّ ك  َك اْلَيْوَم ِمْن َوَراِء  اِجٍر ِمْن َوَراِء جِتَ ، َوإِنَّ

اَرٍة  لِّ جِتَ ْلد   ْلك  ـ  َفي ْعَطى املْ  ؛ك  وَضع  َعىَل َرْأِسِه  بَِيِمينِِه ، َواخْل  ِه ، َوي 
بِِشاَملِ

م  هَلاَم َأْهل  الدُّ  َقوَّ َتنْيِ اَل ي  لَّ ْكَسى َواِلَداه  ح  : بَِم  ْنَيا َفَيق واَلنِ َتاج  اْلَوَقاِر ، َوي 

ِسينَا َهَذا؟ َفي َقال   َقال  َله   ك  مَّ ي  ْرآَن ، ث  اَم اْلق  ْد ـ: اْقَرْأ َواْصعَ  : بَِأْخِذ َوَلِدك 

وٍد َما َداَم َيْقَرأ  ، هَ  ع  َو يِف ص  َرفَِها ، َفه  نَِّة َوغ  اـيِف َدَرِج اجْلَ َكاَن َأْو  (1) ذًّ

 .(2)"َتْرتِياًل 

اس ْبن َسْمَعان اْلكاَِلِِبِّ   : َسِمْعت  النَّبِيَّ )صىل اهلل قالوعن النَّوَّ

                                                           
ا ه هَ القرآن هَيذ   هذ  :  يقال ، هو رسعة القراءة ورسعة القطع: اهَلذ  ( 1 رع ـإذا أس: ذًّ

ِده.يف قراءته   . هذذ، مادة :  3/217لسان العرب  ورَسْ

 . 55120:  رقمحديث  ، 41/ 38  ( مسند أْحد5
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ْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهلِِه الَِّذيَن َكان وا ":  عليه وسلم( َيق ول    ْؤَتى بِاْلق  ي 

َب هَلاَم  وَرة  اْلَبَقَرِة ، َوآل  ِعْمَراَن ، َوََضَ ه  س  م  ول  َيْعَمل وَن بِِه َتْقد  َرس 

نَّ َبْعد  ، َقاَل  : َكَأهنَّ اَم  اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( َثاَلَثَة َأْمَثاٍل َما َنِسيت ه 

ق  ، َأْو َكَأهنَّ اَم ِحْزَقاِن ِمْن َطرْيٍ  اَم رَشْ َتاِن َسْوَداَواِن َبْينَه  لَّ َغاَمَمَتاِن ، َأْو ظ 

اِن َعْن َصاِحبِِهاَم  اجَّ َ  .(1)"َصَوافَّ ، حت 

( َقاَل وع   َماَمَة اْلَباِهيِل  )َريِضَ اهلل َعنْه 
وَل اهلل  ن أِب أ  : َسِمْعت  َرس 

ه  َيْأِِت َيْوَم اْلِقَياَمِة ":  ول  ـ)صىل اهلل عليه وسلم( َيق   ْرآَن َفإِنَّ وا اْلق  اْقَرء 

وَرَة آِل  َشِفيًعا أِلَْصَحابِهِ  ْهَراَوْيِن اْلَبَقَرَة ، َوس  وا الزَّ ِعْمَراَن ، َفإهِنَّ اَم ، اْقَرء 

، َأْو َكَأهنَّ اَم فِْرَقاِن  نِ َتْأتَِياِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَأهنَّ اَم َغاَمَمَتاِن ، َأْو َكَأهنَّ اَم َغَياَيَتا

وَرَة اْلَبَقَرِة ، َفإِنَّ  وا س  اِن َعْن َأْصَحاهِبِاَم ، اْقَرء  اجَّ َ  َصَوافَّ ، حت 
ِمْن َطرْيٍ

ة  ، وَ َأْخَذَها َبَر  َها اْلَبَطَلة  َكة  ، َوَتْرَكَها َحْسَ يع 
َعاِوَية   ،اَل َتْسَتطِ  : َقاَل م 

َحَرة   َبَلَغنِي َأنَّ اْلَبَطَلةَ    .(2)": السَّ

                                                           

َها ، ( صحيح مسلم1  َباب َفْضِل قَِراَءِة اْلقْرآنِ  ، كَِتاب َصاَلةِ املَْسافِِريَن َوَقرْصِ

 .  802رقم: حديث  ، َوسوَرِة اْلَبَقَرةِ 

  . 804رقم : حديث  املرجع السابق ، نفس املوضع ، (5
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وَل اهلل )صىل اهلل عليه وَعْن  اْبِن َعبَّاٍس )ريض اهلل عنهام( َأنَّ َرس 

ِة اْلَوَداِع ،  َا النَّاس  ":  َفَقاَل وسلم( َخَطَب النَّاَس يِف َحجَّ إيِنِّ  ، َيا َأهيُّ

نََّة  ْم َما إِِن اْعَتَصْمت ْم بِِه َفَلْن َتِضلُّوا َأَبًدا كِتَاَب اهلل َوس  َقْد َتَرْكت  فِيك 

 .(1)"َنبِيِِّه )صىل اهلل عليه وسلم(

اَمِوية التي  ت ب السَّ كام جيب اإليامن بأن الْق ْرآن الكريم هو آِخر  الْك 

قال  وهو املهيمن عليها ، فال كِتاب بْعده ، ، )عز وجل(أنزهلا اهلل 

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب تعاىل:﴿

َكاَنْت "، وقال )َصىلَّ اهلل  َعَليِْه َوَسلََّم(: (2)﴾ ىثيث  نث مث

ائِيَل  م  األَْنبِيَاء  َبن و إرِْسَ ه  وس  لَّاَم َهَلَك َنبِي  َخَلَفه  َنبِي   َتس  ، َوإِنَّه  الَ َنبِيَّ  ، ك 

 ؛، وإذا كان ال نبي بعده فال رسول بعده بالطريق األْوىل (3)"َبْعِدي

ألن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ، وال ينزل الكتاب إال عىل 

                                                           

 .318رقم: حديث  ، كتاب العلم ، ( املستدرك للحاكم1

 . 48( املائدة: 5

ائِيَل ،  صحيح البخاري ، كتاب أحاديث األنبياء( 3 ، َباب َما ذكَِر َعْن َبنِي إرِْسَ

 . 3422حديث رقم: 
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فت الكتب الساموية بعده )صىل رسول ، فإذا انتفت الرسالة  بعده انت

 اهلل عليه وسلم( .

وعن أِب هريرة )ريض اهلل عنه( أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

ْلت  َعىَل اأْلَْنبِيَاِء بِِستٍّ "وسلم( قال:  ، : أ ْعطِيت  َجَواِمَع الَْكلِمِ ف ضِّ

ِعَلْت  ْعِب ، َوأ ِحلَّْت يِلَ الَْغنَائِم  ، َوج  ت  بِالرُّ وًرا َون رِصْ يِلَ اأْلَْرض  َطه 

تَِم ِِبَ النَّبِيُّونَ ِجًدا ، َوأ ْرِسْلت  إىَِل اخَل َوَمْس  ًة ، َوخ   .(1)"ْلِق َكافَّ

ل بحفظ القرآن       د وتكفَّ كذلك جيب اإليامن بأن اهلل تعاىل قد تعهَّ

 رن مم ام يل﴿الكريم من التَّْحِريِف َوالتَّْغيرِي ، قال اهلل تعاىل: 

قرر تعاىل أنه هو الذي أنزل "، قال ابن كثري: (2)﴾نن من زن

، (3)"، وهو احلافظ له من التغيري والتبديلالكريمالِذْكر ، وهو القرآن 

   اك يق ىق   ىفيف يث  ىث  نث  مث  زثوقال اهلل تعاىل: ﴿
                                                           

اَلةَ ، صحيح مسلم( 1 األرض  ، باب وجعلت يل كَِتاب املََْساِجِد َوَمَواِضِع الصَّ

 .  253رقم : حديث  ، مسجًدا وطهوًرا

 .1: احلجر (5

  . بترصف . 257/ 4تفسري ابن كثري ،  (3
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، (1)﴾ين  ىن       نن من زن رن  مم  ام يل  ىل مل يك  ىك  مك

نقص ، فهو فال يقربه شيطان من شياطني اإلنس واجلن ال بزيادة وال 

سبحانه  حمفوظ يف تنزيله ، حمفوظة ألفاظه ومعانيه ، قد تكفل من أنزله

 بحفظه. وتعاىل

، فهذا نبينا  ث عنه وال حرجم ألهل القرآن فحدِّ أما إكرام اإلسال  

، فقد قال  ( يرضب أعظم املثل مع أهل القرآن)صىل اهلل عليه وسلم

ِب  بن كعب )ريض اهلل عنه(:
أ ِمْرت  َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك " يوًما لسيدنا أ 

ْرآنَ  يِن َلَك َرِبِّ َأْو َربَُّك؟ َقاَل  ،"اْلق  : َأَسامَّ ْلت  ، َفَتاَل: "َنَعمْ ": َفق 

َّا جَيَْمع ونَ ﴿ َو َخرْي  ِمِّ وا ه  تِِه َفبَِذلَك َفْليَْفَرح  ْل بَِفْضِل اهلل َوبَِرْْحَ  .(2)﴾ق 

يقول نبينا )صىل وأهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته ، حيث 

وَل اهلل ،  َقال وا "إِنَّ هلل َأْهلنَِي ِمن النَّاسِ "اهلل عليه وسلم(:  :  َيا َرس 

                                                           

 .45،  41: فصلت (1

، واحلديث أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب خلق أفعال العباد ،  28يونس:  (5

ْهرِ  قَِراَءةِ  باب اَلِة بِاجْلَ َماِم يِف الصَّ ِة َخْلَف اإْلِ دار املعارف  ط ، 107، ص  اْلَفاحِتَ

 . الرياض –السعودية 
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ْم؟ قَ  ت ه  "اَل: ـَمْن ه  ْرآِن ، َأْهل  اهلل َوَخاصَّ ْم َأْهل  اْلق  ، وهم (1)"ه 

يتسابقون يف مضامر القرآن حيصلون اخلري وجيمعون الثواب ، فعن 

َمرَ  وَل اهلل )صىل  َعْبد اهلل ْبن ع  اَم( َقاَل: َسِمْعت  َرس  )َريِضَ اهلل َعنْه 

 : ل  آَتاه  اهلل  َحَسَد إاِلَّ َعىَل اْثنََتنْيِ  اَل "اهلل عليه وسلم( َيق ول  : َرج 

ْيلِ  ل  َأْعَطاه  اهلل َمااًل ، الكَِتاَب َوَقاَم بِِه آَناَء اللَّ ق  بِِه  َوَرج  َو َيَتَصدَّ َفه 

ْيِل َوالنََّهارِ   .(2)"آَناَء اللَّ

ْرآَن "وكان )صىل اهلل عليه وسلم( يقول:  ه  َأْن َيْقَرَأ اْلق  َمْن رَسَّ

ا َكاَم أ ْنِزَل َفْلَيْقَرْأه  َعىَل ِقَراَءِة اْبِن أ مِّ َعْبدٍ  ، وملا ارَتَقى سيدنا  (3)"َغضًّ

عبد اهلل بن مسعود )ريض اهلل عنه( َشَجَرًة بحرضة رسول اهلل )صىل 

                                                           

َباب َفْضِل َمْن َتَعلََّم  ، اإليامن وفضائل الصحابة والعلمكتاب  ، سنن ابن ماجه (1

  .512رقم: حديث  ، اْلقْرآَن َوَعلََّمه

َباب اْغتَِباِط َصاِحِب  ، كتاب فضائل القرآن ، صحيح البخاري: متفق عليه( 5

كتاب صالة  ، وصحيح مسلم ، واللفظ له ، 2052رقم: حديث  ، القْرآنِ 

َم ِحْكَمًة  ، املسافرين وقرصها َباب َفْضِل َمْن َيقوم بِاْلقْرآِن َويَعلِّمه َوَفْضِل َمْن َتَعلَّ

َمَها ِمْن فِْقهٍ  ا َوَعلَّ ِه َفَعِمَل هِبَ  .812رقم: حديث  ، َأْو َغرْيِ

 .32رقم: حديث  ، 1/511 ، مسند أْحد( 3
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َتنِي ِسَواًكا ِمَن اأْلََراكِ  اَقنْيِ  اهلل عليه وسلم( جَيْ يَق السَّ
،  ، َوَكاَن َدقِ

ول  اهلل )صىل  ه  ، َفَضِحَك اْلَقْوم  ِمْنه  ، َفَقاَل َرس  يح  َتْكَفؤ  َفَجَعَلِت الرِّ

وَن؟ َقال وا: َيا َنبِيَّ "هلل عليه وسلم(: ا ِة َساَقْيهِ  ِممَّ َتْضَحك  ، اهلل ، ِمْن ِدقَّ

دٍ  َفَقاَل  اَم َأْثَقل  يِف املِْيَزاِن ِمْن أ ح  ، وقد (1)": َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه ، هَل 

ْن ـطلب منه النبي )صىل اهلل عليه وسلم( أن يقرأ عليه القرآن ، فعَ 

وٍد )ريض اهلل عنه(، َقاَل: َقاَل يِل النَّبِيُّ )صىل اهلل عليه  َعْبِد اهلل ْبِن َمْسع 

وَل اهلل ، آْقَرأ   "اْقَرْأ َعيَلَّ "وسلم(:  : َيا َرس  ْلت  َعَلْيَك َوَعَلْيَك  ، ق 

وَرَة النَِّساِء  ... احلديث  ،"َنَعمْ "َقاَل:  ؟!أ ْنِزَل   .(2)"َفَقَرْأت  س 

 حذيفة )ريض اهلل عنهام( من أهل وكان سيدنا سامل موىل أِب

ْرآَن ":  نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( فيهمالقرآن الذين قال  وا الق  ذ  خ 

َعاِذ ْبِن َجَبٍل ، ـوٍد ، َوَسالِ ـ: ِمْن َعْبِد اهلل ْبِن َمْسع   ةٍ ـِمْن َأْرَبعَ  ٍم ، َوم 

َِبِّ ْبِن َكْعٍب 
ْم ، وكان سامل(3)"َوأ  وا ِمنْه    )ريض اهلل عنه(، َأْي: َتَعلَّم 

                                                           

 .3111رقم: حديث  ، 7/18 ، مسند أْحد( 1

 . 47سبق خترجيه ، ص ( 5

اِء ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ )صىل ، كَِتاب َفَضائِِل القْرآنِ  ،صحيح البخاري (3   =َباب القرَّ
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نوا القرآن بأعاملكم  يقول: يا أهل القرآن ، زيِّ
، وي روى عن سيدنا (1)

عمر بن اخلطاب )ريض اهلل عنه( ملا حرضته الوفاة قيل له: 

َذْيَفَة الَْسَتْخَلْفت ه   "استخلف ، فقال:  ؛  َلْو َأْدَرْكت  َساملًِا َمْوىَل َأِِب ح 

ِبُّ اهلل  : إِنَّه  حي  : َيا َربِّ إيِنِّ َسِمْعت  َنبِيََّك َيق ول  ْلت  َفإِْن َسَأَلنِي َرِبِّ ق 

بًّا ِمْن َقْلبِِه  وَله  ح   .(2)"َوَرس 

( ألهل القرآن أن جعله شفيًعا إكرام اهلل )عز وجلومن 

َيام  "ألصحابه يوم القيامة ، يقول نبينا )صىل اهلل عليه وسلم(:   الصِّ

َيام   ْرآن  َيْشَفَعاِن لِْلَعبِْد َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َيق ول  الصِّ : َأْي َربِّ ، َمنَْعت ه   َواْلق 

                                                                                                                  

كتاب  ، صحيح مسلمو ، اللفظ له ، 4111رقم: حديث  (،اهلل عليه وسلم=       

هِ  َفَضائِِل َعْبِد اهللاب ِمْن بَ  ، فضائل الصحابة َريِضَ اهلل َتَعاىَل ) ْبِن َمْسعوٍد َوأمِّ

 .5424رقم: حديث  ( ،َعنْهاَم 

، ط دار الكتاب العرِب ، بريوت ،  5/517الكامل يف التاريخ ، البن األثري ( 1

 .م1117لبنان، الطبعة األوىل 

 ألِب ، التاريخو ، العلميةدار الكتب ط ،  5/20،  بةيبن شعمر ل ، تاريخ املدينة( 5

ط مركز امللك فيصل للبحوث  ، 272حفص عمرو بن عيل الفالس ، ص 

 .الرياض ،والدراسات اإلسالمية 
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ْرآن   ْعنِي فِيِه ، َوَيق ول  اْلق  َهَواِت بِالنََّهاِر ، َفَشفِّ : َمنَْعت ه   الطََّعاَم َوالشَّ

ْعنِي فِيِه ، َقاَل: َفي   ْيِل ، َفَشفِّ َعانِ النَّْوَم بِاللَّ ، ويقول نبينا )صىل (1)"َشفَّ

ْرآَن َوَعِمَل باَِم فِيِه أ ْلبَِس َوالَِداه  َتاًجا "اهلل عليه وسلم(:  َمْن َقَرَأ اْلق 

ْنَيا لَْو  ي وِت الدُّ ْمِس ىِف ب  ه  َأْحَسن  ِمْن َضْوِء الشَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َضْوؤ 

ْم  ْم بِالَِّذى، َكاَنْت فِيك  َذا َفاَم َظنُّك   .(2)"؟!َعِمَل هِبَ

، يقول ما أن يكون حجة لنا أو حجة عليناعىل أن القرآن الكريم إ

ة  َلَك َأْو َعَلْيَك "نبينا )صىل اهلل عليه وسلم(:  جَّ ْرآن  ح  ، (3)"واْلق 

وتدبًرا وعماًل بأوامره ونواهيه  فالقرآن حجة ملن أعطاه حقه تالوةً 

هجًرا له أو هجًرا ألخالقه  والتزاًما بأخالقه ، وحجة عىل من ضيعه

لذا حيتم علينا الوفاء بواجبنا جتاه هذا الكتاب  ؛وأوامره ونواهيه 

اًم   وعماًل. ، وتدبًرا ،  وتأماًل  وفهاًم ،، وتعلياًم  ، إعطاءه حقه تعلُّ

                                                           

 .2252رقم: حديث  ، 11/111 ، مسند أْحد( 1

 .1422رقم: حديث  ، َثَواِب قَِراَءِة اْلقْرآنِ  يفباب  ، كتاب الوتر ، سنن أِب داود( 5

 .553 رقم: حديث  ، َباب َفْضِل اْلوضوءِ  ، كتاب الطهارة ، صحيح مسلم( 3
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 رفة شارحة ومفصلةـعقيدتنا راسخة بأن السنة النبوية املشو

 ومتممة لترشيعات ديننا احلنيف .  ومبينة للقرآن الكريم ،

 ثانًيا: الكتب السماوية قبل القرآن الكريم: 
 مئ زئ رئ  ّٰ: ﴿ اىلـول تعـيق صحف إبراهيم وموسى ، -1

 مف خف حف : ﴿ ، ويقول سبحانه(1)﴾زب رب يئ  نئ

 .(2)﴾جل مك  لك  حك   جك مق حق

: وهي الكتاب الساموي املنزل عىل نبي اهلل موسى )عليه  التوراة -5

( بعد أن كتبها له ، يقول )عز وجلالسالم( حيث تلقاها من اهلل 

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه   ينتعاىل: ﴿

 يت  ىت نت مت زت: ﴿ ، ويقول سبحانه (3)﴾يي  ىي

 .(4)﴾ رثزث

                                                           

 .11-18:  األعىل (1

  .37-32:  النجم (5

 .142:  ( األعراف3

 .44:  املائدة (4
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يقول  ، نزل عىل نبي اهلل داود )عليه السالم(الزبور: وهو ما أ   -3

 . (1)﴾  مت خت حت تعاىل: ﴿

عىل عيسى  ل(ـز وجـ)عزله اهلل ـاب الذي أنـاإلنجيل: وهو الكت -4

 ىل مل خليقول تعاىل: ﴿، بن مريم )عليهام  السالم( ا

  ىن  من حنخن  جن  يم  ىم مم  خم  حم جم يل
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 .(2)﴾ٰذ

 شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟
حتدث العلامء من األصوليني والفقهاء عن رشع من قبلنا ، وهل 

هو رشع لنا أو ليس رشًعا لنا؟ وخالصة املعتمد عند مجهور العلامء 

من األصوليني والفقهاء وغريهم أن احلديث منحرص فيام ورد من 

موا ذلك إىل  ذلك يف القرآن الكريم والسنة النبوية دون سواُها ، وقسَّ

 ثالثة أقسام: 

                                                           

 .22: اإلرساء (1

 .42: املائدة (5
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الصيام )وإن اختلفت طبيعته(  :مثل ، : ما ورد أنه لنا وهلماألول

 يي ىي مي خي  حي جي يه ىهيف قوله تعاىل: ﴿

، وكاألضحية ، فَعْن (1)﴾َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

وَل اهلل َما َهِذِه  )ريض اهلل عنه( َزْيِد ْبِن َأْرَقمَ  : َأْو َقال وا: َيا َرس  َقاَل: ق ْلت 

؟ َقاَل:  ْم إِْبَراِهيمَ "اأْلََضاِحيُّ نَّة  َأبِيك  ، َقال وا: َما لَنَا ِمنَْها؟ َقاَل:  "س 

لِّ َشْعَرٍة َحَسنَة  " ؟ َقاَل  "بِك  وف  وَل اهلل َفالصُّ لِّ ":  ، َقال وا: َيا َرس  بِك 

وِف   ، فذلك لنا وهلم.(2)"َحَسنَة   َشْعَرةٍ ِمَن الصُّ

: ما ورد أنه خاص هبم وليس لنا ، فهو خاص هبم ، مثل الثاني

 مم امقوله تعاىل عىل لسان سيدنا موسى )عليه السالم(: ﴿

يعتنا الغراء فنهت عن ، ثم جاءت رش(3)﴾من زن رن

، وفتحت باب التوبة واسًعا باالستغفار مع رد احلقوق إىل قتل النفس

 أصحاهبا. 

                                                           

 . 183: البقرة  (1

 . 11583: حديث رقم ، 34/  35 ، مسند أْحد (5

 . 24بقرة: ال (3
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: ما مل يرد أنه خاص هبم وال أنه لنا وهلم ، وَمثَّل بعضهم الثالث

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هتلذلك بقوله تعاىل: ﴿

 مع جع مظ  مضحط خض حض جض مص حصخص مس خس  حس
، يف جواز (1)﴾جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ

أن يكون املهر منفعة كام نص عىل ذلك بعض الفقهاء ، وبقوله تعاىل عىل 

، أي: كفيل (2)﴾ِّ ُّ َّ ﴿لسان سيدنا يوسف )عليه السالم(: 

 وضامن كدليل عىل جواز الكفالة. 

يف القرآن الثالث  هذا القسمرد من ووالذي أميل إليه أن ما 

الكريم أو يف السنة النبوية املطهرة ومل تظهر قرينة ظاهرة عىل أنه خاص 

، به برشط أال يصادم أصاًل ثابًتا هبم أو أنه لنا وهلم ، أنه ال بأس باألخذ

يكون متسًقا مع املقاصد العامة للترشيع ، حمقًقا هلا يف جلب وأن 

 مصلحة أو درء مفسدة.

*         *          * 

                                                           
 . 57قصص: ال (1

 . 75يوسف:  (5
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 اإلميان بالرسل )عليهم السالم(
 

اإليامن بالرسل )عليهم السالم( أحد أركان اإليامن التي ال يتم        

؛ والقسط ، والعدل  ، إيامن املرء إال هبا ، فقد أرسل اهلل رسله باحلق

كي ال يكون للنَّاس عىل اهلل حجة بعد الرسل ، ؛ مبرشين ومنذرين 

  مت زت رت يب ىبيقول احلق سبحانه وتعاىل: ﴿

 مئ زئ: ﴿، ويقول تعاىل(1)﴾مثنث زث رث يت ىت نت

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ
، (2)﴾مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت

 حم جم يل ىل مل خل: ﴿ويقول جل وعال

:  ويقول تعاىل، (3)﴾جنحن يم ىم مم  خم

 جف مغ ويقول سبحانه:﴿ ،(4)﴾جغ  مع جع مظ حط مض﴿
                                                           

 .122: النساء( 1

 .11: املائدة( 5

 .52: احلديد( 3

 .12: اإلرساء( 4
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 .(1)﴾ جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف  حف 

اًل ـم تفصيـرهـل الذين ورد ذكـوقد بلغ عدد األنبياء والرس       

ا ا ورسواًل ، ذكر ثامنية عرش نبيًّ يف القرآن الكريم مخسة وعرشين نبيًّ 

 من خنتعاىل: ﴿، هو قوله  ورسواًل منهم يف موضع واحد
 ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه مهىه  جه ين ىن
 يئرب ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  ٰر
 متنت زت رت  يب ىب نب مب زب
 يثىف ىث نث مث رث يت ىت
 يل ىل يكمل ىك مك لك    يق ىق يف
 .(2)﴾ مم  ام

السبعة اآلخرون ذكروا يف مواضع أخرى ، وهم: آدم ، و

، وخاتم األنبياء  ، وشعيب ، وذو الكفل وهود ، وصالح،  وإدريس

 ،  (عليهم مجيًعا أفضل الصالة وأتم التسليم)واملرسلني سيدنا حممد 

                                                           

 .21: القصص( 1

 .82 - 83: األنعام( 5
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 : (1)، فقال ع بعضهم أسامء األنبياء مفصاًل يف نظمٍ ـوقد مج

وَسـى َوَص  ـد  إْبَراِهيم  م  َمَّ مَّ حَيْـَيى َوآَدم   الِح         حم   َوِعيَسـى َون ـوح  ث 

مَّ  ود  َول وط  ث  ف  َوه  م         َيْعق وب  ي وس  َكـرَّ َعيـْب  م  ون  ش   َوَأيُّوب  َهـار 

ْعَلم   د َوإِْلَياس  َوَاْلَيَسع      َوإِْدِريس  إْساَمِعيل  إِْسَحاق  ي  و اْلكِْفِل َداو   َوذ 

ـَلْياَمَن ي ون ـس     ا َمـَع س  ـل   َكـَذا َزَكـِريَّ وَن خ  ـلٍّ د  ة  ك  ب ـوَّ َسـلَّـم  ن   ٍف ت 

وقد قامت دعوات الرسل مجيًعا )عليهم السالم( عىل الصالح 

واإلصالح ، يقول احلق سبحانه عىل لسان سيدنا شعيب )عليه 

 هل خلمل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف السالم(: ﴿

ح )عليه ـ، ويقول سبحانه عىل لسان سيدنا صال(2)﴾خم حم جم

 جم هل مل خل حلقول: ﴿ـفي ؛ هــالسالم( خياطب قوم

، ويقول هلم أيًضا: (3)﴾مه جه هن من حنخن جن مم خم حم

                                                           

 ، دار الفكرط  ، 1/40 ،"حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب"( حاشية البجريمي 1

 . م1112 -هـ 1412

 .88: هود( 5

 .21: هود( 3
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  هبجت مب خب  جب  هئ مئ خئ                   جئ يي ىي﴿

 .(1)﴾خت حت

سبحانه  عىل تقوى اهلل دعوة الرسل مجيًعا عىل احلثِّ  وقد اتفقت

والعمل بطاعته ، حيث يقول احلق سبحانه عىل لسان سيدنا  وتعاىل

 مك لك خك حك جك  حق مف خف  حفنوح )عليه السالم(: ﴿

 جه  هن من   حن جن مم   حم جم هل مل  حل جل

 .(2)﴾هئ مئ هي مي خي حي  ٰهجي مه

)عز وهي وصية سيدنا هود )عليه السالم( حيث يقول احلق 

  خب حب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  مي زي  ري: ﴿وجل(

 جس مخ  محجخ جح  مج حج مث   مت خت حت   هب مب

 .(3)﴾حص مس خس حس

                                                           

 .125 -120: الشعراء( 1

 . 101- 102: الشعراء( 5

 .157-153: الشعراء( 3
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حيث يقول احلق ، وهي وصية سيدنا صالح )عليه السالم( 

 رب  ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ  َّ ٍّ ٌّسبحانه: ﴿

  ىث نث زثمث رث يت ىت نت  زت رت يب   نب مب زب
 .(1)﴾ ىق يف ىف يث

اهلل )عز حيث يقول ، وهي وصية سيدنا لوط )عليه السالم( 

 من      حن جن يم ىم مم خم حم يل ىل مل خل: ﴿ وجل(

 ٰى ٰذٰر يي ىي مي  خي   جي يه ىه   جه ين ىن
ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ﴾(2). 

حيث يقول احلق ، سيدنا شعيب )عليه السالم(  وهي وصية

  جع مظ حط مض خض حض  مص خص  حص مسسبحانه: ﴿

 خل  جلحل مك   لك  خك حك  مق حق مف   حف جف  مغ جغ
 .(3)﴾ خم حم جم هل مل

                                                           

 . 142-141: الشعراء( 1

 . 124- 120: الشعراء( 5

 . 180-172: الشعراء( 3
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نبي نا حممد  ، واملرسلني وهو ما أكدته رسالة خاتم األنبياء

 يه﴿)صىل اهلل عليه وسلم(، حيث يقول احلق سبحانه وتعاىل: 

، ويقول (1)﴾ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 حك  جك مق سبحانه خماطًبا نبيَّنا حممًدا )صىل اهلل عليه وسلم(: ﴿

 مم خم، ويقول تعاىل: ﴿(2)﴾هل مل خل حل جل لكمك خك

،  (3)﴾يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

 مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل: ﴿ ويقول احلق سبحانه

 ين ىن من: ﴿ )عز وجل(، ويقول  (4)﴾مئ هي مي  خي حي ٰهجي

 .(5)﴾  خي حي جي يه ىه مه جه

                                                           

 .105: آل عمران( 1

 .10: األنعام( 5

 .27: الفرقان( 3

 .47: سبأ( 4

 .82: ص( 2
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عىل أن أقوام الرسل منهم من آمن ومنهم من كفر ، فكانت 

يف الدنيا واآلخرة ، وعاقبة الكافرين عاقبة املؤمنني نجاة وفالًحا 

، ففي شأن خلسان املبني يف الدنيا واآلخرةوهي ا ؛ املكذبني واحدة

قوم عاد الذين طغوا يف البالد كان طغياهنم سبب هالكهم ، يقول 

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىثاحلق سبحانه وتعاىل: ﴿

 زي ٰىري ين ىن نن من زن  رن مم ام  يل  ملىل  يك ىك مك
  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي    ني مي

 .(1)﴾ مح جح  مج مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب

ويف شأن ثمود قوم سيدنا صالح )عليه السالم(، يقول احلق 

 ىل مل يك ىك  مك   لك اك يق ىقسبحانه: ﴿

 ري ٰى ين ىن  من  زن رن مم ام يل

 .(2)﴾مي  زي

                                                           

 .12 ، 12: فصلت( 1

 .78 ، 77: األعراف( 5
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ويف شأن أصحاب األيكة قوم سيدنا شعيب )عليه السالم( 

 مت خت حت  جت هب: ﴿)عز وجل(يقول رب العزة 

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت

 مع جع مظ حط خضمض حض جض مص حص مس خس حس

 .(1)﴾ مغ جغ

وهكذا كانت عاقبة من كذبوا الرسل ، حيث يقول احلق 

، ويقول (2)﴾هل مل  خل حل جل مك لكسبحانه: ﴿

، ويقول احلق سبحانه: (3)﴾مف خف حف جف مغ﴿: تعاىل

 يي ىي  مي خي حي جي يه مهىه جه ين﴿

 رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 .(4)﴾نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ

                                                           

 . 12، 14: هود( 1

 .14: ص( 5

 .14:  ق( 3

 .40: العنكبوت( 4
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مجلة من القيم العقدية كام اتفقت الرساالت الساموية عىل 

واألخالقية واإلنسانية ؛ فحرمت اإلرشاك باهلل ، وعقوق الوالدين ، 

وقتل النفس ، وإتيان الفاحشة ، وأكل مال اليتيم ، وحثت عىل 

الصدق ، والعدل ، والوفاء باحلقوق ، حيث يقول احلق سبحانه: 

 مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جت﴿

 مض خض حض  جض مص خص حص خسمس حس

 حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ

 خل خم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك

 من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ٰذ يي ىي مي حيخي  جي يه ىه مه ينجه ىن

 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب  ىئ

،  (1)﴾ىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت

                                                           

 .123 -121: األنعام( 1
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دنا عبد اهلل بن عباس )ريض اهلل عنهام( عن هذه ـال سيـد قـوق

ا آيات  حمكامت مل ":  اآليات ن يشء  من مجيع الكتب ، إهنَّ ينسْخه 

أصله  :أي ؛ وهي حمرمات  عىل بني آدم مجيًعا ، وهنَّ أم الكتاب

، (1)"وأساسه ، من عمل هبن دخل اجلنة ، ومن تركهن دخل النار

َأَنا َأْوىَل النَّاِس بِِعيَسى اْبِن "ويقول نبينا )صىل اهلل عليه وسلم(: 

ْنَيا َواآْلِخَرةِ  ْم َشتَّى  َمْرَيَم يِف الدُّ َهاهت   مَّ
ٍت ، أ  ، َواأْلَْنبَِياء  إِْخَوة  لَِعالَّ

ْم َواِحد    .(2)"َوِدين ه 

واإليامن واجب بجميع األنبياء والرسل )عليهم السالم( 

ما ذ كر منهم إمجااًل أو مفصاًل ، قال  ؛ )عز وجل(الذين أرسلهم اهلل 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهاهلل سبحانه: ﴿
                                                           

 . 500/  3، وتفسري أِب السعود ،  182/  14تفسري الرازي ، ( 1

َواْذكْر يِف ﴿ اهللَباب َقْوِل  ، كَِتاب َأَحاِديِث األَْنبَِياءِ  ، صحيح البخاري: متفق عليه (5

واللفظ  ، 3443رقم: حديث  ،[12: ]مريم﴾الكَِتاِب َمْرَيَم إِِذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهلَِها

اَلم ، كتاب اْلَفَضائِلِ  ، وصحيح مسلم ، له حديث  ، َباب َفَضائِِل ِعيَسى َعَلْيِه السَّ

 .5322رقم: 
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 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

 .(1)﴾زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 حديث القرآن عن سيدنا حممد )صلى اهلل عليه وسلم(: 

حتدث القرآن الكريم عن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( حديثًا        

، فهو  كثري من جوانب حياته وأخالقهوعن  ، كاشًفا عن مكانته

 ىك مك لك اك: ﴿ نبي الرْحة ، حيث يقول احلق سبحانه

 ين منىن خن حن  جن يم ىم : ﴿ ويقول سبحانه ، (2)﴾ يك

 ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه
، (3)﴾رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى

  جت هب مب خب حب جب: ﴿ )عز وجل(ويقول 

، (4)﴾جح مج  حج مث هت مت خت حت

                                                           

 .132:  ( البقرة1

 .107:  األنبياء( 5

 .121: آل عمران( 3

 .158: التوبة( 4



74 

 

 مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ: ﴿ ويقول سبحانه
  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب
 .(1)﴾ىق يف ىف ىثيث نث مث

عىل لسان  )عز وجل(وحني تال )صىل اهلل عليه وسلم( قول اهلل 

 ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ: ﴿ إبراهيم )عليه السالم(

)عز ول اهلل ـ، وق (2)﴾زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ

 خف حف جفعيسى )عليه السالم(: ﴿سيدنا عىل لسان  وجل(

َرَفَع )صىل اهلل عليه  ،(3)﴾  جل مك لك خك حك جك مق  مفحق

تِي ، َوَبَكى ، َفَقاَل اهلل  "وسلم( َيَدْيِه َوَقاَل:  تِي أ مَّ )عز اللهمَّ أ مَّ

ٍد وجل( َمَّ يل  ، اْذَهْب إىَِل حم  َفَسْله  َما  -َوَربَُّك َأْعَلم   -: َيا ِجرْبِ

اَلم( َفَسَأَله  َفَأْخرَبَ  يل  )َعَلْيِه السَّ ْبكِيَك ، َفَأَتاه  ِجرْبِ ول  اهلل )صىل ي  ه  َرس 

يل  اْذَهْب إىَِل ـاهلل عليه وسلم( بِمَ  َو َأْعَلم   َفَقاَل اهلل: َيا ِجرْبِ  ا َقاَل، َوه 

                                                           

 .7: احلجرات( 1

 .32: إبراهيم( 5

 .118: املائدة( 3
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كَ  وء  تَِك َواَل َنس  مَّ
ا َسن ْرِضيَك يِف أ  ْل: إِنَّ ٍد َفق  َمَّ  .(1)"حم 

وقد أكرمه ربه حتى يف خماطبته وندائه ، فحيث نادى رب 

( سائر األنبياء بأسامئهم جمردة كام يف قوله العزة )سبحانه وتعاىل

، وقوله سبحانه: (2)﴾جح مج حج مث هت متتعاىل: ﴿

   مم : ﴿ ، وقوله تعاىل(3)﴾رث يت ىت نت  مت﴿

 جغ مع جع حط : ﴿)عز وجل(، وقوله (4)﴾ حنخن جن  يم

:  ، وقوله سبحانه(5)﴾ حق مف خف حف جف مغ

:  ، وقوله تعاىل(6)﴾ يث ىث نث مث زث  رث﴿

                                                           

تِهِ  ، كتاب اإليامن ، صحيح مسلم (1  ، َباب دَعاِء النَّبِيِّ )صىل اهلل عليه وسلم( أِلمَّ

 .505رقم: حديث  ، َوبَكائِِه َشَفَقًة َعَلْيِهمْ 

 .32: البقرة( 5

 .48: هود( 3

 .102 -104: الصافات( 4

 .15 -11: طه( 2

 .7: مريم( 2
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 مي خي ﴿ : ، وقوله سبحانه(1)﴾ يلجم ىل مل خل﴿

، خاطب نبينا )صىل (2)﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي

أو النبوة ، أو صفة  ، اهلل عليه وسلم( خطاًبا مقروًنا برشف الرسالة

 ىب نب مب زب رب : ﴿ إكرام وتفضل ومالطفة ، فقال تعاىل

 من خن حن  جن : ﴿ سبحانه وقال، (3)﴾ زتمت رت  يب

 .(4)﴾جه ين ىن

َفه  احلق سبحانه وتعاىل بذكر اسمه يف القرآن          وعندما رشَّ

 خل: ﴿ الكريم ، ذكره مقروًنا بعز الرسالة ، فقال سبحانه وتعاىل

، وقال سبحانه : (5)﴾جنحن يم ىم  مم خم حم جم ىليل مل

                                                           

 .15: مريم( 1

 .110: املائدة( 5

 .27: املائدة( 3

 .42: األحزاب( 4

 .51: الفتح( 2
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)عز اهلل ، وأخذ  (1)﴾ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ﴿

فقال  العهد عىل األنبياء والرسل ليؤمنن به ولينرصنه ،وجل( 

 ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن سبحانه: ﴿

 مب حبخب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مخ جخ مح جح حجمج مث  متهت خت حت جت هب

 .(2)﴾ حس جس

له )صىل اهلل عليه وسلم( أن جعل  )عز وجل(ومن إكرام اهلل 

، كان كل رسول يرسل إىل قومه خاصة رسالته للناس عامة ، حيث

 )عز وجل(أما حبيبنا حممد )صىل اهلل عليه وسلم( فقد أرسله ربه 

  خئ حئ جئ يي ىي إىل الناس عامة ، فقال سبحانه: ﴿

، وختم برسالته الرساالت ، وختم به )صىل اهلل  (3)﴾هئ مئ

 حط مض خضعليه وسلم( األنبياء والرسل، فقال سبحانه وتعاىل: ﴿
                                                           

 .144: آل عمران( 1

 .81آل عمران: ( 5

 .58: سبأ( 3
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قال ابن كثري:  ،(1)﴾ مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ

يف أنه ال نبيَّ بعده ، وإذا كان ال نبي بعده فال رسول  فهذه اآلية نص   "

ألن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ، فإن كل  ؛بالطريق األْوىل 

 رة عنـواتـرسول نبي وال ينعكس ، وبذلك وردت األحاديث املت

 .(2)"رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( من حديث مجاعة من الصحابة

، وأمر  سبحانه لنبيه أن صىل عليه بذاته وجل()عز ومن إكرام اهلل    

 ّٰ ِّ: ﴿ وتعاىل ، فقال سبحانه مالئكته واملؤمنني بالصالة عليه

 ىب نب مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
، وجعل صالته عىل املؤمنني رْحة وسكينة هلم ، فقال (3)﴾يب

 .(4)﴾ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي  ريزي  ٰى : ﴿ سبحانه

 عليه عىل احلبيب )صىل اهللفحري بنا أن نكثر من الصالة والسالم    

                                                           

 .40: األحزاب( 1

 ، بترصف ، ط دار الكتب العلمية .  458/ 2تفسري ابن كثري ، ( 5

 22: األحزاب( 3

 .103: التوبة( 4
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وسلم(، فمن صىل عىل النبي )صىل اهلل عليه وسلم( صالة صىل اهلل 

هبا عليه عرًشا ، كام أن صالتنا معروضة عليه )صىل اهلل عليه 

إِذا سِمْعت م  النِّداَء ":  وسلم(، وكان )صىل اهلل عليه وسلم( يقول

ه  َمْن َصىلَّ عيَلَّ َصالًة َصىلَّ َفق ول وا ِمْثَل ما َيق ول  ، ث مَّ َصلُّوا عيَلَّ   ، َفإِنَّ

َ ـًرا ، ث مَّ سل وا اهلل يل اْلوِسيـا عْش ـاهلل َعَلْيِه هِبَ  ة  يف ـا َمنِزلَ ـَلَة ، َفإهِنَّ

و ، َفمْن  وَن َأَنا ه  و َأْن َأك  اجلنَِّة ال َتنَْبِغي إاِلَّ لَعْبٍد مْن ِعباد اهلل َوَأْرج 

فاَعة  َسَأل يَل اْلوِسيَلة  ْت َله  الشَّ  . (1)"َحلَّ

وكام حتدث القرآن الكريم عن النبي )صىل اهلل عليه وسلم(  

 يل ىل مل خل﴿ : رفة ، فقال سبحانهـحتدث عن سنته املش

ويقول تعاىل:  ، (2)﴾ خن حن  جن يم ىم مم حمخم جم

 حق خفمف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض﴿
                                                           

ِن ملَِْن َسِمَعه صحيح مسلم ، كتاب الصالة ،( 1 ثمَّ يَصيلِّ  ، َباب اْلَقْوِل ِمْثَل َقْوِل املَْؤذِّ

 .384رقم : حديث  ، ( ثمَّ َيْسَأل له اْلَوِسيَلةَ النَّبِيِّ )صىل اهلل عليه وسلم َعىَل 

 .80: النساء ( 5
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 ىهيه مه﴿ : )عز وجل(، ويقول  (1)﴾ حك جك مق

، (2)﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي

  خل حل جل مك لك خك حك جك﴿ ويقول احلق سبحانه:

 جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل

 Î﴿:  ، ويقول تعاىل(3)﴾ مب هئ مئ هي خيمي حي

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ Ö × Ø Ù 

Ú Û﴾ (4). 

فحب سيدنا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( جزء  ال يتجزأ 

عن أصحابه أمجعني ، وأزواجه أمهات  رتيضِّ ، وكذلك ال من إيامننا

وأتباع أتباعه الطيبني  ، املؤمنني ، وآل بيته األكرمني ، وأتباعه

                                                           

 . 102 :النساء ( 1

 . 44:  ( النحل5

 . 21: النساء( 3

 . 24( النحل: 4
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  يقول )صىل اهلل عليه وسلم( :، والصاحلني أمجعني  ، الطاهرين

ول ه  " وَن اهلل  َوَرس  نَّ فِيِه َوَجَد َحالَوَة اإِليامِن ، َأْن َيك  َثالث  َمْن ك 

ِبَّ ا َأَحبَّ إَِلْيهِ  ا، َوَأْن حي  ِبُّه  إاِل  ِِم ا ِسواُه  ، َوَأْن َيْكَرَه َأْن   هللملَْْرَء ال حي 

ْقَذَف يف النَّارِ ـَيع   ْفِر َكام َيْكَره  َأْن ي  ، وجاء رجل يسأل  (1)"وَد يف اْلك 

اَعة  ؟ فقال له )صىل اهلل  النبي )صىل اهلل عليه وسلم( َفَقاَل  : َمَتى السَّ

ا؟" عليه وسلم( : َء إاِلَّ َأينِّ  فقال الرجل "َوَماَذا َأْعَدْدَت هَلَ : اَل يَشْ

وَله  ، فقال له النبي )صىل اهلل عليه وسلم( َأْنَت ":  أ ِحبُّ اهلل َوَرس 

 .(2)"َمَع َمْن َأْحَبْبَت 

        *          *        * 

                                                           

 حديث ، اإِلياَمنِ  َحالََوةِ  باب ، اإليامن كتاب البخاري، صحيح: عليه ( متفق1)

َص  َمنِ  ِخَصالٍ  َبَيان باب ، اإليامن كتاب ، مسلم وصحيح ،12: رقم  نَّ ـهِبِ  َف ـاتَّ

 . 174 : رقم حديث ، اإِلياَمنِ  َحاَلَوةَ  َوَجَد 

 ْبنِ  عَمرَ  َمنَاِقِب  باب ، الصحابة فضائل كتاب ، البخاري صحيح:  عليه متفق  (5)

طَّاِب   ، 3288 :رقم حديث ، عنه( اهلل )ريض اْلَعَدِويِّ  اْلقَريِشِّ  َحْفصٍ  َأِِب  اخْلَ

 حديث ، َأَحبَّ  َمنْ  َمعَ  املَْْرء باب ، واآلداب والصلة الرب كتاب ، مسلم وصحيح

  . 2878 :رقم
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 اإلميان باليوم اآلخر
 

وأحوال الناس فيه حـديًثا ، حتدث القرآن الكريم عن اليوم اآلخر 

وأوصافه ، فتحدث عن ، كاشًفا لطبيعته ، مفصاًل لكثري من أحداثه 

 ،(4)ابـويوم احلس، (3)ورـويوم النش ،(2)ويوم البعث ،(1)يوم القيامة

                                                           

ي (1 تفسري : انظرِحساِب . لل قبوِرِهم ِمنفيه  يقومون الن اس ن  أل ؛ الِقيامةِ  بيوم سمِّ

 . بترصف 10/127، وتفسري الرازي ،  2/302القرطبي ، 

ه البعِث ؛ سمي بيوم (5  ويبعثون ملِوقِِف  قبوِرِهم ِمن فِيهِ  الن اس يثار يوم أِلن 

،  تفسري القرطبيانظر:  مكاهِنا . ِمن أقمتها إِذا الن اقة بعثت ِمن وأصله احِلساِب،

 بترصف . 7/30 ، وتفسري الرازي ، 1/211

 ،األمواتسبحانه وتعاىل نرش اهلل البعث ، وهو: : أي ، سمي بيوم النشور( 3

اهلل املوتى  أنرش": يقال ، للحساب واجلزاء؛  وإحياؤهم من قبورهم إىل املوقف

﴾ تعاىل: ﴿وإِلْيِه الن شور كام قال اهلل ، أْحياه: أي ، وأْنرشه اهلل ،"فنرشوا: إذا حيوا

 ، 535/ 11،  مادة: )ن   ر( ، ألزهريل هتذيب اللغةانظر:  .[12 :امللك]

 24/  2،  ، مادة: )ن   ر( البن األثري،  ألثروالنهاية يف غريب احلديث وا

 .بترصف

)عز وجل( حياسب فيه اخلالئق عىل أعامهلم ألن اهلل  ؛ سمي بيوم احلساب( 4

 =يْوم يْبعثهم : ﴿من ذلك قوله تعاىل ، ام يستحقونه عىل ما قدموهبو اويعرفهم هب
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 ،(4)ويوم احلسـرة ،(3)ويوم التالِق  ،(2)ويوم الدين ،(1)ويوم الفصل

                                                                                                                  

لوامع انظر:  [.2: ]املجادلة﴾ونسوه اهللمجِيًعا فينبِّئهم باِم عِملوا أْحصاه  اهلل= 

 ، أِب شمس الدينلاألنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لرشح الدرة املضية 

مؤسسة اخلافقني بترصف، ط  5/122،  ن أْحد بن سامل السفارينيالعون حممد ب

 . م 1185 -هـ  1405،  دمشق –ومكتبتها 

ي (1  ، تفسري القرطبيانظر:  .خْلِقهِ  بنْي  فِيهِ  يْفِصل تعاىل اهلل أِلن   ؛ اْلفْصلِ  يْوم وسمِّ

 ، بترصف . 221ص:  ،تفسري اجلاللنيو ،11/172

ين هنا( 5 مي ب اجلزاء: يقصد بالدِّ ين، وس  نه اليوم الذي جيازي اهلل ؛ أليوم الدِّ

موا من  قب ويعا ، أعامٍل؛ فيثاب من فعل الرِب  سبحانه وتعاىل فيه عباده عىل ما قد 

يِن()م: عن نفسه من ارتكب الرش  ، قال تعاىل  : انظر [.4]الفاحتة:  الِِك يْوِم الدِّ

  بترصف. 504/ 1، تفسري الرازيو ،143 /1تفسري القرطبي 

 اْلِقيامةِ  يْوم جاء فإِذا اأْلْجسادِ  عنِ  متبايِنةً  كانْت  اأْلْرواح ن  ؛ ألالت الِق  بِيْومِ وسمي ( 3

 أْهل ن  ، أو أل الت الِق  يْوم اْليْوم ذلِك فكان ؛ لأِْلْجسادِ  مالقِيةً  اأْلْرواح صارِت 

امءِ  امءِ  أْهل فِيهِ  فيْلتِقي ؛ اأْلْرضِ  أْهلِ  عىل ينِْزلون الس   قال،  اأْلْرضِ  وأْهل الس 

امء تشق ق ويْوم":تعاىل لون   بِاْلغاممِ  الس  نَّ ، أو ألَ [52: اْلفْرقان]"تنِْزياًل  املْالئِكة زِّ

، 57/411انظر: تفسري الرازي ،  .رش وأمن خري  لمِ كلَّ َعاِمٍل سيلقى ما عَ 

 بترصف. 155/ 7، تفسري ابن كثريو

ِف احَل ( 4 اِعَية إىَِل التََّله  ِديَدة الدَّ ة: النََّداَمة الشَّ ي  ، ْسَ َما  لَِكْثَرةِ  احلسةِ  يْومِ بوسمِّ

ِ املْْجِرِمنَي  حَيْدث فِيِه ِمنْ  طوا فِيِه ِمْن َأْسَباِب النََّجاةِ  الن ارِ  أْهلِ  ِمنْ حَتَس   =َعىَل َما َفرَّ
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 ،(4)ويوم اجلمع، (3)ويوم التغابن ،(2)ويوم اخلروج ،(1)ويوم الوعيد 

                                                                                                                  

ابِِقني ِمن يكنْ  ملْ  إِذا اجْلن ةِ  يِف من  أْيًضا يتحس   وقِيل=      رجاِت  إىِل اْلواِصلنِي الس   الد 

ل،  اْلعالِيةِ  ِحيح هو واأْلو   .الث واِب  بِأْهلِ  يلِيق ال وذلِك غم   احْلْسة ن  أل ؛ الص 

 بترصف.، 101/ 12 ،التحرير والتنوير، و241/ 51 ، تفسري الرازي : انظر

ارأ ألنه اليوم الذي ؛اْلوِعيدِ سمي بيوم ( 1 يْعنِي :  قال مقاتِل ، ْوعد اهلل بِِه اْلكف 

ص اْلو ، بِاْلوِعيِد اْلعذاب يِف اآْلِخرةِ  اْلوْعِد  ِعيد مع كْوِن اْليْوِم هو يْوموخص 

 بترصف . 10/ 2،  : فتح القدير للشوكاينانظر .واْلوِعيِد مجِيًعا لِتْهِويلِهِ 

تفسري  . انظر:ِل اْلقبوِر ِمْن قبوِرِهمْ أهْ  خروج يْومسمي بيوم اخلروج؛ ألنه ( 5

 ، مادة خرج . بترصف . 5/541 لسان العربو ،51/472الطربي، 

 هو: )ريض اهلل عنهام( عب اسٍ  اْبن قال ، يقال يِف رْأيه غْبن ، ضْعف الرْأي: ْبنالغَ  (3

 أعظم غْبن الف ، الن ارِ  أْهل يْغبِنون اجْلن ةِ  أْهل أن   وذلِك ،اْلِقيامةِ  يْومِ  أْسامءِ  ِمنْ  اْسم

 ، ابن كثريتفسري  : انظر .الن ارِ  إىِل بِأولئِك ويْذهب ، اجْلن ةِ  إىِل هؤالءِ  يْدخل أنْ  ِمنْ 

 بترصف . 301/ 13لسان العرب ، و8/137

ل لوجوه: ؛ اجْلْمعِ  بِيْومِ  وسمي( 4  يْوم﴿: تعاىل قال ، فِيهِ  جْيمعون اخْلالئِق أن  : اأْلو 

. اأْلْرضِ  أْهلِ  مع واتالسام أهل فيه فيجتمع، [1: الت غابن] ﴾اجْلْمعِ  لِيْومِ  جْيمعكمْ 

.  وعملِهِ  عاِملٍ  كلِّ  بنْي  جْيمع: الث الِث .واأْلْجسادِ  اأْلْرواِح  بنْي  جْيمع أن ه: الث ايِن 

ابِع ري أِب تفس، و57/280 تفسري الرازي ، انظر: واملْْظلوِم. الظ امِلِ  بنْي  جْيمع: الر 

، ط  بترصف ،53/ 8 "إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم" السعود

 . بريوت ،دار إحياء الرتاث العرِب 
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   ،(4)وم احلقـوالي ،(3)ودـويوم اخلل ،(2)ويوم اآلزفة ،(1)ادـويوم التن

                                                           

هْم َبْعًضا، َفينَاِدي َأْصَحاب اأْلَْعَراِف ِرَجااًل ضملِنَاَداِة النَّاِس َبعْ تناد؛ وسمي بِيْوِم ال( 1

نَِّة َأْصَحاَب النَّاِر: َيْعِرفوهَنْم بِِسياَمهمْ  َأْن َقْد َوَجْدنا َما }، َوينَاِدي َأْصَحاب اجْلَ

ا نا َحقًّ نَّةِ َوينَاِدي َأْصَح  ،[44األعراف: ]{َوَعَدنا َرب  َأْن } : اب النَّاِر َأْصَحاَب اجْلَ

 ايناِدي بعًض  الظاملني ألن  بعض أو ،[20األعراف:]{َأفِيضوا َعَلْينا ِمَن املْاءِ 

أو  ، [14:اأْلْنبِياء] ﴾وْيلنا يا﴿فيام قصه القرآن الكريم:  فيقولون ، والثبور بالويل

 لْيتنِي يا}ينادي:  والكافر، [11: احلاقة] ﴾كِتابِيهْ  اْقرؤا هاؤم﴿: يناديألن املؤمن 

ة ]{ كِتابِيهْ  أوت ملْ  تفسري ، و57/215انظر: تفسري الرازي ، . [52: احْلاق 

 بترصف .، 12/310، القرطبي

 أْي: فالن ، وأِزف قِريب ، آِت  هو ما كل   إِذْ  قِريب ، ؛ أِلن ه وسمي بِيْوِم اآلزفة( 5

 بترصف. ،250ص: ، اجلاللنيتفسري و ،305/ 12قرب.انظر: تفسري القرطبي، 

 يوم دخول الناس اجلنة ماكثني فيها إىل غري هناية ، عن قتادةاخللود؛ ألنه وسمي بِيْوِم ( 3

وأقاموا فال يْظعنون ،  خلدوا واهلل فال يموتون، [34]ق :  )ذلِك يْوم اخْللوِد(قال: 

  .211ص: ، اجلاللنيتفسري و ،55/32تفسري الطربي ، انظر:  . ونِعموا فال يبأسون

وال ، الثابت املتحقق ال حمالة من غري صارٍف يلويِه  :أي احلق ،يْوِم ال( وسمي بِ 4

 الَْيْوم   َذلَِك  "نه حْيصل فِيِه كل  احْلقِّ ، وينْدِمغ كل  باطٍِل ، وقْوله: ؛ وأل عاطٍف يثنيهِ 

قُّ  ْنيا باطِلها باطِل ، أل يْوم احْلق  وما عداهِفيد أن ه هو الْ ي   [31]النبأ :  "احْلَ ام الد  ن  أي 

 . 1/14،  تفسري أِب السعود، و31/52تفسري الرازي ، . انظر: أْكثر ِمْن حقِّها



86 

 

: أنـه  كـام ذكـر مـن صـفاته ،(2)والنبـأ العظـيم ، (1)واليوم املوعـود

، (5)أو عبوًسـا قمطريـًرا (4)وكونه عىل بعض الناس عسرًيا ،(3)مشهود

 .غري ذلكو

                                                           

: )ريض اهلل عنهام( عب اسٍ  اْبن قال ، بِهِ  املْْوعودِ : أِي وسمي باليوم املوعود ، ( 1

امءِ  أْهل وعد" ،  تفسري القرطبي  انظر: ."فِيهِ  جْيتِمعوا أنْ  اأْلْرضِ  وأْهل الس 

 بترصف. 531/ 30، التحرير والتنويرو ،11/583

اخْلرب اهْلائِل اْلباِهر ، قال قتادة: الن بأ اْلعظِيم اْلبْعث بْعد ؛ ألنه الن بإِ اْلعظِيمِ ب صفو( 5

 بترصف .11/170، تفسري القرطبي، و8/307تفسري ابن كثري  . انظر: املْْوِت 

، ويشهده  جيتمع فيه اخللق كلهم املشهود؛ ألنه يوموصف يوم القيامة باليوم ( 3

التحرير والتنوير ، 12/478،  تفسري الطربي. انظر: أهل السامء وأهل األرض

 بترصف . 531/ 30

 ، تفسري ابن كثري انظر: .صْعب : شِديدأيْ صف يوم القيامة بأنه يوم عسري ، و( 4

 .بترصف 2/18

 وقْمطِرير ، أي: طِويل، يِّق ،ضأي:  عبوس ، وصف يوم القيامة بأنه يوم( 2

ِديد ، واملراد: يوم صعب عسري وطويل عىل أهل  واْلقْمطِرير ، الرش    اْلعبوسو الش 

 8/512  ، تفسري ابن كثري، و 1/75،   أِب السعودتفسريالكفر والفجور. انظر: 

 بترصف .
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، وأحـداثها، كام حتـدث القرآن الكريم عن بعـض أسامء القيــامة      

، فتحـدث حديًثا ينم عن ِعَظِم شأهنا وأُهية االستعداد هلـا وصـفاهتا 

    ،(5)ارعةـوالق ،(4)ةـوالواقع ،(3) والغاشية ،(2) والساعة ،(1) اآلخرة عن

                                                           

ألنه  آخر :  وقيل ، ألنه بعد أيام الدنيا سميت القيامة باآلخرة أو اليوم اآلخر؛ ( 1

فإذا مل يكن بعده ليل مل يكن بعده  ، واأليام إنام تتميز بالليايل ، يوم ليس بعده ليلة

 بترصف .5/158 ،الت ْفِسري البِسْيط للواحديانظر: يوم عىل احلقيقة. 

، أو  ملجيئها يف ساعة من يومها، أو  لسعة األمر فيها ؛ بالساعة سميت القيامة( 5

، 2/408تفسري املاوردي ، كناية عن دنو وقتها وكأهنا حاَضة وماثلة. انظر: 

 بترصف . 18/ 30، التحرير والتنويرو

األ ؛ باْلغاِشيةسميت ( 3 ا َوَأْفَزاِعَها هن  اَلِئَق بَِأْهَواهِلَ  مجيع الن اس ، فهي تْغشى َتْغَشى اخْلَ

همْ   بترصف. 8/372 ابن كثري تفسريو ،50/52تفسري القرطبي انظر: ، وتعم 

َ ووجودها ، و كوهنا لتحقق باْلواقِعة ؛ سميت القيامة( 4 َوقِيَل: ،  ا َتَقع َعْن قْرٍب أِلهَنَّ

َدائِدِ  ، تفسري القرطبي انظر: . َراد النَّْفَخة اأْلَِخرَيةَواملْ  ، لَِكْثَرِة َما َيَقع فِيَها ِمَن الشَّ

 .8/4  تفسري ابن كثري، و114/ 17

ْيحة تلك سبببالقارعة ؛ بسميت القيامة  (2  يِف  أِلن   ؛ الئِقـاخْل  ِمنْها متوت ال تِي الص 

ْيحةِ  م يِف  منْ  فصِعق(:  تعاىل قال ، اْلعقول تْذهب اأْلوىل الص   يِف  ومنْ  اواِت ـالس 

مرِ ]) اأْلْرضِ  ٍة واْعتاِمدٍ ـالض  هو : ْلقْرع وا ، [28: الز  يِت احْلاِدثة  ، ْرب بِِشد  ثم  سمِّ

ْهِر قاِرعةً  اْلعظِيمة ِمنْ  ا َوَأْفَزاِعَها، فالقيامة  حواِدِث الد  اَلئَِق بَِأْهَواهِلَ . َتْقَرع اخْلَ

 بترصف .50/124تفسري القرطبي ، و35/522انظر: تفسري الرازي ، 
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 .( 2)والطامة الكربى ،(1)واحلاقة

عىل أن أبرز هذه األسامء وأكثرها ذكًرا يف القرآن الكريم هو        

مرة ، وسميت  سبعنيلفظ: القيامة ، فقد ورد يف القرآن الكريم 

باسمه إحدى سوره املرشفة ، وهي سورة القيامة التي استهلها احلق 

تعظياًم لشأهنا ،  Z [ \ ]﴾(3) سبحانه وتعاىل بقوله: ﴿

يامة قساًم آخر بالنفس اللوامة ، فقال سبحانه: وأتبع هذا القسم بالق

﴿ _ `  a b   d  e f g  h  j  k  

                                                           

يْت ( 1 ة؛ سمِّ ا القيامة باحلاق  الثابتة الوقوِع لة احلا فهي ، شكٍّ  غرْيِ  ِمنْ  تكون أِلهن 

يْت : وقِيل،  ِء ال حمالةَ يالواجبة املج ا ؛بِذلِك سمِّ ْت  أِلهن   ،اجْلن ة أِلْقوامٍ  أحق 

ْت   ،تفسري أِب السعود، و527/ 18،  تفسري القرطبيانظر: .  الن ار أِلْقوامٍ  وأحق 

 ، بترصف .51/ 1

يْت القيامة  (5 ةبسمِّ َا َتطم  َعىَل كلِّ  ؛الط ام  هي:  اْلعرِب  ِعنْد، والطامة  َأْمٍر َهائِلٍ أِلهَنَّ

اِهية ة ، تْستطاع ال ال تِي الد   .جنبها يف قْبلها ما ينْسى عظِيمةٍ  داِهيةٍ  لِكلِّ  اْسم فالط ام 

 بترصف . ،311/ 8تفسري ابن كثري ، ، و31/48انظر: تفسري الرازي ،

 .1: ( القيامة3
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l m n o﴾(1) ،  مستنكًرا عىل من ينكرون البعث موقفهم

،  وجحودهم ، مربهنًا عىل طالقة القدرة بيشء حمسوس ملموس

﴾ ، وخصَّ البنان دون  j  k  l  m   n  o : ﴿ قال تعاىل

)عز سواه ؛ ألن يف تكوين البنان وبصمة اإلصبع آية من آيات اهلل 

يف اخللق ، يف عدم متاثل تكوين البنان يف أي شخصني منذ أن  وجل(

 خلق اهلل سبحانه األرض ومن عليها إىل أن تقوم الساعة.

 + * ( ) ' %& $ # " ! ويقول سبحانه: ﴿

 9 : ﴿)عز وجل(، ويقول  (2)﴾ 3 2 1 0 /  -. ,

: ; < =  > ? @ A ﴾(3) ويقول ،

 C D  E F G H I J LKسبحانه: ﴿

M N  O P Q ﴾(4) ىن : ﴿تبارك وتعاىل، ويقول 
                                                           

 .4 – 5: ( القيامة1

 87: ( النساء5

 .113: ( البقرة3

 .20: ( الزمر4
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  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين
 مث هت  مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ

 ³  ² ± ° ¯ ®: ﴿)عز وجل(، ويقول (1)﴾حج
´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼  ½ ¾ 

¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ ﴾(2). 

ويوم القيامة هو يوم احلساب ، ويوم اجلزاء ، ويوم العرض        

، (3)﴾ىل مل يك ىك مك لك: ﴿ انهـعليه ، حيث يقول سبح

 N O P Q  R S: ﴿وتعاىل  ويقول سبحانه

T U V W X Y  Z [ \ ] ^ _ 
a` b c d  fe g h i j﴾(4) عز  ، ويقول( 

 ©  ¨ § ¦ ¥ ¤  ¢ ¡   ~  { ﴿:  (وجل  
                                                           

 .182: ( آل عمران1

 .32: ( املائدة5

 .18: ( احلاقة3

 .41: ( الكهف4
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«ª ¬  ®  ° ± ² ³  ´ µ ¶  · 
¸  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å 
Æ Ç È É   Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
Ô  Õ Ö × Ø Ù ÛÚ Ü Ý Þ﴾(1). 

 زثويوم القيامة هو اليوم احلق ، حيث يقول احلق سبحانه: ﴿      

، فالعاقل من يعمل هلذا (2)﴾اك يق ىق يف ىف  يث نثىث مث

 اليوم حق العمل ، ويتقي اهلل حق تقاته ، حيث يقول احلق سبحانه

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه : ﴿وتعاىل

ٍّ﴾(3). 

التي  -وكام حتدث القرآن الكريم عن القيامة حتدث عن الساعة      

قارًصا  - غالًبا ما يأِت احلديث عنها يف سياق بدء أحداث القيامة

                                                           

 .108 - 104: ( هود1

 .31: أ( الن ب5

 .105: ( آل عمران3
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وحده ، حيث يقول احلق سبحانه:  )عز وجل(علمها عىل اهلل 

﴿¿ À Á  Â ÄÃ Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í 

Î ÐÏ﴾(1) )ويقول )عز وجل ، ﴿ :¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â  Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì ÎÍ  Ï 

Ð Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù﴾(2) ويقول احلق ،

 .  - , *+ ( ) ' & $% # " ! سبحانه: ﴿

 ' %& $ # " ، ويقول تعاىل: ﴿(3)﴾1 0 /

( ) * + ,  - . / 0 1 2 3 54 6 

، ويقول  (4)﴾? < = > ; : 9  8 7

  Â Ã Ä Å Æ  È É  Ê  Ëسبحانه: ﴿
                                                           

 .187: األعراف (1

 .34: لقامن (5

 .23: األحزاب (3

 .47: فصلت (4
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Í Î Ï  Ñ Ò Ó  Ô Õ  × Ø Ù Ú Û 

Ü Ý Þ ß﴾(1) . 

وعندما سئل سيدنا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( عن الساعة      

؟ َقاَل:  فقيل له: اَعة  وَل اهلل َمَتى السَّ َما املَْسئ ول  َعنَْها بَِأْعَلَم ِمَن "َيا َرس 

ائِلِ  هبذا حسم نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( قضية اإلفتاء أو ، و(2)"السَّ

الفتوى يف أمر الساعة أو حماولة التنبؤ هبا ، فإذا كان رسولنا الكريم 

ائِلِ ")صىل اهلل عليه وسلم( َقاَل:  ، "َما املَْسئ ول  َعنَْها بَِأْعَلَم ِمَن السَّ

َف سيدنا باخلوض يف أمٍر توقَّ  )عز وجل(فمن ذا الذي يتجرأ عىل اهلل 

 رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( عن احلديث فيه.

والسؤال الذي ينبغي أن نسأله مجيًعا ألنفسنا: ماذا أعددنا هلا؟ 

؟ فقال له  اَعة  فقد سأل رجل النبي )صىل اهلل عليه وسلم(: َمَتى السَّ

                                                           

 .42-45: النازعات (1

ِعنْده  : ﴿إِن  اهللتعاىل باب قْولِهِ  ، التفسريكتاب  ، صحيح البخاري ، متفق عليه( 5

اعةِ  كِتاب  ، وصحيح مسلم ، 4777رقم: حديث  ، [34: ]لقامن﴾ِعْلم الس 

يامن ، يامن ما هو  باب اإْلِ  .1رقم: حديث  ، وبيان ِخصالِهِ ؟ اإْلِ
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ا"النبي )صىل اهلل عليه وسلم(:  بُّ اهلل "َما َأْعَدْدَت هَلَ ؟ َقاَل: ح 

 .(1)"َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت "، َقاَل:  ولِهِ ورس

، فمن )عز وجل(فعلينا أن ننشغل بإعداد أنفسنا للقاء اهلل 

 )عز وجل(أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ، وأن يكون حالنا مع اهلل 

إن الساعة غًدا  :حال من سئل عنه: ما حال فالن؟ فقيل: لو قيل له

 ما وجد مزيد عمل يعمله.

ا عىل تساؤالت من تساءل عن البعث      وإفحام من أنكره  ،وردًّ

والكوين ،  ، واملنطقيالقرآين مدعوًما بالدليل العقيل،  جاء النص

 a b  ̀ _ ^ [ \ حيث يقول احلق سبحانه: ﴿

c d e f g h i j k  l m n o 
p q r s t vu  w x y z { 
| } ~   ¡  ¢ £ ¤ ¦¥ §  ̈

                                                           

)عز وجل(  اهللباب عالمِة حبِّ  ، كِتاب األدِب  ، صحيح البخاريمتفق عليه: ( 1

لِة واآْلدابكتاب  ، وصحيح مسلم ، 2171رقم: حديث   املْْرء باب ، اْلرِبِّ والصِّ

 .له  واللفظ،  5231رقم: حديث  ، مع مْن أحب  
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©  ª « ¬  ® ¯ ° ± ²  ³  ́

¶µ · ¸ ¹ º » ¼  ½ ¾ ¿ 

À Á Â Ã Ä﴾(1)ديث كل ـم احلـد العلـد أكـ، وق

وعملية ، اء يف النص الكريم من تناول ملراحل خلق اإلنسان ـا جـم

اهتزاز جزيئات حبيبات الرتبة عند نزول املاء عليها ، فمن الذي 

علَّم سيدنا حممًدا )صىل اهلل عليه وسلم( ذلك قبل أكثر من ألف 

 وال أحد سواه. ، وأربعامئة عام ، إنه رب العاملني

 بشرى املؤمنني: 
واملؤمنون هلم جنات النعيم ، تأتيهم البرشيات من ساعة 

نان ، ففي حلظة االحتضار تكون هلم اجلاالحتضار إىل االستقرار يف 

 حم جم يل ىل مل خل البرشى ، حيث يقول احلق سبحانه: ﴿

خمممىميمجنحنخنمنىن
 يي ىي  مي خي حي جي ىه مه جه ين

                                                           

 .2: احلج (1
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 نئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر

ل (1)﴾رب يئ ىئ َبدَّ ، َفي َبرشَّ  العبد املؤمن باخلري واجلنة ، وي 

 : َقال  اْنظ ْر إىَِل َمْقَعِدَك ِمَن النَّاِر َأْبَدَلَك "خوفه أمنًا ، ففي احلديث ي 

ا ، َقاَل النَّبِيُّ )َصىلَّ اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم(:  اهلل بِِه َمْقَعًدا ِمَن اجَلنَّةِ  َ اُه  َفرَيَ

 .(2)"مَجِيًعا

تثبيت ، حيث يقول احلق سبحانه: وعند السؤال يكون هلم ال       

﴿= > ? @ A B C D  E F HG 

I J LK M  N O P﴾(3). 

فإذا كان يوم املحرش واملنرش تلقتهم املالئكة بالبرشى والطمأنينة،     

 · ¶ µ ´  ³ ² حيث يقول احلق سبحانه: ﴿
                                                           

 .35 – 30: ( فصلت1

رقم : حديث  ، يْسمع خْفق النِّعالِ  باب امليِّت ، كتاب اجلنائز ، ( صحيح البخاري5

1338 . 

 .57: ( إبراهيم3
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¸ ¹ º خم حم جم ىليل مل خل 
  ين ىن من خن حن  يم ىم مم

 .(1)﴾حي جي يه ىه مه جه

م ، وحاهلم يف ـرى يف جنات النعيـة بالبشـواملؤمنون تأتيهم املالئك

  ام يلاجلنة أمان وسالم وإكرام ، حيث يقول سبحانه: ﴿

)عز ، ويقول (2)﴾ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن  من زن رن مم

، ويقول µ ¶ · ¸   ﴾(3) ´ : ﴿وجل(

وال ، فال غل فيها (4)﴾¨  § ¦ ¥ ¤تعاىل: ﴿

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ : ﴿ حسد ، حيث يقول سبحانه

 ¢ ¡   ~: ﴿ )عز وجل(، ويقول (5)﴾  ¸ · ¶
                                                           

 .103 – 101: األنبياء( 1

 .54 – 53: ( الرعد5

 .73: ( الزمر3

 .70: ( الزخرف4

 .47: ( احلجر2
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لع عىل أهل اجلنة فيقول: أن ربَّ العزة يطَّ  كام، (1)﴾¤ £

ول ونَ " : َهْل  َيا َأْهَل اجَلنَِّة؟ َفَيق  نَا َوَسْعَدْيَك ، َفَيق ول  : َلبَّْيَك َربَّ

ول ونَ  ْعِط َأَح  َوَما َلنَا اَل :  َرِضيت ْم؟ َفَيق  ًدا ِمْن ـَنْرََّض َوَقْد َأْعَطْيَتنَا َما مَلْ ت 

ْم َأْفَض  ول  ـَك ، َفَيق  ـَخْلقِ  ،  : َيا َربِّ  واـْن َذلَِك ، َقال  َل مِ ـ: َأَنا أ ْعطِيك 

: أ ِحلُّ  ٍء َأْفَضل  ِمْن َذلَِك؟ َفَيق ول  ْم ِرْضَوايِن ، َفاَل  َوَأيُّ يَشْ  َعَلْيك 

ْم َبْعَده  َأَبًدا  .  (2)"َأْسَخط  َعَلْيك 

وال خطر عىل  ،وال أذن سمعت ، وهلم يف اجلنة  ما ال عني رأت       

 % $ # " قلب برش ، فهي كام يقول احلق سبحانه: ﴿
'& ( ) * ,+  - . 0/ 1 2 
: )عز وجل(، وحيث يقول (3)﴾ 8 7  6 54 3

                                                           

 .31: ( الكهف1

حديث  ، باب ِصفِة اجلن ِة والن ارِ  ، كتاب الرقاق ، صحيح البخاري: ( متفق عليه5

 ،وِصفِة نِعيِمها وأْهلِها ، كتاب اجْلن ةِ  ، وصحيح مسلم واللفظ له ، ، 2241رقم: 

ْضواِن عىل أْهِل اجْلن ةِ  رقم: حديث  ، فال يْسخط علْيِهْم أبًدا ، باب إِْحالِل الرِّ

5851. 

 .32: ( الرعد3
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﴿V W  X Y [Z \ ] ̂ _ ` a b c d e  f 
g h i j k l m n o qp  r s t u v 
w x zy ﴾(1)﴿ :ويقول سبحانه ،ſ ƀ Ɓ Ƃ ƃ  
Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ ƋƊ ƌ ƍ ƏƎ Ɛ  Ƒ ƒ 

ƔƓ     ƕ  Ɩ  Ɨ ﴾(2). 

ومن إكرام اهلل تعاىل للمؤمنني أهنم يرشبون عند احلوض من يد 

ن ـون بعدها أبًدا ، فعأربة ال يظمـاحلبيب )صىل اهلل عليه وسلم( ش

َقاَل النَّبِيُّ )صىل اهلل عليه  )ريض اهلل عنهام( أنه قال: عبد اهلل بن عمرو 

َبنِ  ، َحْويِض َمِسرَية  َشْهرٍ  "وسلم(:  ه  َأْبَيض  ِمْن اللَّ ه  َأْطَيب   ، َماؤ  َوِرحي 

مَ  ، ِمْن امْلِْسِك  وِم السَّ ه  َكن ج  يَزان 
َب ِمْنهَ ،  اءِ ـَوكِ ا َفاَل َيْظَمأ  ـَمْن رَشِ

 .(3)"َأبًدا

 حيث ني مرياثهم ، وجنات الفردوس مأواهم ومآهلم ،ـفدار املتق    

                                                           

 .12: ( حممد1

 .52: ( البقرة5

 . 2271رقم: حديث  ، باب يِف احلْوضِ  ، كتاب الرقاق ، ( صحيح البخاري3
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 Î Ï Ð  Ñ  Ò      Ó  Ô Õ : ﴿وتعاىل  يقول سبحانه

Ö﴾(1) :³ ²  ± ° ̄﴿، ويقول تعاىل ´ µ  

¶ · ¸ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾(2) ويقول ،

 مك لك اك يق ىق  ىف يث ىث سبحانه: ﴿

 .(3)﴾ىك

*             *              * 

  

                                                           

 .23: ( مريم1

 .108 -107: ( الكهف5

 .11 -10: ( املؤمنون3
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 درــان بالقـاإلمي
 

اإليامن بالقدر ركن  أساس  من أركان اإليامن ، والقدر هو: 

، وتعاىل هبا وعلمه سبحانه ، جلميع األشياء )عز وجل(تقدير اهلل 

 ومشيئت ه سبحانه هلا .

واإليامن بالقدر يعني عىل  الصرب عند نزول املصائب ، فاملؤمن        

، بل يستقبل وال يتشكى ، وال يتسخط  ، وال يفزع ، بالقدر ال جيزع

 مث زث رثالقدر بصرب وثبات ، يقول احلق سبحانه وتعاىل: ﴿

 ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث

 مت خت حت جت  هب مب، ويقول سبحانه: ﴿ (1)﴾يك

 مص خص حص مس  حسخس جس مخ  جخ     مح جح  مج حج مث  هت
 جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض جض

 Ü Ý Þ :﴿، ويقول تعاىل (2)﴾حك جك مق حق مف  خف

                                                           

 .21: التوبة (1

 .53 ، 55: احلديد (5
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ß à ﴾(1)  :مي زي ري ٰى ين ىن﴿، ويقول سبحانه وتعاىل 

 مت خت حت جت مبهب خب حب جب  هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني

  .  - , * ( ) '﴿، ويقول تعاىل: (2)﴾هت

وهو  ، ، أي جعلنا املاء يف مقر يتمكن فيه (3)﴾ 2 1 0

وحكم  اهلل سبحانه وتعاىل الرحم ، مؤجاًل إىل قدر معلوم قد علمه

 ، فقدرنا عىل ذلك تقديًرا فنعم القادرون نحن . به

، (4)﴾ حف جف مغ جغ مع﴿وقال احلق سبحانه: 

، أي: بأجل ، V W X Y﴾(5) ﴿وقال تعاىل: 

كحفظ أرزاق خلقه وآجاهلم ، وجعل لذلك أجاًل معلوًما ، وقال 

                                                           

 . 41القمر:  (1

 . 38: األحزاب (5

 . 53ـ  51املرسالت:  (3

 . 5الفرقان:  (4

 . 8الرعد:  (2
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  L M N O P Q R S T U﴿تعاىل: 

V﴾(1) فسبحانه وتعاىل مالك كل يشء ، وأن كل يشٍء سهل ،

عليه يسري لديه ، وأن عنده خزائن األشياء من مجيع الصنوف ، قال 

وكام ، فيرصفها كام يشاء  ﴾ ،R S T U  V ﴿تعاىل: 

 ،ْلِق إَِلْيها ، وملا له يف ذلك من احلكمة البالغةَحاَجِة اخَل  يريد عىل قدر

والرْحة بعباده ال عىل جهة الوجوب بل هو كتب عىل نفسه الرْحة ، 

ر كل يشء وغري ذلك من اآليات التي تدل عىل أن اهلل قدَّ
(2). 

َم( يغرس يف نفوس أفراد  وكان رسول اهلل )َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ

ون مع املصائب ـويرشدهم كيف يتعامل، ان ـاألمة هذا اإليم

نَّا ِعنَْد  أ َساَمَة ْبِن َزْيٍد )ريض اهلل عنهام(، َقاَل  والشدائد ، فَعنْ  : ك 

وه  النَّبِيِّ )َصىلَّ اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم(، َفَأْرَسَلْت إَِليْ  ، ِه إِْحَدى َبنَاتِِه َتْدع 

ا يِف امْلَْوِت ، َفَقاَل  ا ، َأو اْبنًا هَلَ ه  َأنَّ َصبِيًّا هَلَ رِب  ْ
)صىل اهلل عليه َوخت 

                                                           

 . 51احلجر:  (1

 بترصف .4/422تفسري ابن كثري  (5
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ولِ وسلم س  هَ ـاْرِجْع إَِلْيهَ ":  ( لِلرَّ ه  ـَذ َولَ ـ: َأنَّ هلل َما َأَخ  اـا ، َفَأْخرِبْ

ٍء ِعنْ  لُّ يَشْ ْرهَ ـَده  بَِأَج ـَما َأْعَطى ، َوك  ى ، َفم  َسمًّ رِبْ ـا َفْلَتْص ـٍل م 

اَلم  إيِنِّ ـَيا غ   " ال )صىل اهلل عليه وسلم(:ـ، وق (1)"ْحَتِسْب ـَوْلتَ 

َك  اَهَك ، إَِذا  أ َعلِّم  َ َكلاَِمٍت ، اْحَفِظ اهلل حَيَْفظَْك ، اْحَفِظ اهلل جَتِْده  جت 

َة َلْو  َسَأْلَت َفاْسَأِل اهلل ، َوإَِذا اْستََعنَْت َفاْسَتِعْن بِاهلل ، َواْعَلْم َأنَّ األ مَّ

ٍء َقْد  ٍء مَلْ َينَْفع وَك إاِلَّ بيَِشْ َكَتَبه  اهلل َلَك،  اْجَتَمَعْت َعىَل َأْن َينَْفع وَك بيَِشْ

ٍء َقْد َكَتَبه  اهلل  وَك إاِلَّ بيَِشْ ُّ ٍء مَلْ َيرض  وَك بيَِشْ ُّ َوَلْو اْجَتَمع وا َعىَل َأْن َيرض 

ف   ح  ْت الصُّ فَِعِت األَْقاَلم  َوَجفَّ ْف "، ويف رواية: (2)"َعَلْيَك، ر  َتَعرَّ

                                                           

قِل :﴿تبارك وتعاىل اهللباب قْوِل  ، كتاب التوحيد ، صحيح البخاري: متفق عليه (1

ا ما تْدعوا فله األْسامء احلْسنى اهللاْدعوا  ْْحن أيًّ  ، [110: ]اإلرساء ﴾أِو اْدعوا الر 

،  باب اْلبكاِء عىل املْيِِّت ، وصحيح مسلم ، كتاب اجلنائز ،  7377 :حديث رقم

 ، واللفظ له. 153حديث رقم: 

قائِِق واْلورِع عْن رسوِل ،  سنن الرتمذي (5  اهللصىل  ) اهللأْبواب ِصفِة اْلِقيامِة والر 

، باب منه ، حديث رقم:  باب ما جاء يِف ِصفِة أوايِن احلْوضِ ( ، علْيِه وسل م

5212. 
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ةِ ، َواعْ  دَّ َخاِء َيْعِرْفَك يِف الشِّ ْن بِاهلل يِف الرَّ ْ َيك  َلْم َأنَّ َما َأَصاَبَك مَل

اَلئَِق لَو  ْن لِي ِصيَبَك ، َواْعَلْم َأنَّ اخْلَ ْ َيك  لِي ْخطَِئَك ، َوَما َأْخَطَأَك مَل

وا َعَلْيِه َأْو  ْعطِيََك مَلْ َيْقِدر  ِرِد اهلل  َأْن ي  ْعط وَك َشْيئًا مَلْ ي  وا َعىَل َأْن ي  اْجَتَمع 

ف وا َعنَْك َشْيئً  وا َعىَل َذلَِك ، َفإَِذا َيرْصِ ْ َيْقِدر  ِصيَبَك بِِه مَل ا َأَراَد َأْن ي 

َسَأْلَت َفَسِل اهللَ ، َوإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِاهلل ، َواْعَلْم َأنَّ النَّرْصَ َمَع 

ا ، َواْعَلْم  ْسً ْسِ ي  رْبِ ، َوَأنَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب ، َوَأنَّ َمَع اْلع  َأنَّ الصَّ

َو َكائِن    .(1)"اْلَقَلَم َقْد َجَرى باَِم ه 

واإليامن بالقدر يقتيض أن نؤمن بأن كل ما يف الكون من خلق 

وتكوينه ، وأن كل ما جيري يف الكون إنام هو بإرادته  )عز وجل(اهلل 

 _سبحانه ، فام شاء اهلل كان ، وما مل يشأ مل يكن ، يقول سبحانه:﴿

`  a cb d e f g h﴾(2)، ﴿ :ويقول تعاىلÆ  

Ç È É  Ê  Ë  Ì  Í﴾(3). 

                                                           

 .11543: حديث رقم ، 153/ 11 ، املعجم الكبري للطرباين (1

 .25: الزمر (5

 .51: التكوير (3
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نَِّة َأنَّ اهلل س     َر اأْلَْشَياءَ قال القرطبي: الَِّذي َعَلْيِه َأْهل  السُّ ، ْبَحاَنه  َقدَّ

ا ، َأْي َعلَِم َمَقاِديَرَها  مَّ َأْوَجَد ِمنْهَ ، َوَأْحَواهَلَ ا ـَوَأْزَماهَنَا َقْبَل إجَِياِدَها ، ث 

ث  َما َسَبَق يِف  د  ه  َعىَل َنْحِو َما َسَبَق يِف ِعْلِمِه ، َفاَل حَيْ وِجد  ه  ي  ِعْلِمِه َأنَّ

َو َصاِدر  َعْن ِعْلِمهِ  ْدَرتِهِ  ، َتَعاىَل  ، َحَدث  يِف اْلَعامَلِ إاِلَّ َوه   . (1)َوإَِراَدتِهِ  ، َوق 

عىل أن اإليامن بالقدر ال يتناىف مع األخذ باألسباب ، بل يدعونا إىل     

األخذ بكل األسباب إن استطعنا ، وكان سيدنا عمر بن اخلطاب 

:  ")ريض اهلل عنه( يقول:  كم َعن طَلب الرزِق يقول  د  أحد  اَل َيْقع 

اَمَء اَل متطر   ْقنِي ، َفَقْد َعلِْمت ْم َأنَّ السَّ مَّ اْرز  ، (2)"ة فضَّ واَل  ذهًبا اللَّه 

ل وَن َعىَل اهلل َلْو ":  ويقول نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( نْت ْم َتَوكَّ ْم ك  َأنَّك 

ْرَزق  الطَّرْي   ِزْقت ْم َكاَم ي  لِِه َلر  وح  بَِطاًنا َحقَّ َتَوكُّ و مِخَاًصا َوَتر  ، (3)"، َتْغد 

قال أهل العلم ورشاح احلديث: إن الطري تأخذ باألسباب ، فتغدو 

 : اللهم ارزقني. وتروح ، وال تقعد يف مكاهنا وتقول

                                                           

 بترصف .17/148تفسري القرطبي انظر:  (1

 السابق : نفس املوضع .  (5

ِل عىل  ، أبواب الزهد ، سنن الرتمذي (3  .5344 : حديث رقم ، اهللباب يِف الت وك 
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فلجأ إىل ، ج يف جتارةعض الرواة أن أحد الناس خرونقل ب

حائط بستان لالسرتاحة فيه ، فوجد طائًرا كسري اجلناح ، فقال: يا 

سبحان اهلل ما هلذا الطائر الكسري كيف يأكل؟ وكيف يرشب؟ 

 ، وبينام هو عىل هذه احلال إذا بطائر آخر يأِت بيشء من الطعام

 أتينيـ: يا سبحان اهلل ، سي فقالاح ، ـر كسري اجلنـفيضعه أمام الطائ

وال مشقة ، ورجع من جتارته ، فلام وصل  ، ما قسمه اهلل يل بال سفر

: كيف رضيت  إىل بلده قص ما رأى عىل صاحبه ، فقال له صاحبه

؟ ومل تسع ألن تكون تكون الطائر الكسري مهيض اجلناح لنفسك أن

اآلخرين من ويساعد  ، الطائر اآلخر القوي الذي يسعى عىل رزقه

: ال تسأل اهلل أن خيفف ْحلك ،  اءـ، وقد قال أحد احلكم بني جنسه

 ولكن اسأله سبحانه أن يقوي ظهرك.

فاإليامن بالقدر ال يعني التواكل ؛ بل يعنى صدق اعتامد القلب 

، فالسعي واحلركة واجب  مع األخذ بالسبب )عز وجل(عىل اهلل 

 > ; : : ﴿)عز وجل(اهلل  لتنفيذ أمر اهلل تعاىل ، حيث يقول
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= > @? A B﴾(1) اقعدوا وسيأتيكم : م يقل ـ، ول

َداَوْوا ـتَ  ":  الرزق حيث كنتم ، ويقول نبينا )صىل اهلل عليه وسلم(

ْ َيَض  )عز وجل(َفإِنَّ اهلل  َواِحٍد َوَضَع َله  َدَواًء َغرْيَ َداٍء  ْع َداًء إاِلَّ ـمَل

، إنام واءاإلطالق إن الدعاء بديل الد، ومل يقل أحد عىل  (2)"اهْلَرم  

بإعامل األسباب التي أمرنا سبحانه  )عز وجل(هو ترضع إىل اهلل 

 وتعاىل باألخذ هبا لنتائجها .

 ؛ ن الفقه بديل الطبإومل يقل أحد عىل اإلطالق من أهل العلم 

، د أن تعلم الطب من فروض الكفاياتبل إن الفقه الصحيح يؤك

 األحوال إىل درجة فرض العني عىل البعض .وقد يرقى يف بعض 

، الطب ال يقل عن ثواب تعلم الفقه مع تأكيدنا أن ثواب تعلم

وأن األولوية ألحدُها ترتبط بمدى احلاجة امللحة إليه ، فحيث 

                                                           

   .12: امللك (1

، حديث  باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه ، أبواب الطب،  سنن الرتمذي (5

 . 5038: رقم
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تكون حاجة األمة يكون الثواب أعىل وأفضل ما صدقت النية هلل 

 . )عز وجل(

وبأن اهلل ، حلوه ومره ، فمع إيامننا العميق بالقدر خريه ورشه 

، فأمره إذا أراد شيًئا أن يقول  خالق األسباب واملسببات )عز وجل(

سعى ونأخذ بأقىص األسباب ، فنجمع نعلينا أن  له كن فيكون ،

بني أسباب العلم وأسباب اإليامن مًعا ، مؤكدين أنه ال تناقض 

بل اخلري كل اخلري والنجاء كل النجاء أن نحسن اجلمع ، بينهام 

 واألخذ هبام مًعا .، بينهام 

 

*                 *               * 
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 حسن اخلامتة
 

، كان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( مع مكانته العظيمة        

وعظيم فضل اهلل تعاىل عليه بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل 

فاألعامل بخواتيمها ، فعن  ؛حسن اخلامتة ويعمل هلا  )عز وجل(اهلل 

: كاَن رسول  اهلل )صىل  سيدنا أنس بن مالك )ريض اهلل عنه( قال

كثِر  أن يقوَل:  يا مقلَِّب القلوِب ثبِّت قلبي عىل "اهلل عليه وسلم( ي 

: يا رسول اهلل "ينِكد آمنَّا بَِك وبام جئَت بِِه َفهل ختاف    ، ، فقلت 

ب ها "عَلينا ؟ قاَل:  نَعم ، إنَّ القلوَب بنَي إصبََعنِي من أصابِع اهلل يقلِّ

 .( 1)"كيَف يشاءَ 

أو الركون إىل ، وحيذرنا نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( من الغفلة       

ما مىض من العمل ، والتقاعس عن الطاعة ؛ ألن اإلنسان ال يدري 

متى وكيف تكون خامتته ، فيقول نبينا )صىل اهلل عليه وسلم(: 

                                                           

ْْحنِ  ، أبواب القدر ، سنن الرتمذي( 1  ، باب ما جاء أن  القلوب بنْي أْصبعِي الر 

 .5140رقم: حديث 
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ْم " َل  َأوْ  –َفَواهلل إِنَّ َأَحَدك  ج  ِل النَّاِر ، َحتَّى ـَيْعَمل  بَِعَمِل َأهْ  -: الرَّ

ون  َبْينَه  َوَبْينََها  ، َفَيْسبِق  َعَلْيِه الكِتَاب  َفَيْعَمل   َغرْي  َباٍع َأْو ِذَراعٍ َما َيك 

َها ل  َل َلَيْعَمل  بَِعَمِل َأْهِل اجَلنَِّة ،  ، بَِعَمِل َأْهِل اجَلنَِّة ، َفَيْدخ  ج  َوإِنَّ الرَّ

ِه ـَعَليْ  ، َفيَْسبِق  ا َغرْي  ِذَراٍع َأْو ِذَراَعنْيِ ـه  َوَبْينَهَ ـون  َبْينَ ـَحتَّى َما َيك  

َهاالكَِتاب   ل   . (1)"، َفَيْعَمل  بَِعَمِل َأْهِل النَّاِر َفَيْدخ 

 امنَّ  كل فليحرص ، عليه عثب   يشء عىل بضق   من:  ويقولون

 ، قبضي   متى يدري ال فإنه ، وحني وقت كل يف الصالح العمل عىل

( : وسلم عليه اهلل صىل) نبينا ويقول ، قبضي   عمل أي عىل وال

 .(2)"ةَ ـَجنَّ ـالْ  َدَخَل اهلل  إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  ِمهِ َكاَل  آِخر   َكانَ  َمنْ "

 . أمجعني السعادة بخامتة لنا خيتم أن( وجل عز) اهلل نسأل

      *           *       * 

                                                           

رقم: حديث  ، باب يِف القدرِ  ، كتاب القدر ، صحيح البخاري: متفق عليه( 1

باب كْيِفي ِة خْلِق اآْلدِميِّ يِف  ، كتاب القدر ، وصحيح مسلم ، واللفظ له ، 2214

ِه وكِتابِة ِرْزقِِه وأجلِِه وعملِِه وشقاوتِِه وسعادتِهِ   .5243رقم: حديث  ، بْطِن أمِّ

 .3118رقم: حديث  ،التَّْلِقنِي  يِف باب  ،اجلنائز كتاب  ، داود أِب سنن( 5
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