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الطبعة األوىل
 للهيئة املرصية العامة للكتاب، ٢٠٢٢.

الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

توجه  بالرضورة عن  تعرب  الكتاب ال  هذا  الواردة يف  اآلراء 
اهليئة، بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.

حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
بإذن  إال  صورة  بأية  االقتباس  أو  النسخ  أو  النرش  إعادة  حيظر 
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب، أو باإلشارة إىل املصدر.
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﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  
ڭ﴾ ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ  

]سورة البقرة، اآلية ٢8٥[
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مقــدمــة

احلمـد هلل رب العاملـن، والصاة والسـام عـى خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا حممـد بن عبد اهلل، وعـى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إىل يوم الدين.
وبعــد،،،

فعقيدتنـا أنَّنـا نؤمن باهلل الواحد األحـد، خالـق اخللق، 
ومالـك امللك، وأنه  عامل الغيب والشـهادة، فا يعـزب 
عن علمه يشء يف األرض وال يف السامء، حييـط علمـه بكل 
يشء، وال حييــط بـه يشء، وأنه  هو احلـق املبن، مل يتخذ 
صاحبة وال ولًدا، وليس له كْفٌء وال ندٌّ وال نظيـٌر وال شبيه 
وال رشيـك، وهو األول با بداية، واآلخر با هنايـة، وأنَّـه 
نـور السـاموات واألرض، وهو احلي الذي ال يموت، وأن 
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أمره إذا أراد شيًئا أن يقول له كن فيكون، وهو احلي القيوم، 
الرمحن الرحيم، له األسامء احلسنى ندعوه هبا.

عقيدتنــا أنَّ هلل تعاىل مائكة خلقهم من نور، وهم عباد 
مكرمـون، ال يعصون اهلل ما أمرهـم، ويفعلون ما يؤمرون، 
وأن اهلل  يصطفـي منهم رسـًا كام يصطفـي من الناس، 
وأن منهم من ذكر يف القرآن الكريم أو السنة النبوية الرشيفة 
بأسـامئهم كجربيـل وميكائيـل ، أو بصفاهتـم كحملـة 

العرش، وكتبة األعامل وغريهم.

عقيدتنـا أنَّنا نؤمن بأن اهلل  قد أرسـل رسـله، وأنزل 
عليهـم كتبه؛ حيث يقول سـبحانه:﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ ک  ک ہ﴾)١(، وأن مجيـع 
  الكتب السـاموية قـد اتفقت عى الدعـوة إىل توحيد اهلل

وعبادته وحده ال رشيك له.

وأن القرآن الكريم هو كام اهلل تعاىل املنزل عى رسـوله 
حممـد ملسو هيلع هللا ىلص، املتعبـد بتاوتـه، املتحـدى بأقـرص سـورة منه، 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢١٣[.
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وأن السـنة النبوية املرشفة شـارحة ومفصلـة ومبينة للقرآن 
الكريم، ومتممة لترشيعات ديننا احلنيف، كام نؤمن بجميع 

الكتب املذكورة تفصيًا يف القرآن الكريم.

عقيدتنـا أنَّنا نؤمن بأن اهلل  أرسـل رسًا كثرية، منهم 
مـن ُذكر يف القـرآن الكريم ومنهم مـن مل ُيذكر؛ حيث يقول 

احلق سـبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
وقـد  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾)١( 
بعث مجيـع الرســل ، باحلق والعدل والقسط، مبرشين 

ومنذرين، كي ال يكون للنَّاس عى اهلل حجة بعد الرسل.

عقيدتنـا أن حبَّ سـيدنا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جـزٌء ال يتجزأ 
من إيامننا، ونرتضَّ عن أصحابـه أمجعن، وأزواجه أمهات 
املؤمنــن، وآل بيتــه األكـرمـن، وأتباعـه وأتبـاع أتباعـه 

الطيبن الطاهرين، والصاحلن أمجعن.

  نا نؤمن باليـوم اآلخر، وأنه يوم يفصل اهلل عقيدتنـا أنَّ
فيه بن اخلائق، فهو يوم احلسـاب ويوم اجلزاء؛ حيث يقول 
سبحانه:﴿مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حج﴾)٢(، 

)١( ]سورة غافر، اآلية ٧8[.
)٢( ]سورة فصلت، اآلية ٤٦[.
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ويقـول : ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾)١(، 
ويقول :﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
 : ک  ک  ک  ک  گ  گ﴾)٢(، ويقول

﴿ڎ  ڈ    ڈژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک﴾)٣(.
عقيدتنـا أننا نؤمن بالقدر خريه ورشه، حلوه ومره، وأن 
ر مجيع األشياء بمشيئته هلا، وأن األمور كلها بيده  اهلل  قدَّ
سـبحانه، ال رادَّ حلكمـه وال معقب لقضائـه، مع تأكيدنا أن 

اإليامن بالقدر ال يتناىف مع األخذ باألسباب.
وقـد آثرت أن يكـون هذا الكتـاب كتاًبا خمتـرًصا خالًيا 
مـن أية مسـائل جدليـة أو خافيـة، شـافًيا يف حتقيـق معنى 

اإليمـان، متضمنًا ما ال ُيْسَتْغنَى عنه من أصوله.
أسـأل اهلل العيل العظيم أن يتقبل هـذا العمل، وأن جيعله 
خالًصـا لوجهـه الكريم، واهلل مـن وراء القصـد وهو املوفق 

واملستعان.

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢8٦[.
)٢( ]سورة الزلزلة، اآلية ٧، 8[.

]سورة النبأ، اآلية ٣٩[.  )٣(

أ.د. حممد خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعى للشئون اإلسامية
عضو جممع البحوث اإلسامية
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إنَّ اإليـامن بـاهلل تعاىل هو الركـن الركن لإليـامن؛ حيث 
يقول احلق سبحانه: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ 
ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہ ہ 
ۓ  ےۓ   ے  ھ   ھھ   ھ  ہ  ہ 
ڭ ڭ ڭ﴾)١(، ويقول : ﴿ٿ ٿ  ٹ ٹ 
ٹ   ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ  ڄ  ڃ﴾)٢(.
فعقيدتنـا: أننـا نؤمـن بـاهلل، ومائكته، وكتبه، ورسـله، 
واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشه، حلوه ومره، وأننا رضينا 
باهلل ربًّا، وباإلسـام دينًا، وبسـيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص نبيًّا ورسـواًل، 
وملـا سـأل جربيـُل  نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص عـن اإليـامن؟ أجابـه ملسو هيلع هللا ىلص: 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢8٥[.
)٢( ]سورة آل عمران، اآلية ١8[.

 اإليامن باهلل
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»َأْن ُتْؤِمَن بـاهلل، َوَمَاِئَكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسـِلِه، َواْلَيْوِم اآْلِخِر، 
ِه«)١(. ِه َورَشِّ َوُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخرْيِ

- خالق اخللق ومالك امللك: 

عقيدتنـا: أنَّ اهلل  هـو خالق اخللـق، ومالك امللك، 
وأنـه  قـادر، له القدرة املطلقة؛ حيـث يقول : ﴿ڎ 
ک   ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ ڱڱ  ڱ 
ں  ں ڻ   ڻ﴾)٢(، ويقول سـبحانه: ﴿ېئ  ىئ    ىئىئ  
ی  ی   ی﴾)٣(، وأنـه  عامل الغيب والشهادة، فا 
يعزب عن علمه يشء يف األرض وال يف السامء، قال تعاىل: 
  وأنـه  ڻ﴾)٤(،  ڻ  ں   ں   ڱ    ڱ     ﴿ڱ  
هو احلق املبن، وأن سـيدنا حممًدا بن عبد اهلل عبده ورسوله 
الصـادق الوعد األمـن، وأن القيامة حـق، وأن اجلنة حق، 
وأن النـار حـّق؛ حيث يقول نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َشـِهَد َأْن الَ إَِلَه 

ْسَاِم والَقَدِر؛ حديث رقم: 8.  ياَمِن َواإلِْ ياَمن، َباب معرفة اإلِْ )١( صحيح مسلم، ِكَتاب اإلِْ
)٢( ]سورة آل عمران، اآلية ٢٦[.

)٣( ]سورة غافر، اآلية ١٦[.
)٤( ]سورة طه، اآلية ٧[.
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ًدا َعْبُدُه َوَرُسـوُلُه، َوَأنَّ  يَك َلُه، َوَأنَّ حُمَمَّ إاِلَّ اهلل َوْحـَدُه اَل رَشِ
ِعيَسى َعْبُد اهلل َوَرُسوُلُه، َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إىَِل َمْرَيَم َوُروٌح ِمنُْه، 
، َأْدَخَلـُه اهلل اجلَنََّة َعَى َمـا َكاَن ِمَن  اَر َحقٌّ ، َوالنَـّ َة َحـقٌّ َواجلَنَـّ

الَعَمِل«)١(.

- الواحد األحد: 
عقيدتنـا: أنَّ اهلل  هـو الواحـد األحـد الـذي مل يتخذ 
صاحبـة وال ولـًدا، وليـس له كـْفٌء وال نـدٌّ وال نظـرٌي وال 

رشيك، حيث يقول سـبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٺ  ٿ﴾)٢(، ويقول احلق سبحانه: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ ڭۇ  ۇ  ۆ﴾)٣(، ويقـول : ﴿ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ﴾)٤(، ويقـول تعـاىل: ﴿پ  پ    پ  
)١( متفـق عليـه: صحيـح البخـاري، ِكَتـاب َأَحاِديـِث اأَلْنبَِيـاِء، َبـاب َقْولِـِه تعـاىل: ﴿ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾]سـورة النسـاء، اآلية ١٧١[، حديـث رقم: ٣٤٣٥، 
ياَمِن َوهو َغرْي َشاكٍّ فِيِه َدَخَل  ياَمن، َباب َمْن َلِقي اهلل بِاإْلِ واللفظ له، وصحيح مسلم، ِكَتاب اإْلِ

َم َعَى النَّاِر، حديث رقم: ٢8. اْلـَجنََّة َوحرِّ
)٢( ]سورة اإلخاص، اآليات ١-٤[.

)٣( ]سورة اإلرساء، اآلية ١١١[.
)٤( ]سورة اجلن، اآلية ٣[.
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ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ  
ڦ﴾)١(،  ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   

ېې   ې   ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ﴿ۋ    : احلـق  ويقـول 
ې  ى  ى  ائ ائ  ەئ﴾)٢(، ويقـول سـبحانه: 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ﴿ېئ 
ويقـول  حت﴾)٣(،  جت  يب  ىب  خب  حب  جب  ىئ  مئ  

ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ﴿ے   وتعـاىل:  تبـارك 
ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

.
ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ﴾)٤(

- هو األول واآلخر: 
عقيدتنـا: أنَّ اهلل  هـو األول بـا بدايـة، واآلخـر بـا 
هنايـة، حييـط علمـه بـكل يشء، وال حييـط بـه يشء؛ حيـث 

)١( ]سورة املؤمنون، اآلية ٩١[.
)٢( ]سورة األنبياء، اآلية ٢٢[.

)٣( ]سورة األنعام، اآلية ١٠١[.
)٤( ]سورة مريم، اآليات 88-٩٣[.
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يقول سـبحانه: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤڤ  
ڤ  ڤ  ڦ﴾)١(، وأن اهلل  هـو نـور السـاموات 
واألرض، وهـو احلـي الـذي ال يمـوت، وهـو القاهـر فوق 
عباده، وهو السـميع البصري العليم، وأن أمره إذا أراد شيًئا أن 
يقـول له كـن فيكون، وهو احلـي القيوم، الرمحـن الرحيم، له 

األسامء احلسنى؛ حيث يقول : ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ 
ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے ۓ   ۓ    ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ ۆ ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  
ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      

ۈئ ېئ﴾)٢(.
ٌه عن الزمان واملكان والشبيه واملثيل:  - ُمنَزَّ

 ، ه عـن الزمان واملـكان، والنِّدِّ عقيدتنـا: أنَّ اهلل  منـزَّ
والنظري، والشـبيه، والرضيب، يقول تعاىل: ﴿ٺ  ٿ        

)١( ]سورة األنعام، اآلية ١٠٣[.
)٢( ]سورة احلرش، اآليات ٢٢ – ٢٤[.
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مـا  قالـوا: كل  وقـد  ٹ﴾)١(،  ٿٿ   ٿ ٹ  
خطر ببالك فاهلل  خاف ذلك)٢(.

وهـو وحده القادر عـى اإلحياء والبعث، وأمـره إذا أراد 
شـيًئا أن يقـول له كن فيكـون، يقول سـبحانه: ﴿گ  گ   
ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
ھ   ھ  ھ   ہ  ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  ۓ   ۓ  ے   ے   ھ  
ۋ    ۋ  ٴۇ    ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې ىى   ائ    ائ  
ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

ېئ   ېئ  ىئ ىئ  ىئ   ی﴾)٣(.
وقـد جـاء األمـر باإليـامن بـاهلل  رصحًيـا يف مواضع 

عـدة مـن القـرآن الكريم، منهـا قوله تعـاىل: ﴿چ   چ  
ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ک   ڑ  ژڑ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

)١( ]سورة الشورى، اآلية ١١[.
)٢( حاشـية ابـن األمـري عى إحتاف املريـد رشح جوهـرة التوحيد، ملحمد بن حممـد األمري، ص 

١٠٧، ط دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: ١٤٢٢ هـ -٢٠٠١م.
)٣( ]سورة يس، اآليات ٧8 – 8٣[.
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ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  
ڳ﴾)١(، وقولـه تعاىل: ﴿ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ےے   ھ   ھ   ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  
ۓ   ۓ   ڭ ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ  
گ   گ   ﴿ک    : وقولـه  ۉ﴾)٢(، 
گ  گ    ڳ ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  
ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں    ں  
وقولـه  ۓ﴾)٣(،  ۓ  ے     ے       ھ   ھ     ھ   ھ  

سـبحانه: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ﴾)٤(.

أثر اإليامن وثوابه:
اإليـامن باهلل تعاىل مفتـاح كل خري، وأمان من كل رش؛ 

حيـث يقـول احلـق سـبحانه:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

)١( ]سورة النساء، اآلية ١٣٦[.
)٢( ]سورة األعراف، اآلية ١٥8[.

)٣( ]سورة احلديد، اآليتان: ٧، 8[.
)٤( ]سورة التغابن، اآلية ١١[.
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ڀ﴾)١(،  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ويقـول : ﴿ىئ  ی  ی  ی     ی  جئحئ  مئ  ىئ  
يئ   جب  حب  خب  مب  ىب﴾)٢(.

وقـد وعـد اهلل  من حقق اإليـامن باهلداية إىل رصاطه 
املسـتقيم، والثبات عليه، فصاحب اإليامن احلق يف أمان من 
الضـال واإلضال؛ بل هـو يف رمحة اهلل وفضلـه، له أجره 

ونـوره، حيـث يقـول احلـق : ﴿ەئ  ەئ  وئ  
ېئ   ۈئ   ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  
ېئ  ېئ   ىئ  ىئ﴾)٣(، ويقـول : ﴿ٱ  
ڀ   پ  پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ 
: ﴿ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٹ﴾)٤(، ويقـول 
ٺ   ٺ  ٿ ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ 

ڦ  ڦ﴾)٥(.
)١( ]سورة األنعام، اآلية 8٢[.

)٢( ]سورة اجلن، اآلية ١٣[.
)٣( ]سورة النساء، اآلية ١٧٥[.

)٤( ]سورة احلديد، اآلية ١٩[.
)٥( ]سورة التغابن، اآلية ١١[.
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كام وعد اهلل  من حقق اإليامن باألجر العظيم والثواب 
تعـاىل: ﴿گ  گ   گ  گ  ڳ  يقـول  اجلزيـل، 
ںں   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
﴿ۇئ    سـبحانه:  ويقـول  ڻ﴾)١(،  ڻ   ڻ   ڻ  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ىئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ   
ىئ     مئ   جئحئ   ی   یی   ی   ىئ  

يئ  جب  حب   خب    مب  ىب  يب    جت﴾)٢(.
وقـد أعدَّ اهلل  للمؤمنن دار الـُمقامة يف جنات جتري 
مـن حتتهــا األهنـار خالـديـن فيهـا أبـًدا، يقول سـبحانـه: 

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ  
تعـاىل:  ويقـول  ڀ﴾)٣(،  ڀ   ڀ   پ  

﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ 
ۀ    ڻ   ڻڻ  ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ  
﴾)٤(، ويقـول  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ 

)١( ]سورة النساء، اآلية ١٥٢[.

)٢( ]سورة النساء، اآلية ١٦٢[.
)٣( ]سورة آل عمران، اآلية ١٣٣[.

)٤( ]سورة احلديد، اآلية ٢١[.
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ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    :
ۓ   ﴿ۓ    : ويقـول  پ﴾)١(،  پ   پ    پ  
ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ   
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  
ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ    ائ   ائ   ى  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ       ىئ        ىئ    ىئی  ی  ی  ی  

جئ   حئ﴾)٢(.
واإليـامن بـاهلل  هـو التجـارة الرابحـة، وهـو سـبب 
املغفـرة والرمحة من اهلل ، وهو طريق الفوز باجلنة والعتق 

مـن النار، يقـول احلق سـبحانه: ﴿ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       
ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  
ۓ  ۓ  ڭ ڭڭ  ڭ     ۇ ۇ  ۆ   ۆ ۈ  ۈ   ٴۇ   
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې ې  ى  
ۈئ   ۈئ   ۆئ      ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ  ەئ  ەئ   ائائ   ى  

ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئ  ﴾)٣(. 
)١( ]سورة مريم، اآلية ٩٦[.

)٢( ]سورة الطاق، اآليتان ١٠، ١١[.
)٣( ]سورة الصف، اآليات ١٠ – ١٣[.
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لإليـامن لوازم ال يتم إال هبا، فا إيامن ملن ال أمان له، 
وال إيـامن ملن ال أمانة لـه، وال إيمـان ملن ال عهد له، وال 
إيمــان ملن مل يأمن جـاره بوائقه؛ حيث يقـول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اَل إِيـاَمَن ملَِـْن اَل َأَماَنـَة َلُه، َواَل ِديـَن ملَِْن اَل َعْهـَد َلُه«)١(، 
اَل  َواهلل  ُيْؤِمـُن،  اَل  َواهلل  ُيْؤِمـُن،  اَل  »َواهلل  ويقـول ملسو هيلع هللا ىلص: 
ـِذي الَ َيْأَمُن  ُيْؤِمـُن« ِقيـَل: َوَمْن َيا َرُسـوَل اهلل؟ َقاَل: »الَّ
َجـاُرُه َبَوايَقـُه«)٢(، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »الَ َيْدُخـُل اْلـَجنََّة َمْن الَ 
َيْأَمـُن َجـاُرُه َبَواِئَقُه«)٣(، ويف رواية: َقاُلوا: َيا َرُسـوَل اهلل، 
ُه«)٤(، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »َما آَمَن يِب َمْن  َوَما َبَواِئُقُه؟ َقاَل: »َشـرُّ

َباَت َشْبَعاًنا َوَجاُرُه َجاِئٌع إىَِل َجنْبِِه َوُهَو َيْعَلُم بِِه«)٥(.

)١( مسند أمحد، ٣٧٥/١٩، حديث رقم: ١٢٣8٣.
)٢( صحيح البخاري، ِكَتاب اأَلَدِب، َباب إِْثِم َمْن اَل َيْأَمن َجاره َبَوايَقه؛ حديث رقم: ٦٠١٦.

ِريِم إِيَذاِء اْلـَجاِر، حديث رقم: ٤٦. )٣( صحيح مسلم، ِكَتاب اإليامن، َباب َبَياِن حَتْ
)٤( مسند أمحد،٢٦١/١٣، حديث رقم: ٧8٧8.

)٥( املعجم الكبري للطرباين، ١ / ٢٥٩، حديث رقم: ٧٥١.

لوازم اإليامن وصفات املؤمنني
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، ووجــل القلــوب  اإليمــان يقتـي خشـيـة اهلل 
منـه، واطمئنـان القلـوب بذكـره، يقـول سـبحانه: ﴿ٹ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ 
ژ   ڈ   ڈ   ڎ  ڎ   ڌ  ڍڌ  ڍ 
يب  ىب   ﴿مب   سـبحانه:  ويقـول  ژ﴾)١(، 
جت  حت ختمت  ىت  يت جث  مث  ىث  يث   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   

پ﴾)٢(.
 ، اهلل  مرضــاة  إىل  املســارعـة  يقتـي  واإليمــان 

والتسـليم حلكمه وقضائه، يقول احلق سـبحانه: ﴿ې  ې         
ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    

ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ﴾)٣(.
)١( ]سورة األنفال، اآليات ٢ – ٤[.
)٢( ]سورة الرعد، اآليتان ٢8، ٢٩[.

)٣( ]سورة النور، اآلية ٥١[.
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واإليامن يقتي أن نقدم حّب اهلل  وحب رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص 
عـى كل حـّب، وطاعتهام عـى كل طاعة، يقول سـبحانه:      

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۇۆ  ۇ  ﴿ڭ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ىئ   ﴿ىئ     : ويقـول  ى﴾)١(،  ى  ې 
ىئ  ی ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ﴾)٢(، 

ويقـول احلـق سـبحانه: ﴿ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  
ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

ژ  ڑ﴾)٣(.
كـام أكدت السـنة النبويـة املطهـرة عى وجـوب تقديم 
طاعة اهلل  وطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص عى كل طاعة؛ حيث يقول 
نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َيُكوَن اهلل َوَرُسـوُلُه َأَحبَّ 
ا، َوَحتَّى ُيْقَذَف يِف النَّاِر َأَحبَّ إَِلْيِه ِمْن َأْن َيُعوَد  إَِلْيِه ِمَّا ِسَواُهَ
اُه اهلل ِمنُْه، َواَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن  يِف اْلُكْفـِر َبْعَد إِْذ َنجَّ

)١( ]سورة النساء، اآلية ١٣[.
)٢( ]سورة النور، اآلية ٥٢[.
)٣( ]سورة الفتح، اآلية ١٧[.
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َأَحبَّ إَِلْيـِه ِمْن َوَلِدِه َوَوالِِدِه َوالنَّاِس َأمْجَِعَن«)١(، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: 
»َثَاٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحَاَوَة اإِلياَمِن: َأْن َيُكوَن اهلل َوَرُسوُلُه 
ا، َوَأْن حُيِبَّ امَلْرَء الَ حُيِبُُّه إاِلَّ هلل، َوَأْن َيْكَرَه  َأَحبَّ إَِلْيِه ِمَّا ِسَواُهَ
َأْن َيُعوَد يِف الُكْفِر َكاَم َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف يِف النَّاِر«)٢(، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: 
»الَ ُيْؤِمـُن َأَحـُدُكـْم َحتَّى َأُكـوَن َأَحبَّ إَِلْيِه ِمْن َوالِـِدِه َوَوَلِدِه 

َوالنَّاِس َأمْجَِعَن«)٣(. 

واإليـامن يقتـي أن نـرض بحكـم اهلل  وحكـم 
رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص فنصـدر بأمـره، ونقـف عنـد هنيـه؛ حيـث 

ۅ   ۋ  ۋ    ٴۇ   ﴿ۈ   سـبحانه:  احلـق  يقـول 
ى   ې  ې   ې   ې  ۉ   ۉ   ۅ  
وئ﴾)٤(،  ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى  

ويقول تعاىل: ﴿ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

)١( مسند أمحد، ٣٩٧/٢٠، حديث رقم: ١٣١٥١.  
ياَمن، َباب َحَاَوِة اإِلياَمِن، حديث رقم: ١٦، واللفظ  )٢( متفق عليه: صحيح البخاري، ِكَتاب اإلِْ
ياَمِن،  ياَمن، َباب َبَياِن ِخَصـاٍل َمِن اتَّصَف هِبِنَّ َوَجَد َحَاَوَة اإْلِ له، وصحيح مسـلم، ِكَتاب اإْلِ

حديث رقم: ٤٣.
سـوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمـَن اإِلياَمِن، حديث  ياَمن، َباب حب الرَّ )٣( متفـق عليـه: صحيح البخاري، ِكَتاب اإلِْ
يـاَمن، َباب وجوِب حَمَبَِّة َرسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رقـم: ١٥، واللفـظ له، وصحيح مسـلم، ِكَتاب اإْلِ
ياَمِن َعـَى َمْن ملْ حِيبُُّه َهِذِه  اِس أمْجَِعَن، َوإِْطَاِق َعَدِم اإْلِ َأْكَثـَر ِمـَن اأْلَْهِل َواْلَوَلِد َواْلَوالِِد والنَـّ

امْلـََحبََّة، حديث رقم: ٤٤.
)٤( ]سورة النساء، اآلية ٦٥[.
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پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺٺ  ٿ  
ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ    ٿ  
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

ڄ ڄ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾)١(.
واإليـامن يقتــي أن ندعو اهلل تعـاىل وحده، وال نرشك 

به شـيًئا، يقول سـبحانه: ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   
ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴾)٢(.
واإليامن يقتي أن نأمر باملعروف ونأتيه، وأن ننهى عن 

املنكر وال نأتيه، يقول احلق : ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ  

ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ﴾)٣(.

)١( ]سورة النور، اآلية ٦٢[.
)٢( ]سورة الكهف، اآليتان ١٣، ١٤[.

)٣( ]سورة آل عمران، اآلية ١١٠[.
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واإليـامن يقتـي أن حتـب ألخيـك مـا حتب لنفسـك، 
حيـث يقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل ُيْؤِمُن َأَحـُدُكْم َحتَّى حُيِبَّ أِلَِخيـِه 
َمـا حُيِـبُّ لِنَْفِسـِه«)١(، وأن حتـب املؤمـن إليمـانـه وتنصـح 

الفاسـق لعصيـانه، يقول تعـاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦڦ  
ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾)٢(.
واإليـامن يقتـي أن تقـول الصـدق مـع ظنـك أن الصـدق 
قـد يـرضك، وأن ال تقـول الكـذب مع ظنـك أن الكـذب قد 
ينفعـك؛ ألنك تدرك وتؤمن بأن ما أخطـاك مل يكن ليصيبك، 

ومـا أصابك مل يكـن ليخطئك، موقنًا بقـول احلق :﴿ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ 

ِخيِه َما حِيّب لِنَْفِسـِه، حديث  )١( صحيـح البخـاري، ِكَتاب اإِليـاَمِن، َباب ِمَن اإِليـاَمِن َأْن حِيبَّ أِلَ
رقم: ١٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب الدليل عى أن من خصال اإليامن 

أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري، حديث رقم: ٤٥.
)٢( ]سورة املجادلة، اآلية ٢٢[.



25

:﴿ ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  گ﴾)١(، وقولـه 
ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ـْدَق  ُوا الصِّ ـرَّ ې ې﴾)٢(، وقـد ورد أنَّ النَّبِـّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »حَتَ
َوإِْن َرَأْيُتـْم َأنَّ فِيـِه اهْلََلَكـَة؛ َفإِنَّ فِيـِه النََّجاَة، َواْجَتنُِبـوا اْلَكِذَب 
َوإِْن َرَأْيُتـْم َأنَّ فِيـِه النََّجـاَة؛ َفإِنَّ فِيِه اهْلََلَكـَة«)٣(، وعن عبادة بن 
الصامـت قال: قلت يا رسـول اهلل: كيـف يل أن أعلم خري 
القـدر ورشه؟ قـال: »تعلـم أنَّ َمـا أخطـأك مل َيكـن لُِيصيبـك 
َوَمـا َأَصابـك مل َيكن لُيخطِئك فإنَّ ِمت عـى َغرْي َذلك دخلت 

النار«)٤(.

من صفات املؤمنني: 

إنَّ املؤمنـن هـم َمْن آمنـوا باهلل  ورسـوله ملسو هيلع هللا ىلص فأزهر 
اإليـامن يف قلوهبـم وأثمـر؛ فأسـلموا ألمر اهلل ورسـوله ومل 

يرتابـوا؛ حيـث يقـول تبـارك وتعـاىل: ﴿ھ    ھ  
ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

)١( ]سورة التوبة، اآلية ٥١[.
)٢( ]سورة احلديد، اآلية ٢٢[.

)٣( مكارم األخاق البن أيب الدنيا، ص ٥١، حديث رقم: ١٣٧.
)٤( مسند الربيع بن حبيب، باب يف القدر واحلذر، ص ٤٧، حديث رقم: ٧١.
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ۋ﴾)١(،  ۋ  ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ويقول سبحانه: ﴿ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ى   ې   ې  ﴿ې   سـبحانه:  ويقـول  ڃ﴾)٢(، 
ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ   ەئ   ائ  ائ   ى 

ۈئ  ېئ  ېئ﴾)٣(.
واملؤمنـون احلقيقيون هم من يرتمجون اإليامن إىل عمل؛ 

حيـث يقـول سـبحانه: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ  

)١( ]سورة احلجرات، اآلية ١٥[.
)٢( ]سورة األنفال، اآلية ٢[.
)٣( ]سورة النور، اآلية ٥١[.
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ک  ک     ک  ک  گ  گ﴾)١(، فاإليمــان 
احلقيقي هو ما وقـر يف القلب وصّدقه العمل. واملؤمنون ال 

يقدمون بن يدي اهلل ورسوله، يقول احلق سبحانه: ﴿ک  
ڳڱ    ڳ    ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  
ڱ     ڱ  ڱ  ں﴾)٢(، وال يرفعـون أصواهتـم فوق صوت 

النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، حيـث يقـول سـبحانه:﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  
ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  ھ 

ڭ﴾)٣(.
واملؤمنون يعلمون أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أوىل هبم من أنفسهم، 
فـا خيار هلم يف أمر بعد أن حكم اهلل  ورسـوله ملسو هيلع هللا ىلص فيه، 

يقـول سـبحانه: ﴿ٱ  ٻ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ﴾)٤(.
)١( ]سورة املؤمنون، اآليات ١-١١[.

)٢( ]سورة احلجرات، اآلية ١[.

)٣( ]سورة احلجرات، اآلية ٢[.
)٤( ]سورة األحزاب، اآلية ٣٦[.
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قـال  ـاُرهــا،  وُعمَّ املسـاجد  مصابيـح  هـم  واملؤمنـون 
تعـاىل: ﴿ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہھ  

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾)١(.

*             *             *

)١( ]سورة التوبة، اآلية ١8[.
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اإليـامن باملائكة جزء ال يتجزأ مـن أركان اإليامن الذي 
يقوم عى اإليامن باهلل ومائكته وكتبه ورسـله واليوم اآلخر 

والقضـاء خريه ورشه حلوه ومـره، يقول احلق : ﴿ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٿ﴾)١(.
واإليـامن باملائكـة ينتظم معـاين عدة، منهـا: التصديق 
بوجودهم، وإنزاهلم منزلتهـم الكريمة الائقة هبم، وإثبات 
أهنـم عبـاد اهلل وخلقه، ال يعصـون اهلل ما أمرهـم ويفعلون 
مـا يؤمـرون، وأن اهلل  يصطفي منهم رسـًا كام يصطفي 

مـن النـاس؛ حيث يقـول احلـق سـبحانه: ﴿چ  چ   
ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  

)١( ]سورة البقرة، اآلية ١٧٧[.

 اإليامن باملالئكة
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ڎ﴾)١(، ويلزم من اإليامن باملـائكـة اإليمـان بمن ذكر 
منهم تفصيًا باسمه كجربيل ، أو بصفته كملك املوت، 
أو من ذكروا إمجااًل بصفاهتم كحملة العرش، وخزنة اجلنة، 

وخزنة النار، وكتبة األعامل.

لقـد خلق اهلل  املائكة من نور، وهم عباد مكرمون، 
يسبحون بحمد رهبم ويستغفرون للذين آمنوا، يقول تعاىل: 

پ       پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٿ﴾)٢(،  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ  

ويقول سـبحانه: ﴿ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  ۆ  ۆ   ۇ   ۇ  
ې   ې     ې     ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ې  ى  ى   ائ   ائ﴾)٣(، ويقول عز من قائل: 

﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
ڃچ  چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ﴾)٤(، ويقول سبحانه: 

)١( ]سورة احلج، اآلية ٧٥[.
)٢( ]سورة الزمر، اآلية ٧٥[.

)٣( ]سورة غافر، اآلية ٧[.
)٤( ]سورة الشورى، اآلية ٥[.



31

ۆئ    ۇئ  ۇئ   وئ  وئ   ەئ   ﴿ەئ  
ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ﴾)١(، ويقـول : ﴿ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  

چ  ڇ  ڇ﴾)٢(.
ا للمائكة فهو عدوٌّ هلل ؛ حيث يقول  ومن كان عدوًّ

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ﴿ڱں    : احلـق 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ﴾)٣(، ويقول 

ک   ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  سـبحانه: 
گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ﴾)٤(.

واملائكة يسـبحون اهلل  وله يسـجدون؛ حيث يقول 
ىئ   ېئ    ېئ  ېئ    ۈئ   ۈئ   ﴿ۆئ   سـبحانه:  احلـق 
ىئ  ىئ  ی  ی﴾)٥(، ويقول : ﴿ۀ  
ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  
ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  

)١( ]سورة فصلت، اآلية ٣8[.
)٢( ]سورة األحزاب، اآلية ٥٦[.

)٣( ]سورة البقرة، اآلية ٩8[.
)٤( ]سورة النساء، اآلية ١٣٦[.

)٥( ]سورة األعراف، اآلية ٢٠٦[.
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ۆ﴾)١(، ويقول : ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  
ہ  ہ  ہ    ھ ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ﴾)٢(.
وهناك من املائكة من ذكروا يف القرآن الكريم أو السنة 
النبوية الرشيفة بأسـامئهم أو بصفاهتم، منهم: الروح األمن 

جربيل ، يقول سـبحانه: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾)٣(، 

ويقول سـبحانه: ﴿ژ   ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ   ک  

ڱ  ڱ﴾)٤(.

ومنهـم: ميكائيـل  الذي جـاء ذكره يف قولـه تعاىل: 
ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ﴾)٥(.

)١( ]سورة النحل، اآليتان ٤٩، ٥٠[.
)٢( ]سورة األنبياء، اآليتان ١٩، ٢٠[.

)٣( ]سورة الشعراء، اآليات ١٩٢-١٩٤[.
)٤( ]سورة البقرة، اآلية ٩٧[.

)٥( ]سورة البقرة، اآلية ٩8 [.
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ومنهـم: إرسافيـل  ملـك النفـخ يف الصـور، فَعـْن 
َـا َقاَلْت: َقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اللُهمَّ َربَّ  َعاِئَشـَة ، َأهنَّ
افِيَل َأُعوُذ بَِك ِمـْن َحرِّ النَّاِر،  يـَل َوِميَكاِئيـَل َوَربَّ إرِْسَ ِجرْبِ

 .)١(» َوَعَذاِب اْلَقرْبِ
ومنهم: مالك  خازن النـار؛ حيث يقول احلـق سبحانه: 

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ ڦ﴾)٢(.
ومنهم: ملك املوت؛ حيث يقول احلق سبحانه: ﴿ی ی 

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب﴾)٣(. 
ومنهـم: من ذكروا مجاعـات بصفاهتـم كحملة العرش 

وغريهـم؛ حيث يقول احلـق : ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک﴾)٤(، ويقـول سـبحانه: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾)٥(.
ومنهم: من ذكروا بأوصافهم وما أوكل إليهم من أعامل، 

ففي صـدر سـورة الصافـات يقول سـبحانه: ﴿ٱ  

)١( سنن النسائي، كتاب االستعاذة، باب االستعاذة من حرِّ النار، حديث رقم: ٥٥١٩.
)٢( ]سورة الزخرف، اآلية ٧٧[.

)٣( ]سورة السجدة، ١١[.
)٤( ]سورة احلاقة، ١٧[.

)٥( ]سورة األنعام، ٦١[.
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾)١(، ويف سـورة 
الذاريات يقول : ﴿ې  ې  ې  ې  ى  ى 
ائ ائ ەئ ەئ  وئ﴾)٢(، ويف سـورة املرسات 

قال تعاىل: ﴿ ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
ســورة  ويف  ں﴾)٣(،  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  ڳ 

النازعـات قــال سـبحانه: ﴿ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
)١( ]سـورة الصافـات، اآليـات ١–٣[، أقسـم  بطوائف املائكـة أو بنفوسـهم، فالصافات 
أقدامها يف الصاة، فالزاجرات السحاب سوًقا أو الزاجرات عن املعايص، فالتاليات لكام 
اهلل من الكتب املنزلة ذكًرا هلل تعاىل. انظر: تفسري القرطبي، ٦٢/١٥، ط دار الكتب املرصية، 
القاهرة، الطبعة الثانية ١٣8٤هـ = ١٩٦٤م، وتفسري النسفي، ١١٦/٣، دار الكلم الطيب، 

بريوت  ١٤١٩هـ - ١٩٩8م. بترصف.
)٢( ]سـورة الذاريـات، اآليـات ١-٤[، ﴿ې﴾ الريـاح؛ ألهنا تذر الـرتاب وغريه ﴿ې﴾ 
مصدر والعامل فيه اسـم الفاعل، ﴿ې﴾ السحاب؛ ألهنا حتمل املطر، ﴿ى﴾ مفعول 
احلامـات، والِوْقـر: الثِّقل حيَمل عى رأٍس أو عى ظهٍر، ﴿ائ﴾ الفلك، ﴿ ائ﴾ جرًيا 
ـمه اهلل تعاىل من األمور  ذا يرس أي ذا سـهولة، ﴿ەئ  وئ﴾ املائكة املوكلة بتنفيذ ما قسَّ
كاألمطار واألرزاق وغريها، ومعنى الفاء أنه أقسم بالرياح، فبالسحاب التي تسوقه، فبالفلك 
التي جترهيا هببوهبا، فباملائكة التي تنفذ: تقسم األرزاق بإذن اهلل من األمطار وجتارات البحـر 
ومنافعهـا، إىل غري ذلك. انظر: إصـاح املنطـق البن السكيت، ص ١٢، ط دار إحياء الرتاث 

العريب، الطبعة األوىل  ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢م، وتفسري النسفي، ٣٧١/٣ بترصف.
)٣( ]سورة املرسات، اآليات ١– ٥[، أقسم  بطوائف من املائكة أرسلهن بأوامره فعصفن 
يف مضيهن، وبطوائف منهم نرشن أجنحتهن يف اجلو عند نزوهلن بالوحي، أو نرشن الرشائع 
يف األرض، أو نـرشن النفـوس املوتـى بالكفر واجلهل بام أوحن ففرقـن بن احلق والباطل، 
فألقـن ذكـًرا إىل األنبيـاء واملرسـلن  عذًرا للمحقـن أو نـذًرا للمبطلن. انظر: تفسـري 

القرطبي، ١٩/ ١٥٥، وتفسري النسفي، ٥8٤/٣. بترصف.
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ے﴾)١(، كـام حتدثت السـنة النبوية عـن املائكة يف كثري من 
املواضـع، منها ما ورد َعْن َسـُمَرَة ، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
اَر َمالٌِك  ـِذي ُيوِقُد النَـّ ْيَلـَة َرُجَلـْنِ َأَتَيايِن َقااَل: الَّ »َرَأْيـُت اللَّ

يُل َوَهَذا ِميَكاِئيُل«)٢(. َخاِزُن النَّاِر، َوَأَنا ِجرْبِ

ْينَا َمَع  ا إَِذا َصلَّ وَعـْن َعْبِد اهلل بن مسـعود ، َقـاَل: ُكنَـّ
ـَاُم َعَى  ــَاُم َعَى اهلل َقْبـَل ِعَباِدِه، السَّ النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُقْلنَـا: السَّ
َاُم َعَى ُفَاٍن َوُفَاٍن، َفَلامَّ  َاُم َعَى ِميَكاِئيَل، السَّ يَل، السَّ ِجرْبِ
َف النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأْقَبَل َعَلْينَـا بَِوْجِهِه، َفَقـاَل: »إِنَّ اهلل ُهَو  اْنـرَصَ
َاِة َفْلَيُقْل: التَِّحيَّـاُت هلل،  َاُم، َفإَِذا َجَلَس َأَحُدُكْم يِف الصَّ السَّ
َـا النَّبِيُّ َوَرمْحَة  ـَاُم َعَلْيَك َأهيُّ يَِّبـاُت، السَّ َلـَواُت، َوالطَّ َوالصَّ
ُه إَِذا  َن، َفإِنَّ احِلِ ـَاُم َعَلْينَا َوَعَى ِعَباِد اهلل الصَّ اهلل َوَبَرَكاُتُه، السَّ
ـاَمِء َواألَْرِض، َأْشَهُد  َقاَل َذلَِك َأَصاَب ُكلَّ َعْبٍد َصالٍِح يِف السَّ

)١( ]سورة النازعات، اآليات ١– ٥[. أقسم اهلل سبحانه بطـوائـف املائكـة التي تنزع األرواح 
مـن األجسـاد، غرًقـا، أي: إغراًقا يف النـزع، أي: تنزعها من أقايص األجسـاد، وبالطوائف 
التي تنشـطها، أي: خترجها، من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها، وبالطوائف التي تسبح يف 
مضيها، أي: ترسع فتسـبق إىل ما أمروا به، فتدبر أمًرا من أمور العباد ما يصلحهم ىف دينهم 
ودنياهم. انظر: تفسـري الزخمرشي »الكشـاف عن حقـائـق غوامـض التنزيل« ٦٩٣/٤، ط 
دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة  ١٤٠٧ هـ ، وتفسري النسفي، ٥٩٥/٣ بترصف.

)٢( صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب إِذا قـال أحُدكْم: آِمن، واملاِئكـة يِف الّسامِء: آِمن، 
فوافقْت إِْحداها األُْخرى غِفر له ما تقّدم ِمْن ذْنبِِه، حديث رقم: ٣٢٣٦.
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 ْ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، ُثمَّ َيَتَخريَّ َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل، َوَأْشـَهُد َأنَّ حُمَمَّ
َبْعُد ِمَن الَكَاِم َما َشاَء«)١(.

وَعـْن َأيِب ُهَرْيـَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا ُقرِبَ 
امَليُِّت -َأْو َقاَل: َأَحُدُكْم- َأَتاُه َمَلَكاِن َأْسـَوَداِن َأْزَرَقاِن، ُيَقاُل 
ــا: امْلـُنَْكـُر، َولِْلَخـِر: النَِّكـرُي، َفَيُقـواَلِن: َما ُكنَْت  أِلََحِدِهَ
ُجـِل؟ َفَيُقـوُل َمـا َكاَن َيُقوُل: ُهـَو َعْبُد اهلل  َتُقـوُل يِف َهـَذا الرَّ
ًدا َعْبـُدُه َوَرُسوُلُه،  َوَرُسوُلُه، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل، َوَأنَّ حُمَمَّ
ـا َنْعَلـُم َأنََّك َتُقـوُل َهَذا، ُثمَّ ُيْفَسـُح َلـُه يِف  َفَيُقـواَلِن: َقْد ُكنَـّ
ُر َلُه فِيـِه، ُثمَّ ُيَقاُل َلُه:  ِه َسـْبُعوَن ِذَراًعا يِف َسـْبِعَن، ُثمَّ ُينَوَّ َقرْبِ
ُهْم، َفَيُقـواَلِن: َنْم َكنَْوَمِة  َنـْم، َفَيُقوُل: َأْرِجـُع إىَِل َأْهيِل َفُأْخرِبُ
ِذي اَل ُيوِقُظُه إاِلَّ َأَحبُّ َأْهِلِه إَِلْيِه، َحتَّى َيْبَعَثُه اهلل  الَعـُروِس الَّ

ِمْن َمْضَجِعِه َذلَِك«)٢(.

*            *            *

)١( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتاب االسـتئذان، باب الّسـام اْسـم ِمْن أْسـامِء اهلل تعاىل، 
حديث رقم: ٦٢٣٠، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب الصاة، باب الّتشـّهِد يِف الّصاِة، 

حديث رقم: ٤٠٢.
، حديث رقم: ١٠٧١. )٢( سنن الرتمذي، أبواب اجلنائز، باب ما جاء يِف عذاِب القرْبِ
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ُيعـد اإليـامن بجميـع الكتـب السـاموية التـي أنزهلا اهلل 
تعاىل عى رسـله  ركنًا مـن أركان اإليامن باهلل تعاىل، قال 

سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ  

يف  ملسو هيلع هللا ىلص  ويقـول  ڤ﴾)١(،  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  

تعريفــه لإليمــان: »اإليَمــان أْن ُتْؤمـن بـاهلل ومائكتـه، 
وُكُتبه، وُرُسـِله«)٢(، قـال اإلمـام العيني: »اإليمـان بالرسل 

مستلزم لإليمـان بمـا ُأْنِزل عليهم«)٣(.

)١( ]سورة آل عمران، اآلية 8٤[.
)٢( صحيـح البخـاري، كتـاب َتْفِسـرِي القْرآِن، َبـاب َقْولِـِه تعـاىل: ﴿ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ﴾ 

]سورة لقامن، اآلية ٣٤[، حديث رقم: ٤٧٧٧.
)٣( عمـدة القـاري رشح صحيح البخاري لبـدر الدين العينـي، ٢٩٢/١، ط دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت.

اإليامن بالكتب الساموية
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وقد اتفقت الكتب السـمـاوية عـى الدعوة إىل التوحيد 
وعبـادة اهلل  وحـده ال رشيـك له، وتنوعـت الرشائع يف 
أحكامهـا العمليـة لكل أمة بام يناسـب حاهلـا وزماهنا، قال 

تعاىل: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾)١(.

ِريَقُة الظَّاِهَرُة  يَعُة الطَّ ِ ــْرعُة والرشَّ قال القرطبي : الشِّ
َع اهلل لِِعَباِدِه ِمَن  ـِريَعُة َما رَشَ ُل هِبَا إىَِل النََّجاِة، َوالشَّ تِي ُيَتَوصَّ الَّ
، َوَمْعنَى  يِن، َوامْلِنَْهـاُج: الطَِّريُق الثابت امْلـُْسـَتِمرُّ أحـكام الدِّ
عة َحَسب حاِل ُكّل  اِئع َواْلِعَباَداِت ُمتنَوِّ َ ُه َجَعَل الرشَّ اآْلَيِة: َأنَّ

أمة، َواأْلَْصُل التَّْوِحيُد اَل اْختَِاَف فِيِه جلميع األمم)٢(.

فيجـب اإليـامن إمجـااًل بـكل الكتـب السـاموية التي 
أنزهلـا اهلل  عى األنبيـاء والرسـل ، سـواء ما ذكـر 
منهــا يف القـرآن الكريم وما مل يذكر، حيـث يقول تعاىل: 

ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿ڇ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ 
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک  

)١( ]سورة املائدة، اآلية ٤8[.
)٢( تفسري القرطبي، ٦ /٢١١ بترصف.
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ڻ  ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   
ھ   ھ  ھ   ہھ   ہ  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   
﴿ک   سـبحانه:  ويقـول  ۓ﴾)١(،  ۓ   ے  ے  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ ڱ  ڱ﴾)٢(، ومعنى ذلك أن األنبياء 
والرسل السابقن أنزل اهلل  عليهم الكتب مبرشين هبـا 

ومنذرين للناس. 

وقد ُأْنِزلت الكتب السـاموية كلها يف شهر رمضان، فعن 
واثلـة بـن األسـقع الليثـي  أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »ُأْنِزَلْت 
ل َلْيَلـٍة ِمـْن َشـْهِر َرَمَضـاَن، َوُأْنِزَلـِت  ُصُحـُف إِْبَراِهيـَم َأوَّ
ْنِجيُل لَِثَاث  التَّْوَراُة لِِسـتٍّ َمَضْنَ ِمـْن َرَمَضاَن، َوُأْنـِزَل اإْلِ
َة َخَلْت  ُبوُر لَِثاَمِن َعرْشَ َة َمَضْت ِمْن َرَمَضـاَن، َوُأْنِزَل الزَّ َعرْشَ
يـَن َخَلْت ِمْن  ِمـْن َرَمَضــاَن، َوُأْنـِزَل اْلُقـْرآُن أِلَْرَبـٍع َوِعرْشِ

َرَمَضاَن«)٣(. 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢١٣[.
)٢( ]سورة آل عمران، اآلية ١8٤[.

)٣( مسـند أمحـد ١٩١/٢8، حديث رقـم: ١٦٩8٤، املعجم الكبري للطـرباين ٢٥/٢٢ حديث 
رقم: ١8٥. 



40

 : اإليامن بالكتب الساموية تفصيالاً
- القرآن الكريم:  أولاً

هـو كام اهلل تعاىل املنزل عى رسـوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص، املتعبد 
بتاوته، املتحدى بأقرص سورة منه، من قال به صدق، ومن 
حكـم به عدل، ال يشـبع منـه العلامء، وال تنقـي عجائبه، 

وال خَيَلـُق عن كثرة الـرّد، يقول احلق سـبحانه: ﴿ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾)١(، ويقول سبحانه: ﴿ٹ  
ڦ   ڦ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  
چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾)٢(.
عقيدتنـا: أن القـرآن الكريم كتـاب اهلل املنزل عى خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا حممـد ملسو هيلع هللا ىلص، وأن هذا الكتـاب العظيم 

)١( ]سورة اإلرساء، اآليتان ٩-١٠[. 
)٢( ]سورة الزمر، اآلية ٢٣[.
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حمفـوظ بحفظ اهلل لـه، وأنه هيدي للتي هي أقـوم، وال يأتيه 
الباطـل مـن بـن يديـه وال مـن خلفـه ﴿ڱ     ں  ں  

ڻ﴾)١(.
وهو كتاب هداية، حيث يقول احلق سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ﴾)٢(.
وهو كتاب رمحة وشفاء، حيث يقول سبحانه: ﴿ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  

ۓ ۓ﴾)٣(.
وهـو نـور هيدي به اهلل تبـارك وتعاىل من يشـاء من عباده، 

حيث يقـول احلـق : ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ﴾)٤(، ومل تلبـث اجلـن إذ سـمعته أن قالـوا: ﴿ ٱ  
ٻ  ٻ ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ﴾)٥(.
)١( ]سورة فصلت، اآلية ٤٢[.

)٢( ]سورة البقرة، اآليتان ١-٢[.
)٣( ]سورة اإلرساء، اآلية 8٢[.

)٤( ]سورة الشورى، اآلية ٥٢[.
)٥( ]سورة اجلن، اآليتان ١-٢[. 
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وقـد وردت أحاديـث كثـرية يف فضـل القـرآن الكريم 
وتاوتـه، فعند تاوته تتنزل املائكة بالرمحات، فَعْن ُأَسـْيد 
ْيِل ُسـوَرَة الَبَقَرِة،  اْبـِن ُحَضرْيٍ  َقاَل: َبْينَـاَم ُهَو َيْقَرُأ ِمَن اللَّ
َوَفَرُسـُه َمْرُبوَطٌة ِعنَْدُه، إِْذ َجاَلِت الَفَرُس َفَسـَكَت َفَسَكَتْت، 
َفَقـَرَأ َفَجاَلـِت الَفَرُس، َفَسـَكَت َوَسـَكَتِت الَفَرُس، ُثـمَّ َقَرَأ 
َف، َوَكاَن اْبنُُه حَيَْيى َقِريًبا ِمنَْها، َفَأْشَفَق  َفَجاَلِت الَفَرُس َفاْنرَصَ
ـاَمِء، َحتَّى َما َيَراَها،  ُه َرَفَع َرْأَسـُه إىَِل السَّ َأْن ُتِصيَبُه، َفَلامَّ اْجرَتَّ
، اْقَرْأ َيا  َث النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »اْقَرْأ َيا اْبَن ُحَضرْيٍ َفَلامَّ َأْصَبَح َحدَّ
«، َقاَل: َفَأْشَفْقُت َيا َرُسوَل اهلل َأْن َتَطَأ حَيَْيى، َوَكاَن  اْبَن ُحَضرْيٍ
ْفُت إَِلْيِه، َفَرَفْعُت َرْأِس إىَِل  ِمنَْهـا َقِريًبا، َفَرَفْعُت َرْأِس َفاْنرَصَ
ِة فِيَها َأْمَثاُل امَلَصابِيِح، َفَخَرَجْت َحتَّى  لَّ ـاَمِء، َفإَِذا ِمْثُل الظُّ السَّ
اَل َأَراَهـا، َقـاَل: »َوَتـْدِري َمـا َذاَك؟«، َقاَل: اَل، َقـاَل: »تِْلَك 
امَلَاِئَكُة َدَنْت لَِصْوتِـَك، َوَلْو َقـَرْأَت أَلَْصَبَحْت َينُْظُر النَّاُس 

إَِلْيَها، الَ َتَتَواَرى ِمنُْهْم«)١(.

وَعـْن َعْبـِد اهلل ْبـِن َمْسـُعوٍد  َقـاَل: َقـاَل يِل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
«، ُقْلُت: َيا َرُسـوَل اهلل َأْقـَرُأ َعَلْيَك َوَعَلْيـَك ُأْنِزَل،  »اْقـَرْأ َعـيَلَّ

ـِكينَِة َوامَلَاِئَكِة ِعنَْد ِقـَراَءِة القْرآِن، حديث  )١( صحيـح البخـاري، كتاب فضائل القرآن، َباب نزوِل السَّ
ه، وَسَحَبه. ه: َجَذَبه، وَجرَّ رقم: ٥٠١8. ومعنى جالت الفرس: وجلت وحتركت، ومعنى َفَلامَّ اْجرَتَّ
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َقاَل: »َنَعْم«، َقاَل: َفَقَرْأُت ُسـوَرَة النَِّسـاِء َحتَّى َأَتْيُت إىَِل َهِذِه 
اآْلَيِة: ﴿ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ ڑ  ڑ ک  ک  
ک  ک  گ﴾)١(، َقـاَل: »َحْسـُبَك اآلَْن«، فاْلَتَفـتُّ 
إَِلْيـِه َفإَِذا َعْينَـاُه َتْذِرَفاِن«)٢(. ويف رواية: أْقـَرُأ َعَلْيَك َوَعَلْيَك 

ي«)٣(. ُأْنِزَل؟، َقاَل: »إيِنِّ ُأِحبُّ َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغرْيِ

ُكْم َمْن  وَعـْن ُعْثـاَمَن بن عفان  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »َخرْيُ
َم الُقْرآَن َوَعلََّمُه«)٤(، وعن ُعَمر بن اخلطاب  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َتَعلَّ

َذا اْلِكَتاِب َأْقَواًما، َوَيَضُع بِِه آَخِريَن«)٥(.  َقاَل: »إِنَّ اهللَ َيْرَفُع هِبَ

َس  وَعْن َأيِب ُهَرْيَرة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َنفَّ
َس اهللُ َعنُْه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب  ْنَيا َنفَّ َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ
ْنَيا  َ اهللُ َعَلْيـِه يِف الدُّ َ َعَى ُمْعرِسٍ َيـرسَّ َيـْوِم اْلِقَياَمـِة، َوَمْن َيـرسَّ

)١( ]سورة النساء، اآلية ٤١[.
)٢( متفـق عليـه: صحيح البخـاري، ِكَتاب َفَضاِئـِل القْرآِن، َباب َقـْوِل املْقِرِئ لِْلَقاِرِئ َحْسـبَك، 
حديـث رقم: ٥٠٥٠، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب صاة املسـافرين وقرصها، َباب 
َفْضـِل اْسـتاَِمِع اْلقْرآِن، َوَطَلـِب اْلِقَراَءِة ِمْن َحافِظِِه لِِاْسـتاَِمِع َواْلبـَكاِء ِعنَْد اْلِقـَراَءِة َوالتََّدّبِر، 

حديث رقم: 8٠٠.
)٣( صحيح البخاري، كتاب تفسـري القرآن، باب ﴿ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ ڑ  ڑ ک  

ک  ک  ک  گ﴾ ]سورة النساء، اآلية ٤١[، حديث رقم: ٤٥8٣.
َم القْرآَن َوَعلََّمه، حديث رقم: ٥٠٢٧. )٤( صحيح البخاري، ِكَتاب َفَضاِئِل القْرآِن، َباب َخرْيكْم َمْن َتَعلَّ
َها، َباب َفْضـِل َمْن َيقوم بِاْلقـْرآِن، َويَعلِّمه،  )٥( صحيح مسـلم، ِكَتـاب َصَاِة امْلَسـافِِريَن َوَقرْصِ

َمَها، حديث رقم: 8١٧. ِه َفَعِمَل هِبَا َوَعلَّ َم ِحْكَمًة ِمْن فِْقٍه َأْو َغرْيِ َوَفْضِل َمْن َتَعلَّ
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ْنَيا َواآْلِخَرِة، َواهللُ  ُه اهللُ يِف الدُّ َواآْلِخَرِة، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلاًم  َسرَتَ
يِف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد يِف َعْوِن َأِخيِه، َوَمْن َسَلَك َطِريًقا 
َل اهللُ َلُه بِـِه َطِريًقا إىَِل اجْلَنَِّة، َوَما اْجَتَمَع  َيْلَتِمُس فِيِه ِعْلاًم َسـهَّ
َقـْوٌم يِف َبْيٍت ِمْن ُبُيـوِت اهلل، َيْتُلوَن ِكَتاَب اهلل، َوَيَتَداَرُسـوَنُه 
مْحَـُة،  الرَّ َوَغِشـَيْتُهُم  ـِكينَُة،  السَّ َعَلْيِهـِم  َنَزَلـْت  إاِلَّ  َبْينَُهـْم، 
َأ بِِه  ْتُهـُم امْلـََاِئَكـُة، َوَذَكَرُهـُم اهللُ فِيَمْن ِعنَْدُه، َوَمـْن َبطَّ َوَحفَّ

ْع بِِه َنَسُبُه«)١(.  َعَمُلُه مَلْ ُيرْسِ

وعـن َعْبِد اهللِ ْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َأبِيِه  َقاَل: ُكنُْت َجالًِسـا 
ِعنْـَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسـِمْعُتُه َيُقـوُل: »َتَعلَُّموا ُسـوَرَة اْلَبَقَرِة؛ َفإِنَّ 
ٌة، َواَل َيْسـَتطِيُعَها اْلَبَطَلُة. َقاَل: ُثمَّ  َأْخَذَها َبَرَكٌة َوَتْرَكَها َحرْسَ
َسـَكَت َسـاَعًة، ُثمَّ َقاَل: َتَعلَُّموا ُسـوَرَة اْلَبَقَرِة، َوآل ِعْمَراَن؛ 
اَُم َغاَمَمَتاِن  ِن َصاِحَبُهاَم َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَأهنَّ ْهَراَواِن ُيظِاَّ ُـاَم الزَّ َفإهِنَّ
، َوإِنَّ اْلُقـْرآَن َيْلَقى  َأْو َغَياَيَتـاِن َأْو فِْرَقـاِن ِمـْن َطرْيٍ َصـَوافَّ
اِحِب،  ُجِل الشَّ ُه َكالرَّ َصاِحَبُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحَن َينَْشـقُّ َعنُْه َقرْبُ
َفَيُقـوُل َلـُه: َهـْل َتْعِرُفنِـي؟ َفَيُقوُل: َمـا َأْعِرُفَك، َفَيُقـوُل: َأَنا 
ِذي َأْظَمْأُتَك يِف اهْلََواِجِر َوَأْسَهْرُت َلْيَلَك،  َصاِحُبَك اْلُقْرآُن الَّ

ْكِر َوالّدَعاِء َوالتَّْوَبِة َوااِلْسـتِْغَفاِر، َباب َفْضـِل ااِلْجتاَِمِع َعَى تَِاَوِة  )١( صحيـح مسـلم، كتاب الذِّ
ْكر، حديث رقم: ٢٦٩٩.  اْلقْرآِن َوَعَى الذِّ
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اَرتِـِه، َوإِنََّك اْلَيْوَم ِمـْن َوَراِء ُكلِّ  َوإِنَّ ُكلَّ َتاِجـٍر ِمـْن َوَراِء جِتَ
ـاَرٍة؛ َفُيْعَطى امْلـُْلـُك بَِيِمينِِه، َواخْلُْلُد بِِشـاَملِِه، َوُيوَضُع َعَى  جِتَ
ُم هَلاَم َأْهُل  َتْنِ اَل ُيَقـوَّ َرْأِسـِه َتاُج اْلَوَقاِر، َوُيْكَسـى َوالَِداُه ُحلَّ
ْنَيا َفَيُقواَلِن: بَِم ُكِسينَا َهَذا؟ َفُيَقاُل: بَِأْخِذ َوَلِدُكاَم اْلُقْرآَن،  الدُّ
ُثـمَّ ُيَقـاُل َلُه: اْقـَرْأ َواْصَعــْد يِف َدَرِج اجْلَنَِّة َوُغَرفَِهـا، َفُهَو يِف 

ا)١( َكاَن َأْو َتْرتِيًا«)٢(. ُصُعوٍد َما َداَم َيْقَرُأ، َهـذًّ

اس ْبن َسْمَعان اْلِكَايِبِّ قال: َسِمْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  وعن النَّوَّ
ِذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن  َيُقوُل: »ُيْؤَتى بِاْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهِلِه الَّ
َب هَلاَم َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بِِه َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة، َوآُل ِعْمَراَن، َوَضَ
َتاِن  ُـاَم َغاَمَمَتاِن، َأْو ُظلَّ َثَاَثـَة َأْمَثاٍل َما َنِسـيُتُهنَّ َبْعُد، َقاَل: َكَأهنَّ
 ، ُـاَم ِحْزَقاِن ِمْن َطـرْيٍ َصَوافَّ ٌق، َأْو َكَأهنَّ َسـْوَداَواِن َبْينَُهـاَم رَشْ

اِن َعْن َصاِحبِِهاَم«)٣(. اجَّ حُتَ

وعن أيب ُأَماَمَة اْلَباِهيِلّ  َقاَل: َسـِمْعُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ُه َيْأِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أِلَْصَحابِِه،  َيُقـوُل: »اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفإِنَّ

ا: إذا أســرع يف قراءته  )١( اهَلـّذ: هـو رسعـة القراءة ورسعـة القطع، يقال: هـّذ القرآن هَيـّذه َهذًّ
ِده. لسان العرب ٥١٧/٣، مادة: هذذ. ورَسْ

)٢( مسند أمحد ٣8 /٤١، حديث رقم: ٢٢٩٥٠.
َها، َبـاب َفْضِل ِقَراَءِة اْلقْرآِن َوسـوَرِة اْلَبَقَرِة،  )٣( صحيح مسـلم، ِكَتاب َصَاِة امْلَسـافِِريَن َوَقرْصِ

حديث رقم: 8٠٥.  
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اَُم َتْأتَِياِن  ْهَراَوْيِن اْلَبَقَرَة، َوُسـوَرَة آِل ِعْمـَراَن، َفإهِنَّ اْقـَرُءوا الزَّ
اَُم فِْرَقاِن  اَُم َغَياَيَتاِن، َأْو َكَأهنَّ اَُم َغاَمَمَتاِن، َأْو َكَأهنَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَأهنَّ
اِن َعـْن َأْصَحاهِبِـاَم، اْقَرُءوا ُسـوَرَة  اجَّ ، حُتَ ِمـْن َطـرْيٍ َصـَوافَّ
ٌة، َواَل َتْسـَتطِيُعَها  اْلَبَقـَرِة، َفـإِنَّ َأْخَذَهـا َبَرَكٌة، َوَتْرَكَهـا َحرْسَ

َحَرُة«)١(. اْلَبَطَلُة، َقاَل ُمَعاِوَيُة: َبَلَغنِي َأنَّ اْلَبَطَلَة: السَّ

وَعْن اْبِن َعبَّاٍس  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَب النَّاَس يِف 
اُس، إيِنِّ َقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما  َا النَـّ ِة اْلـَوَداِع، َفَقاَل: »َيا َأهيُّ َحجَّ
إِِن اْعَتَصْمُتْم بِِه َفَلْن َتِضلُّوا َأَبًدا ِكَتاَب اهلل َوُسنََّة َنبِيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص«)٢(.

كـام جيب اإليـامن بـأن اْلُقـْرآن الكريم هـو آِخـُر اْلُكُتب 
ـاَمِوية التي أنزهلا اهلل ، وهـو املهيمن عليها، فا ِكتاب  السَّ

بْعده، قال تعاىل: ﴿ڇ  ڇ ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ﴾)٣(، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: 
اَم َهَلَك َنبِيٌّ َخَلَفُه  اِئيَل َتُسوُسـُهُم األَْنبَِياُء، ُكلَّ »َكاَنـْت َبنُو إرِْسَ
ُه الَ َنبِيَّ َبْعِدي«)٤(، وإذا كان ال نبي بعده فا رسول  ، َوإِنَّ َنبِيٌّ

)١( املرجع السابق، املوضع نفسه، حديث رقم: 8٠٤. 
)٢( املستدرك للحاكم، كتاب العلم، حديث رقم: ٣١8.

)٣( ]سورة املائدة، اآلية ٤8[.
اِئيَل، حديث رقم: ٣٤٥٥. )٤( صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، َباب َما ذِكَر َعْن َبنِي إرِْسَ
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بعـده بالطريـق األْوىل؛ ألن مقام الرسـالة أخـص من مقام 
النبوة، وال ينزل الكتاب إال عى رسول، فإذا انتفت الرسالُة 

بعده انتفت الكتب الساموية بعده ملسو هيلع هللا ىلص.

ْلُت َعَى  وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُفضِّ
ْعِب،  ُت بِالرُّ : ُأْعطِيُت َجَواِمَع اْلَكِلـِم، َوُنرِصْ اأْلَْنبَِياِء بِِسـتٍّ
َوُأِحلَّـْت يِلَ اْلَغنَاِئُم، َوُجِعَلْت يِلَ اأْلَْرُض َطُهوًرا َوَمْسـِجًدا، 

ًة، َوُختَِم يِبَ النَّبِيُّوَن«)١(. َوُأْرِسْلُت إىَِل اخلَْلِق َكافَّ

ل بحفظ  د وتكفَّ كذلك جيب اإليامن بأن اهلل تعاىل قد تعهَّ
القـرآن الكريم من التَّْحِريِف َوالتَّْغِيري، قال اهلل تعاىل: ﴿ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱ﴾)٢(، قـال ابـن كثري: »قرر 
تعـاىل أنه هو الذي أنـزل الِذْكر، وهو القـرآن الكريم، وهو 

احلافـظ له من التغيـري والتبديل«)٣(، وقـال اهلل تعاىل: ﴿ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ   ڱڱ  ڱ ں  ں  ڻ﴾)٤(، 
َاَة، باب وجعلت يل األرض مسجًدا وطهوًرا،  )١( صحيح مسلم،ِكَتاب امْلََساِجِد َوَمَواِضِع الصَّ

حديث رقم: ٥٢٣.  
)٢( ]سورة احلجر، اآلية ٩[.

)٣( تفسري ابن كثري، ٤ /٥٢٧. بترصف. 
)٤( ]سورة فصلت، اآليتان ٤١، ٤٢[.
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فا يقربه شـيطان من شـياطن اإلنس واجلـن ال بزيادة وال 
نقـص، فهو حمفـوظ يف تنزيله، حمفوظة ألفاظـه ومعانيه، قد 

تكفل من أنزله  بحفظه.

ث عنه وال حرج،  أما إكرام اإلسـام ألهل القرآن فحدِّ
فهـذا نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص يـرضب أعظـم املثل مـع أهل القـرآن، فقد 
قال يوًما لسـيدنا ُأيّب بن كعـب : »ُأِمْرُت َأْن َأْقـَرَأ َعَلْيَك 
يِن َلـَك َريبِّ َأْو َربَُّك؟ َقـاَل: »َنَعْم«،  اْلُقـْرآَن«، َفُقْلـُت: َأَسـامَّ

ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ  ﴿ک   َفَتـَا: 
ڳ   ڱ﴾)١(.

وأهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته؛ حيث يقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إِنَّ هلل َأْهِلَن ِمن النَّاِس« َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل، َمْن ُهْم؟ َقـاَل: 
ُتُه«)٢(، وهم يتسـابقون يف  »ُهـْم َأْهُل اْلُقْرآِن، َأْهُل اهلل َوَخاصَّ
مضامر القرآن حيصلون اخلري وجيمعون الثواب، فعن َعْبد اهلل 
اْبن ُعَمَر  َقاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اَل َحَسَد 

)١( ]سـورة يونس، اآليـة ٥8[، واحلديث أخرجه اإلمام البخاري يف كتـاب خلق أفعال العباد، 
َاِة بِاجْلَْهِر، ص ١٠٧، ط دار املعارف السـعودية –  َماِم يِف الصَّ ـِة َخْلَف اإْلِ بـاب ِقَراَءِة اْلَفاحِتَ

الرياض.
َم اْلقْرآَن َوَعلََّمه،  )٢( سنن ابن ماجه، كتاب اإليامن وفضائل الصحابة والعلم، َباب َفْضِل َمْن َتَعلَّ

حديث رقم: ٢١٥. 
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ْيِل،  : َرُجـٌل آَتاُه اهلل الِكَتـاَب َوَقاَم بِِه آَنـاَء اللَّ إاِلَّ َعـَى اْثنََتـْنِ
ْيِل َوالنََّهاِر«)١(. ُق بِِه آَناَء اللَّ َوَرُجٌل َأْعَطاُه اهلل َمااًل َفُهَو َيَتَصدَّ

ا َكاَم ُأْنِزَل  ُه َأْن َيْقَرَأ اْلُقْرآَن َغضًّ وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َمْن رَسَّ
َفْلَيْقَرْأُه َعَى ِقَراَءِة اْبِن ُأمِّ َعْبٍد«)٢(، وملا ارَتَقى سـيدنا عبد اهلل 
َتنِي ِسَواًكا  ابن مسعود  َشَجَرًة بحرضة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جَيْ
يـُح َتْكَفُؤُه،  ، َفَجَعَلِت الرِّ ـاَقْنِ ِمـَن اأْلََراِك، َوَكاَن َدِقيـَق السَّ
َفَضِحَك اْلَقْوُم ِمنُْه، َفَقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِممَّ َتْضَحُكوَن؟ 
ِذي َنْفِس بَِيِدِه،  ِة َسـاَقْيِه، َفَقاَل: َوالَّ َقاُلـوا: َيا َنبِيَّ اهلل، ِمْن ِدقَّ
هَلُـاَم َأْثَقـُل يِف امْلِيَزاِن ِمـْن ُأُحٍد«)٣(، وقد طلـب منه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أن يقـرأ عليه القرآن، فَعــْن َعْبِد اهلل ْبِن َمْسـُعوٍد ، َقاَل: 
«، ُقْلـُت: َيا َرُسـوَل اهلل، آْقَرُأ  َقـاَل يِل النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْقـَرْأ َعـيَلَّ
َعَلْيَك َوَعَلْيَك ُأْنِزَل؟! َقاَل: »َنَعْم«، َفَقَرْأُت ُسوَرَة النَِّساِء... 

احلديث«)٤(.

)١( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، َبـاب اْغتَِباِط َصاِحِب القْرآِن، حديث 
رقم: ٥٠٢٥، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب صاة املسافرين وقرصها، َباب َفْضِل َمْن 
َمَها، حديث  ِه َفَعِمَل هِبَـا َوَعلَّ َم ِحْكَمًة ِمـْن فِْقٍه َأْو َغرْيِ َيقـوم بِاْلقْرآِن َويَعلِّمـه َوَفْضِل َمْن َتَعلَّ

رقم: 8١٥.
)٢( مسند أمحد، ٢١١/١، حديث رقم: ٣٥.

)٣( مسند أمحد، ٩8/٧، حديث رقم: ٣٩٩١.
)٤( سبق خترجيه، ص ٤٣.
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وكان سـيدنا سـامل موىل أيب حذيفة  مـن أهل القرآن 
الذيـن قال فيهم نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص: »ُخُذوا الُقـْرآَن ِمـْن َأْرَبَعـٍة: ِمْن 
َعْبـِد اهلل ْبِن َمْسـُعـوٍد، َوَسـالِـٍم، َوُمَعـاِذ ْبِن َجَبـٍل، َوُأيَبِّ ْبِن 
َكْعٍب«)١(، َأْي: َتَعلَُّموا ِمنُْهْم، وكان سـامل  يقول: يا أهل 
نـوا القرآن بأعاملكم)٢(، وُيروى عن سـيدنا عمر  القرآن، زيِّ
بن اخلطاب  ملا حرضته الوفاة قيل له: اسـتخلف، فقال: 
»َلْو َأْدَرْكُت َسـاملًِا َمْوىَل َأيِب ُحَذْيَفَة الَْسـَتْخَلْفُتُه؛ َفإِْن َسَأَلنِي 
َريبِّ ُقْلـُت: َيـا َربِّ إيِنِّ َسـِمْعُت َنبِيَّـَك َيُقـوُل: إِنَّـُه حُيِبُّ اهلل 

َوَرُسوَلُه ُحبًّا ِمْن َقْلبِِه«)٣(.

 ألهـل القـرآن أن جعلـه شـفيًعا  ومـن إكـرام اهلل 
َيـاُم َواْلُقْرآُن  ألصحابـه يوم القيامـة، يقول نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص: »الصِّ
، َمنَْعُتُه  َيـاُم: َأْي َربِّ َيْشـَفَعاِن لِْلَعْبِد َيـْوَم اْلِقَياَمِة، َيُقوُل الصِّ
ْعنِي فِيِه، َوَيُقـوُل اْلُقْرآُن:  ـَهَواِت بِالنََّهاِر، َفَشـفِّ الطََّعاَم َوالشَّ

اِء ِمـْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم:  )١( صحيـح البخـاري، ِكَتاب َفَضاِئِل القْرآِن، َباب القرَّ
٤٩٩٩، اللفـظ له، وصحيح مسـلم، كتاب فضائـل الصحابة، َباب ِمْن َفَضاِئـِل َعْبِد اهلل ْبِن 

ِه ، حديث رقم: ٢٤٦٤. َمْسعوٍد َوأمِّ
)٢( الكامـل يف التاريـخ، البـن األثـري ٢١٧/٢، ط دار الكتـاب العريب، بريوت، لبنـان، الطبعة 

األوىل ١٩٩٧م.
)٣( تاريخ املدينة، لعمر بن شيبة، ٦٠/٢، ط دار الكتب العلمية، والتاريخ، أليب حفص عمرو بن 

عيل الفاس، ص ٥٧٦، ط مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسامية، الرياض.
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َعاِن«)١(، ويقول  ْعنِي فِيِه، َقاَل: َفُيَشفَّ ْيِل، َفَشفِّ َمنَْعُتُه النَّْوَم بِاللَّ
نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقَرَأ اْلُقـْرآَن َوَعِمَل باَِم فِيِه ُأْلبِـَس َوالَِداُه َتاًجا 
ْنَيا  ْمِس ىِف ُبُيوِت الدُّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َضْوُؤُه َأْحَسـُن ِمْن َضْوِء الشَّ

ِذى َعِمَل هِبََذا؟!«)٢(. َلْو َكاَنْت فِيُكْم، َفاَم َظنُُّكْم بِالَّ

عـى أن القـرآن الكريـم إما أن يكون حجـة لنا أو حجة 
ٌة َلـَك َأْو َعَلْيَك«)٣(،  علينـا، يقـول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »واْلُقـْرآُن ُحجَّ
فالقـرآن حجة ملن أعطاه حقه تـاوًة وتدبًرا وعمًا بأوامره 
ونواهيـه والتزاًما بأخاقه، وحجة عى مـن ضيعه هجًرا له 
أو هجـًرا ألخاقـه وأوامره ونواهيه؛ لذا حيتـم علينا الوفاء 
بواجبنـا جتاه هذا الكتاب إعطاءه حقه تعلُّاًم، وتعلياًم، وفهاًم، 

وتأمًا، وتدبًرا، وعمًا. 

وعقيدتنا راسخة بأن السـنة النبوية املشـرفة شارحة 
ومفصلة ومبينة للقرآن الكريم، ومتممة لترشيعات ديننا 

احلنيف. 

)١( مسند أمحد، ١٩٩/١١، حديث رقم: ٦٦٢٦.
)٢( سنن أيب داود، كتاب الوتر، باب يف َثَواِب ِقَراَءِة اْلقْرآِن، حديث رقم: ١٤٥٥.

)٣( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، َباب َفْضِل اْلوضوِء، حديث رقم:  ٢٢٣.



52

ثانياًا- الكتب الساموية قبل القرآن الكريم: 

١- صحف إبراهيم وموسى، يقـول تعـاىل: ﴿پ  
ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ 
ۈئ   ۆئ   ۆئ     ۇئ   ﴿ۇئ   سـبحانه:  ويقـول  ٿ﴾)١(،  ٺ 

ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ﴾)٢(.
٢- التـوراة: هـي الكتـاب السـاموي املنـزل عـى نبـي 
اهلل موسـى  حيـث تلقاها مـن اهلل  بعـد أن كتبها له، 

ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  تعـاىل:  يقـول 
ڤڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ  ڦ ڦڦڄ ڄ ڄ﴾)٣(، ويقول 

سبحانه: ﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ﴾)٤(.

٣- الزبـور: هـو ما ُأنزل عـى نبـي اهلل داود ، يقول 
تعاىل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ﴾)٥(.

)١( ]سورة األعى، اآليات ١٧-١٩[.
)٢( ]سورة النجم، اآليتان ٣٦-٣٧[. 

)٣( ]سورة األعراف، اآلية ١٤٥[.
)٤( ]سورة املائدة، اآلية ٤٤[.

)٥( ]سورة اإلرساء، اآلية ٥٥[.
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٤- اإلنجيـل: هـو الكتــاب الـذي أنـزلـه اهلل  عى 
عيسـى ابـن مريـم ، يقـول تعـاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ٹ  ڤ  ڤ﴾)١(.
رشع من قبلنا هل هو رشع لنا؟

حتـدث العلامء مـن األصوليـن والفقهاء عـن رشع من 
قبلنا، وهل هو رشع لنا أو ليس رشًعا لنا؟ وخاصة املعتمد 
عنـد مجهـور العلامء مـن األصوليـن والفقهـاء وغريهم أن 
احلديث منحرص فيام ورد من ذلك يف القرآن الكريم والسنة 

موا ذلك إىل ثاثة أقسام:  النبوية دون سواها، وقسَّ

األول: ما ورد أنه لنا وهلم، مثل: الصيام )وإن اختلفت 
ٹ        ٿ   ٿ   ﴿ٿ   تعـاىل:  قولـه  يف  طبيعتـه( 
ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  
  ڦ  ڦ﴾)٢(، وكاألضحيـة، فَعـْن َزْيِد ْبـِن َأْرَقَم

)١( ]سورة املائدة، اآلية ٤٦[.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ١8٣[.
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؟ َقاَل:  َقاَل: ُقْلُت: َأْو َقاُلوا: َيا َرُسـوَل اهلل َما َهِذِه اأْلََضاِحيُّ
»ُسـنَُّة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم«، َقاُلوا: َما َلنَا ِمنَْها؟ َقاَل: »بُِكلِّ َشْعَرٍة 
وُف؟ َقاَل: »بُِكلِّ َشـْعَرٍة  َحَسـنٌَة«، َقاُلوا: َيا َرُسـوَل اهلل َفالصُّ

وِف َحَسنٌَة«)١(، فذلك لنا وهلم. ِمَن الصُّ

الثاين: مـا ورد أنه خاصٌّ هبم وليس لنا، فهو خاص هبم، 
مثل قوله تعاىل عى لسـان سـيدنا موسـى : ﴿ڳ  ڳ   
ڱ  ڱ  ڱ﴾)٢(، ثم جاءت رشيعتنا الغراء فنهت 
عن قتل النفس، وفتحت باب التوبة واسـًعا باالسـتغفار مع 

رد احلقوق إىل أصحاهبا. 

الثالـث: ما مل يرد أنه خاص هبـم وال أنه لنا وهلم، وَمثَّل 
بعضهـم لذلـك بقولـه تعـاىل: ﴿ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
ې   ې   ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  
ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ﴾)٣(، يف جـواز أن يكـون املهـر 
منفعـة كام نص عـى ذلك بعض الفقهـاء، وبقوله تعاىل عى 

)١( مسند أمحد، ٣٢ / ٣٤، حديث رقم: ١٩٢8٣.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٥٤[.

)٣( ]القصص، اآلية ٢٧[.
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لسـان سـيدنا يوسـف : ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ﴾)١(، أي: كفيـل 

وضامن كدليل عى جواز الكفالة. 

والـذي أميل إليه أن ما مل يرد من ذلك يف القرآن الكريم 
أو يف السـنة النبويـة املطهـرة ومل تظهر قرينة ظاهـرة عى أنه 
خـاصٌّ هبم أو أنه لنا وهلـم، أنه ال بأس باألخذ به برشط أال 
يصـادم أصـًا ثابًتـا، وأن يكون متسـًقا مع املقاصـد العامة 

للترشيع، حمقًقا هلا يف جلب مصلحة أو درء مفسدة.

*          *         *

)١( ]سورة يوسف، اآلية ٧٢[.
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اإليامن بالرسـل  أحـد أركان اإليـامن التي ال يتم 
إيامن املرء إال هبا، فقد أرسـل اهلل رسـله باحلق، والعدل، 
والقسط؛ مبرشين ومنذرين؛ كي ال يكون للنَّاس عى اهلل 

حجة بعد الرسـل، يقول احلق : ﴿ڇ  ڇ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ  
تعـاىل:  ويقـول  ڑ﴾)١(،  ڑ   ژ   ژ   ڈڈ  

چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ﴿ڄ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ک   ک  ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ  
گ﴾)٢(، ويقول : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ   پ   پ  پ  پ  ٻ 

)١( ]سورة النساء، اآلية ١٦٥[.
)٢( ]سورة املائدة، اآلية ١٩[.

 اإليامن بالرسل
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ڀ﴾)١(، ويقول تعاىل: ، ويقول سبحانه:﴿وئ  وئ 
ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ﴾)٢(.

وقـد بلغ عـدد األنبياء والرســل الذيـن ورد ذكـرهـم 
تفصيــًا يف القـرآن الكريم مخسـة وعرشين نبيًّا ورسـواًل، 
ذكـر ثامنيـة عرش نبيًّا ورسـواًل منهـم يف موضـع واحد، هو 

قولـه تعـاىل: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  

ڃ   ڃ   ڃ  ڄ  ڦڄ   ڦ  ڦ  

ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ 

ڈ   ڎ  ڎ  ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ  

ڈ  ژ  ژڑ  ڑ ک  ک  ک ک  

گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ﴾)٣(.

والسبعة اآلخرون ذكروا يف مواضع أخرى، وهم: آدم، 
وإدريـس، وهود، وصالح، وشـعيب، وذو الكفل، وخاتم 
األنبياء واملرسـلن سيدنا حممد )عليهم مجيًعا أفضل الصاة 

)١( ]سورة احلديد، اآلية ٢٥[.
)٢( ]سورة القصص، اآلية ٥٩[.

)٣( ]سورة األنعام، اآليات 8٣ – 8٦[.
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وأتم التسـليم(، وقد مجـع بعضهم أسـامء األنبياء مفصًا يف 
نظٍم، فقال)١(: 

ـٌد إْبَراِهيُم ُموَسـى َوَصالٌِح َوِعيَسـى َوُنـوٌح ُثمَّ َيْحـَيى َوآَدُمُمَحمَّ

ُمَوُهوٌد َولُوٌط ُثمَّ َيْعقُوُب ُيوُسُف ُمَكـرَّ ـٌْب  َوأَيُّوُب َهـاُروُن ُشَعي

َوإِْدِريُس إْسَماِعيلُ إِْسَحاُق ُيْعَلُمَوُذو اْلِكْفِل َداُود َوإِْلَياُس َواَْلَيَسُع

ا َمـَع ُسـَلْيَماَن ُيوُنـُس ةُ ُكـلٍّ ُدوَن ُخـلٍف ُتَســــلَّـُمَكـَذا َزَكـِريَّ ُنُبـوَّ

وقـد قامـت دعـوات الرسـل مجيًعـا  عـى الصاح 
 : عى لسـان سـيدنا شـعيب  واإلصاح، يقول احلق

یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ  ۈئ   ۆئ   ﴿ۆئ  
لسـان  ويقـول سـبحانه عـى  ی  ی  جئ  حئ﴾)٢(، 

سـيدنا صالـح  خياطب قومـــه؛ فيـقول: ﴿ىئ  ی  
خب  حب  يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی  ی  
مب  ىب﴾)٣(، ويقـول هلم أيًضـا: ﴿ۀ  ہ  ہ   ہ  
)١( حاشية البجريمي »حتفة احلبيب عى رشح اخلطيب«، ٤٠/١، ط دار الفكر، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

)٢( ]سورة هود، اآلية 88[.

)٣( ]سورة هود، اآلية ٦١[.
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ڭ    ۓ  ۓ   ے   ے   ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  
ڭ﴾)١(.

وقد اتفقت دعوة الرسـل مجيًعا عـى احلثِّ عى تقوى 
اهلل  والعمـل بطاعتـه؛ حيـث يقول احلق سـبحانه عى 

ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ﴿ۇئ    : نـوح  سـيدنا  لسـان 
حئ  جئ  ی   ی  ی  ی  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  
مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  

مت  ىت  يت  جث﴾)٢(.
 : حيث يقـول احلق  وهـي وصيـة سـيدنا هـود

ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  ڻ  ڻ   ﴿ڻ 
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے  ھ   ھ  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ﴾)٣(.
 : ؛ حيث يقـول احلق وهـي وصية سـيدنا صالـح

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 

)١( ]سورة الشعراء، اآليات ١٥٠- ١٥٢[.
)٢( ]سورة الشعراء، اآليات ١٠٥ - ١٠٩[.
)٣( ]سورة الشعراء، اآليات ١٢٣-١٢٧[.
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ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک﴾)١(.

وهي وصية سيدنا لوط ؛ حيث يقول اهلل : ﴿ٱ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ٺ  
ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ﴾)٢(.
وهي وصية سيدنا شعيب ؛ حيث يقول احلق سبحانه: 

ائ  ى  ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  ﴿ۅ 
ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ   ەئ  ائ 

ېئ  ېئ ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی ی  جئ  حئ﴾)٣(.
وهو مـا أكدته رسـالة خاتـم األنبياء واملرسـلن، نبّينا 

حممـد ملسو هيلع هللا ىلص؛ حيـث يقـول احلـق : ﴿ٿ  ٿ  ٹ  
ڦ﴾)٤(،  ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ويقول سـبحانه خماطًبا نبيَّنا حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ ۈئ  ۈئ ېئ  

)١( ]سورة الشعراء، اآليات ١٤١-١٤٥[.
)٢( ]سورة الشعراء، اآليات ١٦٠ -١٦٤[.

)٣( ]الشعراء ، اآليات ١٧٦-١8٠[.
)٤( ]آل عمران، اآلية ١٠٢[.
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ويقـول  ی﴾)١(،  ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ  

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   ﴿پ   تعـاىل: 
ٺ  ٿ    ٿ   ٿ﴾)٢(، ويقـول احلق سـبحانه: ﴿ی  ی  
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب ىب  يبجت  حت   خت    مت  
ىت   يت﴾)٣(، ويقـول : ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     

ٿ   ٹ    ٹ﴾)٤(.
عـى أن أقـوام الرسـل منهم من آمـن ومنهم مـن كفر، 
فكانـت عاقبـة املؤمنن نجـاة وفاًحـا يف الدنيـا واآلخرة، 
وعاقبـة الكافرين املكذبن واحدة؛ وهـي اخلرسان املبن يف 
الدنيـا واآلخرة، ففي شـأن قـوم عاد الذين طغـوا يف الباد 

كان طغياهنـم سـبب هاكهم، يقول احلـق : ﴿ژ  ژ  
گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  ک   ڑ     ڑ  
ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ڳ   ڳ   ڳ  
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  ۀ  ڻ  

)١( ]سورة األنعام، اآلية ٩٠[.
)٢( ]سورة الفرقان، اآلية ٥٧[.

)٣( ]سورة سبأ، اآلية ٤٧[.

)٤( ]سورة ص، اآلية 8٦[.
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ھ   ھ  ھ ے  ے ۓ ۓ  ڭ ڭ  
ڭ     ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ﴾)٥(.

ويف شـأن ثمـود قـوم سـيدنا صالـح ، يقـول احلق 
سـبحانه: ﴿ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  
ڱڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ﴾)٦(.
ويف شـأن أصحاب األيكة قوم سيدنا شعيب  يقول 

رب العزة : ﴿ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ  
ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې    ې  ۉ    ۉ   ۅ  

ەئ  وئ﴾)٧(.
وهكذا كانت عاقبة من كذبوا الرسـل؛ حيث يقول احلق 
سـبحانه: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی﴾)8(، 

تعـاىل: ﴿ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ  ويقـول 

)٥( ]سورة فصلت، اآليتان ١٥، ١٦[.
)٦( ]سورة األعراف، اآليتان ٧٧، ٧8[.

)٧( ]سورة هود، اآليتان ٩٤، ٩٥[.
)8( ]سورة ص، اآلية ١٤[.
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ٿٿ   ٺ   ﴿ٺ   : احلـق  ويقـول  ۆئ﴾)١(،  ۇئ 
ٹڤڤ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄڃ  

چ چ﴾)٢(.
كام اتفقت الرساالت الساموية عى مجلة من القيم العقدية 
واألخاقيـة واإلنسـانية؛ فحرمت اإلرشاك بـاهلل، وعقوق 
الوالدين، وقتل النفس، وإتيان الفاحشة، وأكل مال اليتيم، 
وحثـت عـى الصـدق، والعـدل، والوفاء باحلقـوق؛ حيث 

يقول احلـق سـبحانه: ﴿ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۉ   ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ  ۈ  ۆ   ۇۆ  
ائائ   ى   ى   ېې   ې  ې   ۉ  
ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ  
ی   ی   یی   ىئ       ىئ   ىئ   ېئ      ېئ   ېئ  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ىئ    مئ   حئ   جئ  

)١( ]سورة ق، اآلية ١٤[.
)٢( ]سورة العنكبوت، اآلية ٤٠[.
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پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  
ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ  
ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ   ڑ﴾)١(، وقــد قــال سـيـدنا عبـد اهلل بن 
ا آياٌت حمكامت مل ينسْخُهن  عباس  عن هذه اآليات: »إهنَّ
يشٌء مـن مجيـع الكتب، وهي حمرمـاٌت عى بنـي آدم مجيًعا، 
وهـنَّ أم الكتاب؛ أي: أصله وأساسـه، مـن عمل هبن دخل 
اجلنة، ومن تركهن دخل النار«)٢(، ويقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَنا َأْوىَل 
ْنَيا َواآْلِخـَرِة، َواأْلَْنبَِياُء إِْخَوٌة  النَّاِس بِِعيَسـى اْبـِن َمْرَيَم يِف الدُّ

َهاهُتُْم َشتَّى َوِدينُُهْم َواِحٌد«)٣(. ٍت، ُأمَّ لَِعاَّ

واإليـامن واجـب بجميـع األنبيـاء والرسـل  الذين 
أرسـلهم اهلل ؛ مـا ُذكر منهـم إمجااًل أو مفصـًا، قال اهلل 

)١( ]سورة األنعام، اآليات ١٥١- ١٥٣[.
)٢( تفسري الرازي، ١٤ / ١8٥، وتفسري أيب السعود، ٣ / ٢٠٠.

)٣( متفـق عليه: صحيح البخاري، ِكَتاب َأَحاِديِث اأَلْنبَِياِء، َباب َقْوِل اهلل ﴿ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ  ڃ     ڃ  چ﴾ ]سـورة مريم، اآلية ١٦[، حديث رقم: ٣٤٤٣، واللفظ له، وصحيح 

مسلم، كتاب اْلَفَضاِئِل، َباب َفَضاِئِل ِعيَسى ، حديث رقم: ٢٣٦٥.
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سـبحانه: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾)١(.

حديث القرآن عن سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص: 

حتـدث القرآن الكريـم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا كاشـًفا عن 
مكانتـه، وعن كثـري من جوانـب حياته وأخاقـه، فهو نبي 

الرمحـة؛ حيـث يقول احلـق سـبحانه: ﴿ک  ک  گ         
گ  گ﴾)٢(، ويقـول : ﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ٺ   ٺٺ   ڀ  
ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
 : ويقـول  چ﴾)٣(،  ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ  

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ﴿ھ  
ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇ 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ١٣٦[.
)٢( ]سورة األنبياء، اآلية ١٠٧[.

)٣( ]سورة آل عمران، اآلية ١٥٩[.
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ۆ ۆ﴾)١(، ويقول سبحانه: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڈ   ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ 

ژژ  ڑ  ڑ  ک﴾)٢(.
 : عـى لسـان إبراهيم  وحـن تـا ملسو هيلع هللا ىلص قول اهلل

﴿ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  
  اهلل  وقــول  ڇ﴾)٣(،  ڇ   ڇ   ڇ   چ  

عى لسـان سـيدنا عيسـى : ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   
ملسو هيلع هللا ىلص  َرَفـَع  ىئ﴾)٤(،  ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  ۈئ  
تِي، َوَبَكى، َفَقـاَل اهلل : َيا  تِـي ُأمَّ َيَدْيـِه َوَقـاَل: »اللهمَّ ُأمَّ
ٍد -َوَربَُّك َأْعَلُم- َفَسـْلُه َما ُيْبِكيَك،  يُل، اْذَهْب إىَِل حُمَمَّ ِجرْبِ
ُه َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِمـا َقاَل،  يُل  َفَسـَأَلُه َفَأْخرَبَ َفَأَتـاُه ِجرْبِ
ا  ـٍد َفُقْل: إِنَّ يُل اْذَهْب إىَِل حُمَمَّ َوُهـَو َأْعَلـُم َفَقاَل اهلل: َيـا ِجرْبِ

تَِك َواَل َنُسوُءَك«)٥(. َسنُْرِضيَك يِف ُأمَّ

)١( ]سورة التوبة، اآلية ١٢8[.
)٢( ]سورة احلجرات، اآلية ٧[.
)٣( ]سورة إبراهيم، اآلية ٣٦[.
)٤( ]سورة املائدة، اآلية ١١8[.

تِِه، َوبَكاِئِه َشَفَقًة َعَلْيِهْم، حديث رقم: ٢٠٢. )٥( صحيح مسلم، كتاب اإليامن، َباب دَعاِء النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أِلمَّ
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وقد أكرمه ربه حتى يف خماطبته وندائه، فحيث نادى رب 
العزة  سائر األنبياء بأسامئهم جمردة كام يف قوله تعاىل: ﴿ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾)١(، وقولـه سـبحانه: ﴿ڍ 
ڍ  ڌ ڌ  ڎ﴾)٢(، وقولـه تعاىل: ﴿ پ پ 
ڀ ڀ ڀ﴾)٣(، وقوله : ﴿ ى ائ ائ ەئ  ەئ  
وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾)٤(، وقوله سبحانه: 
﴿ڎ   ڎ   ڈ  ڈ ژ  ژ﴾)٥(، وقوله تعاىل: 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾)٦(، وقوله سـبحانه: ﴿ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾)٧(، خاطـب 
نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص خطاًبا مقروًنا برشف الرسـالة، أو النبوة، أو صفة 

إكرام وتفضل وماطفة، فقال تعاىل: ﴿چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ﴾)8(، وقال سبحانه: ﴿ڀ ڀ   ڀ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)٩(.
)١( ]سورة البقرة، اآلية ٣٥[.

)٢( ]سورة هود، اآلية ٤8[.
)٣( ]سورة الصافات، اآليتان ١٠٤- ١٠٥[.

)٤( ]سورة طه، اآليتان ١١- ١٢[.
)٥( ]سورة مريم، اآلية ٧[.

)٦( ]سورة مريم، اآلية ١٢[.
)٧( ]سورة املائدة، اآلية ١١٠[.

)8( ]سورة املائدة، اآلية ٦٧[.
)٩( ]سورة األحزاب، اآلية ٤٥[.



69

َفُه احلق  بذكر اسمه يف القرآن الكريم، ذكره  وعندما رشَّ
مقروًنا بعز الرسالة، فقال : ﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ ڀ ڀ﴾)١(، وقـال سـبحانه: ﴿ڄ 
  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ﴾)٢(، وأخذ اهلل
العهد عى األنبياء والرسل ليؤمنن به ولينرصنه، فقال سبحانه: 

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ 
ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ  
ڭڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ  

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ﴾)٣(.
ومـن إكـرام اهلل  لـه ملسو هيلع هللا ىلص أن جعـل رسـالته للنـاس 
عامـة، حيـث كان كل رسـول يرسـل إىل قومـه خاصة، أما 
حبيبنـا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فقد أرسـله ربه  إىل النـاس عامة، فقال 

سـبحانه: ﴿ۀ ہ  ہ ہ  ہ ھ  
ۓ﴾)٤(،  ے  ے  ھ   ھ  ھ 

)١( ]سورة الفتح، اآلية ٢٩[.
)٢( ]سورة آل عمران، اآلية ١٤٤[.

)٣( ]سورة آل عمران، اآلية 8١[.
)٤( ]سورة سبأ، اآلية ٢8[.
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وختم برسـالته الرسـاالت، وختم به ملسو هيلع هللا ىلص األنبياء والرسل، 
فقـال : ﴿ې  ى ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴾)١(، قـال ابـن كثـري: »فهـذه 
اآليـة نـصٌّ يف أنـه ال نبـيَّ بعـده، وإذا كان ال نبـي بعده فا 
رسـول بالطريق األْوىل؛ ألن مقام الرسـالة أخص من مقام 
النبـوة، فإن كل رسـول نبـي وال ينعكـس، وبذلك وردت 
األحاديـث املتـواتـرة عن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من حديث مجاعة 

من الصحابة«)٢(.

ومـن إكـرام اهلل  لنبيه أن صـى عليه بذاته سـبحانه، 
وأمـر مائكتـه واملؤمنـن بالصـاة عليه، فقـال : ﴿ڄ  
چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
عـى  صاتـه  وجعـل  ڇ﴾)٣(،  ڇ   چ   چ  

املؤمنن رمحة وسـكينة هلم، فقال سـبحانه: ﴿ڻ  ڻڻ   
ۀ ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ﴾)٤(.

)١( ]سورة األحزاب، اآلية ٤٠[.
)٢( تفسري ابن كثري، ٦ /٤٢8، بترصف، ط دار الكتب العلمية. 

)٣( ]سورة األحزاب، اآلية ٥٦[.
)٤( ]سورة التوبة، اآلية ١٠٣[.
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فحري بنا أن نكثر من الصاة والسام عى احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص، 
فمـن صى عى النبي ملسو هيلع هللا ىلص صاة صى اهلل هبا عليه عرًشا، 
كـام أن صاتنـا معروضـة عليـه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: 
 ، »إِذا سـِمْعُتُم النِّداَء َفُقوُلوا ِمْثَل ما َيُقوُل، ُثمَّ َصلُّوا عيَلَّ
َفإِنَّـُه َمْن َصـىَّ عيَلَّ َصاًة َصىَّ اهلل َعَلْيِه هِبَـا عْشــًرا، ُثمَّ 
َـا َمنِزَلـٌة يف اجلنَِّة ال َتنَْبِغي إاِلَّ  سُلوا اهلل يل اْلوِسيـَلَة، َفإهِنَّ
لَعْبٍد مْن ِعباد اهلل َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُهو، َفمْن َسـَأل يَل 

فاَعُة«)١(.  اْلوِسيَلة َحلَّْت َلُه الشَّ

وكام حتدث القرآن الكريم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتدث عن سنته 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   سـبحانه:  فقـال  املشــرفة، 
پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ﴾)٢(، ويقـول 

ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې   ﴿ې   تعـاىل: 
ەئ  وئ  وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾)٣(، 

ويقـول : ﴿ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  

ِن ملَِْن َسِمَعه، ثمَّ يَصيلِّ َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  )١( صحيح مسلم، كتاب الصاة، َباب اْلَقْوِل ِمْثَل َقْوِل امْلَؤذِّ
ثمَّ َيْسَأل له اْلَوِسيَلَة، حديث رقم: ٣8٤.

)٢( ]سورة النساء، اآلية 8٠[.
)٣( ]سورة النساء، اآلية ١٠٥[.
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾)١(، ويقول احلق 
سـبحانه: ﴿ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب حب  خب  مب  ىب 
مث﴾)٢(،  جث   يت   ىت   ختمت   حت   جت   يب  

ويقـول تعـاىل: ﴿جئ  حئ  مئ  ىئ يئ جب حب 
خب مب ىبيب جت  حت  خت  مت﴾ )٣(.

فحب سـيدنا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جزٌء ال يتجزأ مـن إيامننا، 
وكذلـك الرتضِّ عـن أصحابه أمجعـن، وأزواجـه أمهات 
املؤمنن، وآل بيته األكرمن، وأتباعه، وأتباع أتباعه الطيبن 
الطاهريـن، والصاحلن أمجعن، يقـول ملسو هيلع هللا ىلص: »َثاٌث َمْن ُكنَّ 
فِيِه َوَجَد َحاَوَة اإِليامِن، َأْن َيُكوَن اهللُ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِلْيِه ِمّا 
ِسـواُها، َوَأْن حُيِـبَّ امْلَْرَء ال حُيِبُّـُه إاِّل هلل، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعـوَد 
يف اْلُكْفـِر َكام َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف يف النَّاِر«)٤(، وجاء رجل يسـأل 

)١( ]سورة النحل، اآلية ٤٤[.

)٢( ]سورة النساء، اآلية ٥٩[.

)٣( ]سورة النحل، اآلية ٦٤[.
)٤( متفـق عليـه: صحيـح البخـاري، كتاب اإليـامن، باب َحـَاَوِة اإِليـاَمِن، حديـث رقم: ١٦، 
وصحيـح مسـلم، كتاب اإليامن، باب َبَيان ِخَصـاٍل َمِن اتََّصـَف هِبِـنَّ َوَجـَد َحَاَوَة اإِلياَمِن، 

حديث رقم: ١٧٤.
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اَعُة ؟ فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَماَذا َأْعَدْدَت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َمَتى السَّ
َء إاِلَّ َأينِّ ُأِحبُّ اهلل َوَرُسـوَلُه، فقال  هَلَا؟« فقال الرجل: اَل يَشْ

له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت«)١(.

*             *             *

طَّاِب  )١( متفـق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، بـاب َمنَاِقِب عَمَر ْبِن اخلَْ
َأيِب َحْفـٍص اْلقـَريِشِّ اْلَعـَدِويِّ ، حديث رقم: ٣٦88، وصحيح مسـلم، كتاب الرب 

، حديث رقم: ٦8٧8.  والصلة واآلداب، باب امْلَْرء َمَع َمْن َأَحبَّ
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حتدث القرآن الكريـم عن اليوم اآلخر، وأحوال الناس 
فيـه حديًثـا كاشـًفا لطبيعتـه، مفصـًا لكثـري مـن أحداثـه، 
وأوصافـه، فتحـدث عن يـوم القيامـة)١(، ويـوم البعث)٢(، 
ويوم النشـور)٣(، ويوم احلسـاب)٤(، ويوم الفصل)٥(، ويوم 

ي بيوم الِقيامِة؛ ألّن النّاس يقومون فيه ِمن قبوِرِهم للِحسـاِب. انظر: تفسـري القرطبي،  )١( سـمِّ
٣٠٥/٥، وتفسري الرازي، ١٦٧/١٠ بترصف.

)٢( سمي بيوم البعِث؛ أِلّنه يوم يثار النّاس فِيِه ِمن قبوِرِهم ويبعثون ملِوِقِف احِلساِب، وأصله ِمن بعثت 
النّاقة إِذا أقمتها ِمن مكاهِنا. انظر: تفسري القرطبي، ٦٩١/١، وتفسري الرازي، ٣٠/٧ بترصف.

)٣( سـمي بيـوم النشـور، أي: البعث، وهو: نـرش اهلل  األموات، وإحياؤهم مـن قبورهم إىل 
املوقـف ؛ للحسـاب واجلزاء، يقال: »أنـرش اهلل املوتى فنرشوا: إذا حيـوا«، وأْنرشه اهلل، أي: 
أْحيـاه، كام قـال اهلل تعاىل: ﴿ڦ  ڄ﴾ ]سـورة امللك، اآلية ١٥[. انظـر: هتذيب اللغة 
لألزهـري، مـادة: )ن ش ر(، ١١/ ٢٣٢، والنهاية يف غريب احلديـث واألثر، البن األثري، 

مادة: )ن ش ر(، ٥ / ٥٤ بترصف.
)٤( سمي بيوم احلساب؛ ألن اهلل  حياسب فيه اخلائق عى أعامهلم ويعرفهم هبا وبام يستحقونه 

عـى مـا قدموه، من ذلك قولـه تعـاىل: ﴿ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ﴾]سـورة املجادلة، اآلية ٦[. انظر: لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية 
لرشح الدرة املضية لشـمس الدين، أيب العون حممد بن أمحد بن سـامل السـفاريني، ١٦٥/٢ 

بترصف، ط مؤسسة اخلافقن ومكتبتها – دمشق، ١٤٠٢ هـ - ١٩8٢ م.
ي يْوم اْلفْصِل؛ أِلّن اهلل تعاىل يْفِصل فِيِه بْن خْلِقِه. انظر: تفسـري القرطبي، ١٧٥/١٩،  )٥( وسـمِّ

وتفسري اجلالن، ص: ٦٥٩، بترصف.

اإليامن باليوم اآلخر
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الدين)١(، ويوم التاِق)٢(، ويوم احلسـرة)٣(، ويوم الوعيد)٤(، 
ويوم اخلـروج)٥(، ويـوم التغابـن)٦(، ويوم اجلمـع)٧(، ويوم 

ين؛ ألنه اليوم الذي جيازي اهلل  فيه عباده عى  ين هنا: اجلزاء، وُسـمي بيوم الدِّ )١( يقصد بالدِّ
، ويعاقب من ارتكب الرّش، قال تعاىل عن نفسـه:  مـا قّدمـوا من أعامٍل؛ فيثاب من فعـل الرِبّ
﴿ٺ  ٺ    ٺ﴾ ]سـورة الفاحتة، اآلية ٤[. انظر:  تفسـري القرطبي ١/ ١٤٣، وتفسـري 

الرازي، ١/ ٢٠٤ بترصف. 
)٢(وسـمي بِيـْوِم الّتاِق؛ ألّن األْْرواح كانْت متباِينًة عِن األْْجسـاِد فإِذا جاء يـْوم اْلِقيامِة صارِت 
اأْلْرواح ماِقيًة لأِْلْجساِد ؛ فكان ذلِك اْليْوم يْوم الّتاِق، أو ألّن أْهل الّسامِء ينِْزلون عى أْهِل 

اأْلْرِض ؛ فيْلتِقـي فِيـِه أْهل الّسـامِء وأْهل اأْلْرِض، قال تعـاىل:﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
ڈ ژ﴾ ]سـورة الفرقـان، اآلية ٢٥[، أو ألَنَّ كلَّ َعاِمٍل سـيلقى ما َعِمل من خري أو 

رش. انظر: تفسري الرازي، ٤٩٩/٢٧، وتفسري ابن كثري، ٧/ ١٢٢ بترصف.
دث فِيِه ِمْن  ي بيْوِم احلرسِة لَِكْثـَرِة َما حَيْ اِعَية إىَِل التََّلّهِف، وسـمِّ ـِديَدة الدَّ ة: النََّداَمة الشَّ )٣(احَلـرْسَ
طوا فِيِه ِمْن َأْسـَباِب النََّجـاِة، وِقيل يتحرّس أْيًضا من  ـرّسِ امْلْجِرِمـَن ِمْن أْهِل النّاِر َعَى َما َفرَّ حَتَ
يِف اجْلنّـِة إِذا ملْ يكـْن ِمـن الّسـابِِقن اْلواِصِلن إىِل الّدرجـاِت اْلعالِيِة، واأْلّول هـو الّصِحيح؛ 
ألّن احْلـرْسة غّم وذلِك ال يِليق بِأْهِل الّثواِب. انظر:  تفسـري الرازي، ٢١/ ٥٤١، والتحرير 

والتنوير، ١٦/ ١٠٩، بترصف.
)٤( سـمي بيـوم اْلوِعيِد؛ ألنه اليوم الذي أْوعد اهلل بِِه اْلكّفـار، قال مقاتِل: يْعنِي بِاْلوِعيِد اْلعذاب 
يِف اآْلِخرِة، وخّصص اْلوِعيد مع كْوِن اْليْوِم هو يْوم اْلوْعِد واْلوِعيِد مجِيًعا لِتْهِويِلِه. انظر: فتح 

القدير للشوكاين، ٥/ ٩٠ بترصف.
)٥( سـمي بيـوم اخلـروج؛ ألنه يـْوم خـروج أْهِل اْلقبـوِر ِمـْن قبوِرِهـْم. انظر: تفسـري الطربي، 

٤٧٦/٢١، ولسان العرب ٢٤٩/٢، مادة خرج. بترصف.
)٦( الَغْبن: ضْعف الرْأي، يقال يِف رْأيه غْبن، قال اْبن عّباٍس : هو اْسم ِمْن أْسامِء يْوِم اْلِقيامِة، 
وذلِك أّن أْهل اجْلنِّة يْغبِنون أْهل النّاِر، فا غْبن أعظم ِمْن أْن يْدخل هؤالِء إىِل اجْلنِّة، ويْذهب 

بِأولِئك إىِل النّاِر. انظر: تفسري ابن كثري، ١٣٧/8، ولسان العرب ١٣/ ٣٠٩ بترصف.
)٧( وسـمي بِيـْوِم اجلْْمِع؛ لوجوه: األّْول: أّن اخلْاِئق جْيمعـون فِيِه، قال تعاىل: ﴿ۇئ   ۇئ ۆئ  
ۆئ﴾ ]سـورة التغابن، اآلية ٩[، فيجتمع فيه أهل السـاموات مع أْهِل اأْلْرِض. الّثايِن: أّنه 
جْيمع بْن اأْلْرواِح واأْلْجسـاِد. الّثالِث: جْيمع بْن كلِّ عاِمٍل وعمِلِه. الّرابِع: جْيمع بْن الّظامِلِ 
وامْلْظلوِم. انظر: تفسـري الرازي، ٥8٠/٢٧، وتفسـري أيب السـعود »إرشاد العقل السليم إىل 

مزايا الكتاب الكريم« 8 /٢٣، بترصف، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
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واليــوم  اخللــود)٣(،  ويـوم  اآلزفـة)٢(،  ويـوم  التنــاد)١(، 
احلـق)٤(، واليـوم املوعـود)٥(، والنبأ العظيـم)٦(، كام ذكر من 
صفاتـه: أنه مشـهود)٧(، وكونه عى بعض الناس عسـرًيا)8( 

ْعَراِف ِرَجاالً َيْعِرفوهنَْم  )١( وسـمي بِيْوِم التناد؛ ملِنَاَداِة النَّاِس َبْعضهْم َبْعًضا، َفينَاِدي َأْصَحاب األَْ
بِِسـياَمهْم، َوينَاِدي َأْصَحـاب اجْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر:﴿پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ ]سـورة 

ِة: ﴿ې  ې  ى   ى   اِر َأْصَحـاَب اجْلَنَـّ األعـراف، اآليـة ٤٤[، َوينَـاِدي َأْصَحـاب النَـّ
ائ﴾ ]سـورة األعراف، اآليـة ٥٠[، أو ألّن بعض الظاملن يناِدي بعًضـا بالويل والثبور، 
فيقولـون فيام قصه القـرآن الكريم: ﴿ڦ﴾ ]سـورة األنبياء، اآليـة ١٤[، أو ألن املؤمن 

ينـادي: ﴿ں  ں  ڻ﴾ ]سـورة احلاقة، اآليـة ١٩[، والكافر ينـادي: ﴿ې  ې   ې  
ې﴾ ]سـورة احلاقـة، اآلية ٢٥[. انظر: تفسـري الـرازي، ٥١٢/٢٧، وتفسـري القرطبي، 

٣١٠/١٥، بترصف.
)٢(  وسـمي بِيـْوِم اآلزفـة؛ أِلّنه قِريب، إِْذ كّل مـا هو آِت قِريب، وأِزف فـان، أْي: قرب.انظر: 

تفسري القرطبي، ١٥/ ٣٠٢، وتفسري اجلالن، ص: ٦٢٠، بترصف.
)٣( وسـمي بِيْوِم اخللـود؛ ألنه يوم دخول الناس اجلنة ماكثن فيهـا إىل غري هناية، عن قتادة قال: 
﴿جخ  حخ  مخ﴾ ]سـورة ق، اآليـة ٣٤[ خلـدوا واهلل فا يموتون، وأقامـوا فا يْظعنون، 

ونِعموا فا يبأسون. انظر: تفسري الطربي، ٣٦/٢٢، وتفسري اجلالن، ص: ٦٩١. 
)٤( وسـمي بِاليـْوِم احلق، أي: الثابت املتحقق ال حمالة من غري صـارٍف يلويِه، وال عاطٍف يثنيِه؛ 
، وينْدِمـغ كّل باطٍِل، وقْوله: ﴿ڎ  ڈ    ڈ﴾ ]سـورة النبأ،  وألنـه حْيصل فِيـِه كّل احْلقِّ
ها.  اآليـة ٣٩[  ُيِفيـد بأّنه هو اْليـْوم احْلّق وما عداه باطِل؛ ألّن أّيام الّدْنيـا باطِلها أْكثر ِمْن حقِّ

انظر: تفسري الرازي، ٢٦/٣١، وتفسري أيب السعود، ٩٤/٩.
)٥( وسـمي باليوم املوعود، أِي: امْلْوعوِد بِِه، قال اْبن عّباٍس : »وعد أْهل الّسـامِء وأْهل األْْرِض 
أْن جْيتِمعوا فِيِه«. انظر:  تفسري القرطبي، ٢8٣/١٩، والتحرير والتنوير، ٣٠/ ٢٣٩ بترصف.
)٦( وصـف بالنّبـإِ اْلعظِيِم؛ ألنه اخلْـرب اهلْاِئل اْلباِهر، قال قتـادة: النّبأ اْلعظِيم اْلبْعـث بْعد امْلْوِت. 

انظر: تفسري ابن كثري ٣٠٧/8، وتفسري القرطبي، ١٧٠/١٩ بترصف.
)٧( وصـف يـوم القيامة باليوم املشـهود؛ ألنه يوم جيتمع فيه اخللق كلهم، ويشـهده أهل السـامء 

وأهل األرض. انظر: تفسري الطربي، ٤٧8/١٥، التحرير والتنوير ٣٠/ ٢٣٩ بترصف.
)8( وصف يوم القيامة بأنه يوم عسري، أْي: شِديد صْعب. انظر: تفسري ابن كثري، ٩8/٦ بترصف.
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أو عبوًسـا قمطريـًرا)١(، وغـري ذلـك، كـام حتــدث القـرآن 
الكريـم عن بعـض أسـامء القيـامـة، وأحداثهـا، وصـفاهتا 
حديًثـا ينم عن ِعَظِم شـأهنا وأهية االسـتعداد هلا، فتحدث 
عـن اآلخـرة)٢(، والسـاعة)٣(، والغاشـية)٤(، والواقعــة)٥(، 

والقـارعة)٦(، واحلاقة)٧(، والطامة الكربى)8(.

 ، )١( وصـف يـوم القيامة بأنه يوم عبـوس، أي: ضيِّـق، وقْمطِرير، أي: طِويـل، واْلعبوس الرّشّ
واْلقْمطِريـر الّشـِديد، واملراد: يوم صعب عسـري وطويـل عى أهل الكفـر والفجور. انظر: 

تفسري أيب السعود، ٧٢/٩، وتفسري ابن كثري،  ٢٩٦/8 بترصف.
)٢( سـميت القيامة باآلخرة أو اليوم اآلخر؛ ألنه بعد أيام الدنيا، وقيل: ألنه  آخر يوم ليس بعده 
ليلـة، واأليـام إنام تتميـز بالليايل، فإذا مل يكن بعـده ليل مل يكن بعده يوم عـى احلقيقة. انظر: 

الّتْفِسري البِسْيط للواحدي، ١٢8/٢بترصف.
)٣( سـميت القيامة بالسـاعة؛ لرسعة األمر فيها، أو ملجيئها يف ساعة من يومها، أو كناية عن دنو وقتها 
وكأهنا حاضة وماثلة. انظر: تفسري املاوردي، ٤٠8/٥، والتحرير والتنوير، ٣٠/ ٩8 بترصف.
ا َوَأْفَزاِعَها، فهي تْغشى مجيع النّاس وتعّمهْم،  َاِئَق بَِأْهَواهِلَ )٤( سـميت باْلغاِشـية؛ ألهنّا َتْغَشى اخلَْ

انظر: تفسري القرطبي٢٥/٢٠، وتفسري ابن كثري ٣٧٦/8 بترصف.
ا َتَقع َعْن ُقْرٍب، َوِقيَل: لَِكْثَرِة َما َيَقع فِيَها  هنََّ )٥( سـميت القيامة باْلواِقعة؛ لتحقق كوهنا ووجودها، وأِلَ
َداِئِد، َوامْلَراد النَّْفَخة اأْلَِخرَية. انظر: تفسري القرطبي، ١٧/ ١٩٤، وتفسري ابن كثري  8/٤. ِمَن الشَّ
)٦( سـميت القيامة بالقارعة؛ بسـبب تلك الّصْيحـة اّلتِي متوت ِمنْها اخلْـاِئـق؛ أِلّن يِف الّصْيحِة 
اأْلوىل تْذهـب اْلعقول، قـال تعاىل: ﴿ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ﴾ ]سـورة 
يِت احْلاِدثـة اْلعظِيمة ِمْن  الّزمـِر، اآليـة ٦8[، واْلقـْرع هو: الّضـْرب بِِشـّدٍة واْعتاِمٍد، ثّم سـمِّ
حـواِدِث الّدْهِر قاِرعـًة، فالقيامة َتْقـَرع اخْلََاِئـَق بَِأْهَواهِلَـا َوَأْفَزاِعَها. انظر: تفسـري الرازي، 

٢٦٥/٣٢، وتفسري القرطبي ١٦٤/٢٠بترصف.
، فهي احلالة الثابتة الوقوِع الواجبة املجيِء  يْت القيامة باحلاّقة؛ أِلهنّا تكون ِمْن غرْيِ شـكٍّ )٧( سـمِّ
يْت بِذلِك؛ أِلهّنا أحّقْت أِلْقواٍم اجْلنّة، وأحّقْت أِلْقواٍم النّار. انظر: تفسري  ال حمالَة، وِقيل: سمِّ

القرطبي، ١8/ ٢٥٧، وتفسري أيب السعود، ٩/ ٢١، بترصف.
ا َتطّم َعـَى كلِّ َأْمٍر َهاِئـٍل، والطامة ِعنْد اْلعرِب هـي: الّداِهية  هنََّ يْت القيامـة بالّطاّمـة؛ أِلَ )8( سـمِّ
اّلتِـي ال تْسـتطاع، فالّطاّمة اْسـم لِكلِّ داِهيٍة عظِيمٍة ينْسـى مـا قْبلها يف جنبها. انظر: تفسـري 

الرازي،٤8/٣١، وتفسري ابن كثري، 8/ ٣١٩، بترصف.
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عى أن أبرز هذه األسامء وأكثرها ذكًرا يف القرآن الكريم 
هو لفـظ: القيامة، فقـد ورد يف القرآن الكريم سـبعن مرة، 
وسـميت باسمه إحدى سـوره املرشفة، وهي سورة القيامة 
التـي اسـتهلها احلـق  بقولـه: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾)١( 
تعظياًم لشـأهنا، وأتبع هذا القسـم بالقيامة قساًم آخر بالنفس 

اللوامة، فقال سبحانه: ﴿ ک  ک  ک  گ    گ  گ   
ں﴾)٢(،  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   گ  
مسـتنكًرا عى مـن ينكـرون البعث موقفهـم وجحودهم، 
مربهنًـا عـى طاقة القدرة بيشء حمسـوس ملمـوس، قال 
تعـاىل: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾)٣(، وخـصَّ البنـان 
دون سـواه؛ ألن يف تكويـن البنان وبصمـة اإلصبع آية من 
آيـات اهلل  يف اخللق، يف عدم متاثـل تكوين البنان يف أي 
شـخصن منذ أن خلق اهلل سبحانه األرض ومن عليها إىل 

أن تقـوم السـاعة، ويقـول سـبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻپ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

)١( ]سورة القيامة، اآلية ١[.
)٢( ]سورة القيامة، اآليات ٢ – ٤[.

)٣( ]سورة القيامة، اآلية ٤[.
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ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ    : ويقـول  ٿ﴾)١(، 
ڦ  ڦ ڦ  ڦ﴾)٢(، ويقـول : ﴿ڄ  ڄ 
ڇ  چ   چچ   چ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ﴾)٣(، ويقـول : ﴿ں  ں  
ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ  
ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ  ھ  ھ  ہ 
: ﴿ۋ   ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ﴾)٤(، ويقـول 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ﴾)٥(.
ويـوم القيامـة هو يـوم احلسـاب، ويـوم اجلـزاء، ويوم 

العـرض عليـه؛ حيث يقول سـبحـانه: ﴿ک  گ  گ  
گ  گ     ڳ﴾)٦(، ويقول : ﴿ڇ  ڇ    ڇ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ 

)١( ]سورة النساء، اآلية 8٧[.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ١١٣[.

)٣( ]سورة الزمر، اآلية ٦٠[.
)٤( ]سورة آل عمران، اآلية ١8٥[.

)٥( ]سورة املائدة، اآلية ٣٦[.

)٦( ]سورة احلاقة، اآلية ١8[.
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کک   ک   ک  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   
ڱ﴾)١(،  ڳ   ڳ    ڳ   گڳ   گ    گ   گ  

: ﴿ھ ے ے  ۓ   ۓ ڭ ڭ   ويقـول 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ى   ى   ې   ې   ې   ې  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  
ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ  ەئ   ائ  ائ  
ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
ی  جئ حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب    مب  

ىب  يبجت  حت  خت  مت﴾)٢(.
ويوم القيامة هو اليوم احلق؛ حيث يقول احلق سـبحانه: 
﴿ڎ ڈ ڈ ژ ڑ ڑ ک ک  ک﴾)٣(، فالعاقل 
من يعمل هلذا اليوم حق العمل، ويتقي اهلل حق تقاته؛ حيث 

يقـول احلـق : ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ﴾)٤(.

)١( ]سورة الكهف، اآلية ٤٩[.
)٢( ]سورة هود، اآليات ١٠٤ – ١٠8[.

)٣( ]سورة النبأ، اآلية ٣٩[.
)٤( ]سورة آل عمران، اآلية ١٠٢[.
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وكـام حتدث القرآن الكريم عن القيامة حتدث عن السـاعة 
- التي غالًبا ما يأت احلديث عنها يف سياق بدء أحداث القيامة 
 : وحـده؛ حيث يقـول احلق  قـارًصا علمهـا عـى اهلل -

ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   ﴿وئ  
ی  ی ی ی﴾)١(، ويقـول : ﴿ائ  ەئ  ەئ وئ  
ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  
جب  ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی  ىئ   ىئ   ىئ  
ٻ  ٱ     ﴿  : احلـق  ويقـول  مب﴾)٢(،  خب   حب  
ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻٻ   ٻ  

ٺ  ٺ﴾)٣(، ويقـول تعـاىل: ﴿ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿٿ  
ڦ  ڦ﴾)٤(، ويقول سبحانه: ﴿ىئ  ىئ  ىئ  ی  
ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ ىئ  يئ جب  حب خب  مب ىب  

)١( ]سورة األعراف، اآلية ١8٧[.
)٢( ]سورة لقامن، اآلية ٣٤[.

)٣( ]سورة األحزاب، اآلية ٦٣[.
)٤( ]سورة فصلت، اآلية ٤٧[.
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يب    جت  حت  خت  مت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     
مج  ﴾)١(. 

وعندما سـئل سـيدنا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن الساعة فقيل 
اَعُة؟ َقاَل: »َما امَلْسُئوُل َعنَْها بَِأْعَلَم  له: َيا َرُسوَل اهلل َمَتى السَّ
ـاِئِل«)٢(، وهبـذا حسـم نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص قضيـة اإلفتاء أو  ِمـَن السَّ
الفتوى يف أمر الساعة أو حماولة التنبؤ هبا، فإذا كان رسولنا 
ـاِئِل«،  الكريـم ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َما امَلْسـُئوُل َعنَْهـا بَِأْعَلَم ِمَن السَّ
فمـن ذا الـذي يتجرأ عـى اهلل  باخلوض يف أمـٍر توقََّف 

سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن احلديث فيه.

والسـؤال الـذي ينبغـي أن نسـأله مجيًعا ألنفسـنا: ماذا 
اَعُة؟ فقال له  أعددنا هلا؟ فقد سأل رجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: َمَتى السَّ
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َأْعَدْدَت هَلَا«؟ َقاَل: ُحبُّ اهلل ورسـولِِه، َقاَل: 

»َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت«)٣(.

)١( ]سورة النازعات، اآليات ٤٢ - ٤٦[.
)٢( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب قْولِِه تعاىل: ﴿ائ  ەئ  ەئ وئ  وئ﴾ 
يامن  يامن، باب اإْلِ ]سورة لقامن، اآلية ٣٤[، حديث رقم: ٤٧٧٧، وصحيح مسلم، ِكتاب اإْلِ

ما هو؟ وبيان ِخصالِِه، حديث رقم: ٩.
)٣( متفق عليه: صحيح البخاري، ِكتاب األدِب، باب عامِة حبِّ اهلل  حديث رقم: ٦١٧١، 
لـِة واآْلداب، بـاب امْلْرء مع مـْن أحـّب، حديث رقم:  وصحيـح مسـلم، كتـاب اْلـرِبِّ والصِّ

٢٦٣٩، واللفظ  له.



84

فعلينا أن ننشغل بإعداد أنفسنا للقاء اهلل ، فمن أحب 
لقـاء اهلل أحـب اهلل لقاءه، وأن يكون حالنـا مع اهلل  حال 
من سـئل عنه: مـا حال فان؟ فقيل: لو قيل له: إن السـاعة 

غًدا ما وجد مزيد عمل يعمله.

ا عى تسـاؤالت من تساءل عن البعث، وإفحام من  وردًّ
أنكره جاء النص القرآين مدعوًما بالدليل العقيل، واملنطقي، 

والكـوين، حيـث يقـول احلـق سـبحانه: ﴿ڑ  ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک  ک  
ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے  
ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  
ائ   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ  ۅ  
ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ﴾)١(، وقــد أكــد العلــم احلـديـث كل مـا جـاء يف 
النـص الكريـم من تنـاول ملراحـل خلق اإلنسـان، وعملية 

)١( ]سورة احلج، اآلية ٥[.
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اهتـزاز جزيئـات حبيبـات الرتبـة عنـد نـزول املـاء عليها، 
فمـن الذي علَّم سـيدنا حممـًدا ملسو هيلع هللا ىلص ذلك قبـل أكثر من ألف 

وأربعامئة عام، إنه رب العاملن، وال أحد سواه.

برشى املؤمنني: 

واملؤمنـون هلـم جنـات النعيـم، تأتيهـم البرشيـات من 
سـاعة االحتضـار إىل االسـتقرار يف اجلنـان، ففـي حلظـة 
االحتضـار تكون هلـم البرشى؛ حيث يقول احلق سـبحانه: 

﴿ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    
ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٹ       ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  
ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ  
 ،)١(﴾ چ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
ل خوفـه أمنًا، ففي  ُ العبد املؤمن باخلـري واجلنة، وُيَبدَّ َفُيَبـرشَّ
اِر َأْبَدَلـَك اهلل بِِه  احلديـث ُيَقـاُل: »اْنُظـْر إىَِل َمْقَعـِدَك ِمَن النَـّ

ا مَجِيًعا«)٢(. اُهَ َمْقَعًدا ِمَن اجلَنَِّة، َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َفرَيَ

)١( ]سورة فصلت، اآليات ٣٠ – ٣٢[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب امليِّت يْسمع خْفق النِّعاِل، حديث رقم: ١٣٣8.
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وعنـد السـؤال يكون هلـم التثبيـت؛ حيث يقـول احلق 
سـبحانه: ﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  

چ   ڇ  ڇ  ڇ﴾)١(.

فـإذا كان يـوم املحرش واملنرش تلقتهـم املائكة بالبرشى 
والطمأنينة، حيث يقول احلق سبحانه: ﴿ۉ  ۉ     ې  
ې  ې  ې ى  ى  ائ  ائ   ٱ  ٻ  
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾)٢(.
واملؤمنون تأتيهم املائكـة بالبشـرى يف جنات النعيـم، 
وحاهلم يف اجلنة أمان وسـام وإكرام، حيث يقول سبحانه: 

ڻ   ں   ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ  ﴿ڳ 
ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾)٣(، ويقول : ﴿ې  ې  

)١( ]سورة إبراهيم، اآلية ٢٧[.
)٢( ]سورة األنبياء، اآليات ١٠١ – ١٠٣[.

)٣( ]سورة الرعد، اآليتان ٢٣ – ٢٤[.
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ې  ې  ى﴾)١(، ويقـول تعـاىل: ﴿ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ   ۇ﴾)٢(، فـا غـل فيهـا وال 

حسـد، حيث يقول : ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
﴿ے    : ويقـول  ى﴾)٣(،  ې  ې   ې  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾)٤(، كام أن ربَّ العزة يطَّلع 
نَا  ِة؟ َفَيُقوُلوَن: َلبَّْيَك َربَّ عى أهـل اجلنة فيقول: »َيا َأْهَل اجلَنَـّ
َوَسْعَدْيَك، َفَيُقوُل: َهْل َرِضيُتْم؟ َفَيُقوُلوَن: َوَما َلنَا اَل َنْرَض 
َوَقـْد َأْعَطْيَتنَـا َمـا مَلْ ُتْعِط َأَحــًدا ِمـْن َخْلِقـَك، َفَيُقــوُل: َأَنا 
ٍء َأْفَضُل  ، َوَأيُّ يَشْ ُأْعطِيُكْم َأْفَضـَل ِمْن َذلَِك، َقاُلـوا: َيا َربِّ
ِمْن َذلَِك؟ َفَيُقوُل: ُأِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَوايِن، َفَا َأْسَخُط َعَلْيُكْم 

َبْعَدُه َأَبًدا«)٥(. 

وهلـم يف اجلنة مـا ال عـن رأت، وال أذن سـمعت، وال 
خطـر عى قلب بـرش، فهي كام يقول احلق سـبحانه: ﴿ٻ  

)١( ]سورة الزمر، اآلية ٧٣[.
)٢( ]سورة الزخرف، اآلية ٧٠[.

)٣( ]سورة احلجر، اآلية ٤٧[.
)٤( ]سورة الكهف، اآلية ٣١[.

)٥( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ِصفِة اجلنِّة والنّاِر، حديث رقم: ٦٥٤٩، 
ْضواِن عى  واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب اجْلنِّة، وِصفِة نِعيِمها وأْهِلها، باب إِْحاِل الرِّ

أْهِل اجْلنِّة، فا يْسخط علْيِهْم أبًدا، حديث رقم: ٢8٢٩.
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ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   ڀ  ڀڀ   ڀ  
ٹ   ٹ  ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ  
ٹ﴾)١(، وحيث يقول : ﴿ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ ڳ  ڳ  
ۀ            ۀ    ڻ   ڻ   ڻڻ    ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ  
ہ  ہ   ہ  ہ﴾)٢(، ويقول سـبحانه: ﴿ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  
ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ  

ڃ﴾)٣(.
ومن إكرام اهلل تعاىل للمؤمنن أهنم يرشبون عند احلوض 
من يد احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص شــربة ال يظمأون بعدها أبًدا، فعـن عبد 
اهلل بـن عمرو  أنـه قال: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َحْوِض َمِسـرَيُة 
َبـِن، َوِرحُيـُه َأْطَيُب ِمْن امْلِْسـِك،  َشـْهٍر، َمـاُؤُه َأْبَيُض ِمـْن اللَّ
َب ِمنَْهـا َفَا َيْظَمُأ َأبًدا«)٤(. َمـاِء، َمْن رَشِ َوِكيَزاُنُه َكنُُجوِم السَّ

)١( ]سورة الرعد، اآلية ٣٥[.
)٢( ]سورة حممد، اآلية ١٥[.

)٣( ]سورة البقرة، اآلية ٢٥[.
)٤( صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يِف احلْوِض، حديث رقم: ٦٥٧٩. 
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فـدار املتقــن مرياثهـم، وجنـات الفـردوس مأواهـم 
ومآهلـم؛ حيث يقـول : ﴿ی  ی ی  ی  جئ   حئ  
ۉ   ۅ    ۅ    ﴿ۋ   تعـاىل:  ويقـول  يئ﴾)١(،  ىئ  مئ  
ائ   ائ  ى  ى  ې  ې   ې   ې  ۉ  
ژ  ﴿ژ   سـبحانه:  ويقـول  وئ﴾)٢(،  وئ   ەئ  ەئ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ﴾)٣(.

*             *              *

)١( ]سورة مريم، اآلية ٦٣[.
)٢( ]سورة الكهف، اآليتان ١٠٧- ١٠8[.

)٣( ]سورة املؤمنون، اآليتان ١٠- ١١[.
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اإليـامن بالقدر ركٌن أسـاٌس مـن أركان اإليامن، والقدر 
هو: تقدير اهلل  جلميع األشـياء، وعلمه  هبا، ومشيئُته 

سبحانه هلا.

واإليـامن بالقـدر يعن عى  الصرب عنـد نزول املصائب، 
فاملؤمـن بالقـدر ال جيـزع، وال يفـزع، وال يتسـخط، وال 
 : يتشـكى، بل يسـتقبل القدر بصرب وثبـات، يقول احلق

کک   ک   ڑ   ڑ   ژ  ژ   ڈ  ڈ   ڎ   ﴿ڎ  
ک  گ  گ  گ﴾)١(، ويقول سبحانه: 

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ﴿ے  
ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  
ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئۇئ  

)١( ]سورة التوبة، اآلية ٥١[.

اإليمـان بالقــدر
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ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ﴾)١(، ويقـول تعاىل:﴿حت  خت 
ڻ   ڻ   ڻ   ں  ﴿ں    : ويقـول  يت﴾)٢(،  ىت   مت  
ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾)٣(، ويقـول تعاىل: ﴿پ  پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾)٤(، 
أي جعلنـا املاء يف مقر يتمكن فيه، وهـو الرحم، مؤجًا إىل 
قـدر معلوم قـد علمـه اهلل  وحكم به، فقدرنـا عى ذلك 

تقديًرا فنعم القادرون نحن.

وقال احلق سبحانه: ﴿ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴾)٥(، 
وقال تعاىل: ﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾)٦(، أي: بأجل، 
كحفـظ أرزاق خلقه وآجاهلم، وجعل لذلـك أجًا معلوًما، 

وقـال تعـاىل: ﴿چ  چ   ڇ  ڇ ڇ   ڇ ڍ  ڍ 
ڌ ڌ ڎ﴾)٧(، فسـبحانه وتعاىل مالك كل يشء، وأن 

)١( ]سورة احلديد، اآليتان ٢٢، ٢٣[.
)٢( ]سورة القمر، اآلية ٤٩[.

)٣( ]سورة األحزاب، اآلية ٣8[.
)٤( ]سورة املرسات، اآليات ٢١ ـ ٢٣[.

)٥( ]سورة الفرقان، اآلية ٢[.
)٦( ]سورة الرعد، اآلية 8[.

)٧( ]سورة احلجر، اآلية ٢١[.
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كل يشٍء سـهل عليه يسـري لديه، وأن عنده خزائن األشـياء 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ﴿ تعـاىل:  قـال  الصنـوف،  مجيـع  مـن 
ڎ﴾)١(، فيرصفها كام يشـاء، وكـام يريد عى قدر َحاَجِة 
اخلَْلـِق إَِلْيهـا، وملـا له يف ذلك مـن احلكمة البالغـة، والرمحة 
بعباده ال عى جهة الوجوب بل هو كتب عى نفسـه الرمحة، 
ر كل يشء)٢(. وغري ذلك من اآليات التي تدل عى أن اهلل قدَّ

وكان رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يغـرس يف نفـوس أفـراد األمـة 
هـذا اإليمــان، ويرشـدهم كيـف يتعاملـون مـع املصائب 
والشدائد، فَعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد ، َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُه َأنَّ َصبِيًّا هَلَا، َأو اْبنًا  رِبُ َفَأْرَسَلْت إَِلْيِه إِْحَدى َبنَاتِِه َتْدُعوُه، َوخُتْ
َهـا: َأنَّ  ُسوِل: »اْرِجْع إَِلْيَهـا، َفَأْخرِبْ هَلَا يِف امْلَْوِت، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص لِلرَّ
ى،  ٍء ِعنْـَدُه بَِأَجـٍل ُمَسمًّ هلل َما َأَخـَذ َوَلـُه َما َأْعَطى، َوُكلُّ يَشْ
َفُمْرَهـا َفْلَتْصـرِبْ َوْلَتـْحَتِسْب«)٣(، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا ُغـَاُم إيِنِّ 

)١( ]سورة احلجر، اآلية ٢١[.
)٢( تفسري ابن كثري ٤٥٥/٤ بترصف.

)٣( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قـْوِل اهلل تبارك وتعاىل: ﴿قِل اْدعوا اهلل 
ا ما تْدعوا فله األْسـامء احلْسـنى﴾ ]سـورة اإلرساء، اآلية ١١٠[، حديث  أِو اْدعوا الّرمْحن أيًّ
رقـم: ٧٣٧٧، وصحيح مسـلم، كتاب اجلنائز، باب اْلبكاِء عـى امْليِِّت، حديث رقم: ٩٢٣، 

واللفظ له.
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اَهَك،  ُأَعلُِّمَك َكِلاَمٍت، اْحَفِظ اهلل حَيَْفْظَك، اْحَفِظ اهلل جَتِْدُه جُتَ
إَِذا َسـَأْلَت َفاْسـَأِل اهلل، َوإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسـَتِعْن بِاهلل، َواْعَلْم 
ٍء مَلْ َينَْفُعوَك إاِلَّ  ـَة َلْو اْجَتَمَعْت َعـَى َأْن َينَْفُعوَك بِـيَشْ َأنَّ األُمَّ
ٍء  وَك بيَِشْ ٍء َقْد َكَتَبُه اهلل َلَك، َوَلـْو اْجَتَمُعوا َعَى َأْن َيرُضُّ بِـيَشْ
ٍء َقـْد َكَتَبـُه اهلل َعَلْيـَك، ُرفَِعـِت األَْقَاُم  وَك إاِلَّ بِـيَشْ مَلْ َيـرُضُّ
َخاِء  ْف بِـاهلل يِف الرَّ ُحـُف«)١(، ويف رواية: »َتَعرَّ ـْت الصُّ َوَجفَّ
ِة، َواْعَلْم َأنَّ َما َأَصاَبـَك مَلْ َيُكْن لُِيْخطَِئَك،  ـدَّ َيْعِرْفـَك يِف الشِّ
َوَما َأْخَطَأَك مَلْ َيُكْن لُِيِصيَبَك، َواْعَلْم َأنَّ اخْلََاِئَق َلو اْجَتَمُعوا 
َعَى َأْن ُيْعُطوَك َشـْيًئا مَلْ ُيِرِد اهللُ َأْن ُيْعطَِيَك مَلْ َيْقِدُروا َعَلْيِه َأْو 
ُفوا َعنَْك َشـْيًئا َأَراَد َأْن ُيِصيَبَك بِـِه مَلْ َيْقِدُروا َعَى َذلَِك،  َيرْصِ
َفإَِذا َسـَأْلَت َفَسِل اهللَ، َوإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِاهلل، َواْعَلْم َأنَّ 
، َوَأنَّ اْلَفـَرَج َمَع اْلَكـْرِب، َوَأنَّ َمَع اْلُعرْسِ  رْبِ رْصَ َمـَع الصَّ النَـّ

ا، َواْعَلْم َأنَّ اْلَقَلَم َقْد َجَرى باَِم ُهَو َكاِئٌن«)٢(. ُيرْسً

واإليـامن بالقـدر يقتـي أن نؤمن بأن كل مـا يف الكون 
مـن خلـق اهلل  وتكوينه، وأن كل ما جيـري يف الكون إنام 

)١( سنن الرتمذي، أْبواب ِصفِة اْلِقيامِة والّرقاِئِق واْلورِع عْن رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يِف ِصفِة 
أوايِن احلْوِض، باب منه، حديث رقم: ٢٥١٦.

)٢( املعجم الكبري للطرباين، ١١/ ١٢٣، حديث رقم: ١١٢٤٣.
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هـو بإرادتـه سـبحانه، فام شـاء اهلل كان، وما مل يشـأ مل يكن، 
يقول سـبحانه: ﴿ک   ک  ک  گ گ   گ  ڳ ڳ  
تعـاىل: ﴿وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ڳ﴾)١(، ويقـول 

ۈئ  ۈئ﴾)٢(.

ـنَِّة َأنَّ اهلل ُسـْبَحاَنُه  ِذي َعَلْيـِه َأْهُل السُّ قـال القرطبـي: الَّ
َر اأْلَْشـَياَء، َأْي َعِلـَم َمَقاِديَرَها، َوَأْحَواهَلَـا، َوَأْزَماهَنَا َقْبَل  َقـدَّ
إجَِياِدَهـا، ُثمَّ َأْوَجـَد ِمنَْهـا َما َسـَبَق يِف ِعْلِمِه َأنَّـُه ُيوِجُدُه َعَى 
َنْحـِو َما َسـَبَق يِف ِعْلِمِه، َفَا حَيُْدُث َحـَدٌث يِف اْلَعامَلِ إاِلَّ َوُهَو 

َصاِدٌر َعْن ِعْلِمِه، َتَعاىَل، َوُقْدَرتِِه، َوإَِراَدتِِه)٣(. 

عى أن اإليامن بالقدر ال يتناىف مع األخذ باألسباب، بل 
يدعونا إىل األخذ بكل األسـباب إن اسـتطعنا، وكان سيدنا 
عمـر بن اخلطـاب  يقـول: »اَل َيْقُعُد أحُدكـم َعن طَلب 
ـاَمَء اَل متطُر  الرزِق يقـوُل: اللَُّهمَّ اْرُزْقنِي، َفَقْد َعِلْمُتْم َأنَّ السَّ
ُلوَن  ة«)٤(، ويقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َأنَُّكْم ُكنُْتْم َتَوكَّ ذهًبـا واَل فضَّ

)١( ]سورة الزمر، اآلية ٦٢[.
)٢( ]سورة التكوير، اآلية ٢٩[.

)٣( انظر: تفسري القرطبي ١٤8/١٧ بترصف.
)٤( السابق: املوضع نفسه. 
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، َتْغـُدو مِخَاًصا  ِلـِه َلُرِزْقُتْم َكاَم ُيـْرَزُق الطَّرْيُ َعـَى اهلل َحقَّ َتَوكُّ
اح احلديـث: إن  َوَتـُروُح بَِطاًنـا«)١(، قـال أهـل العلـم ورُشَّ
الطري تأخذ باألسـباب، فتغـدو وتروح، وال تقعد يف مكاهنا 

وتقول: اللهم ارزقني.

ونقل بعض الـرواة أن أحد الناس خرج يف جتارة، فلجأ 
إىل حائط بسـتان لاسرتاحة فيه، فوجد طائًرا كسري اجلناح، 
فقـال: يا سـبحان اهلل مـا هلذا الطائر الكسـري كيـف يأكل؟ 
وكيـف يرشب؟ وبينام هو عى هذه احلال إذا بطائر آخر يأت 
بيشء من الطعام، فيضعه أمام الطائـر كسري اجلنـاح، فقال: 
يا سبحان اهلل، سيـأتيني ما قسمه اهلل يل با سفر، وال مشقة، 
ورجـع مـن جتارته، فلـام وصل إىل بلـده قص مـا رأى عى 
صاحبه، فقـال له صاحبه: كيف رضيت لنفسـك أن تكون 
الطائر الكسـري مهيـض اجلناح؟ ومل تسـع ألن تكون الطائر 
اآلخر القوي الذي يسـعى عى رزقه، ويساعد اآلخرين من 
بني جنسـه، وقد قال أحد احلكمـاء: ال تسـأل اهلل أن خيفف 

محلك، ولكن اسأله سبحانه أن يقوي ظهرك.

)١( سنن الرتمذي، أبواب الزهد، باب يِف الّتوّكِل عى اهلل، حديث رقم:  ٢٣٤٤.
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فاإليـامن بالقدر ال يعني التواكل؛ بل يعنى صدق اعتامد 
القلـب عـى اهلل  مع األخذ بالسـبب، فالسـعي واحلركة 

واجب لتنفيذ أمر اهلل تعاىل، حيث يقول اهلل : ﴿ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ﴾)١(، ولــم يقل: اقعدوا 
وسيأتيكم الرزق حيث كنتم، ويقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »َتـَداَوْوا َفإِنَّ 
اهلل  مَلْ َيَضـْع َداًء إاِلَّ َوَضَع َلُه َدَواًء َغرْيَ َداٍء َواِحٍد اهْلَرُم«)٢(، 
ومل يقـل أحـد عى اإلطـاق إن الدعاء بديل الـدواء، إنام هو 
ترضع إىل اهلل  بإعامل األسـباب التي أمرنا  باألخذ هبا 

لنتائجها.

ومل يقل أحد عى اإلطاق من أهل العلم إن الفقه بديل 
الطـب؛ بـل إن الفقـه الصحيـح يؤكـد أن تعلـم الطب من 
فـروض الكفايات، وقد يرقى يف بعـض األحوال إىل درجة 

فرض العن عى البعض.

مع تأكيدنا أن ثواب تعلم الطب ال يقل عن ثواب تعلم 
الفقـه، وأن األولويـة ألحدها ترتبط بمـدى احلاجة امللحة 

)١( ]سورة امللك، اآلية ١٥[.  
)٢( سنن الرتمذي، أبواب الطب، باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه، حديث رقم: ٢٠٣8.
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إليـه، فحيث تكون حاجة األمة يكون الثواب أعى وأفضل 
. ما صدقت النية هلل

فمـع إيامننـا العميـق بالقدر خـريه ورشه، حلـوه ومره، 
وبـأن اهلل  خالـق األسـباب واملسـببات، فأمـره إذا أراد 
شـيًئا أن يقول له كن فيكون، علينا أن نسـعى ونأخذ بأقىص 
األسـباب، فنجمع بن أسـباب العلم وأسباب اإليامن مًعا، 
مؤكدين أنه ال تناقض بينهام، بل اخلري كل اخلري والنجاء كل 

النجاء أن نحسن اجلمع بينهام، واألخذ هبام مًعا.

*              *               *



99

كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مع مكانته العظيمة، وعظيم فضل اهلل 
  تعـاىل عليـه بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسـأل اهلل
حسـن اخلامتة ويعمـل هلا؛ فاألعامل بخواتيمها، فعن سـيدنا 
أنس بن مالك  قال: كاَن رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيكثُِر أن يقوَل: 
»يـا مقلَِّب القلوِب ثبِّت قلبي عى دينِك«، فقلُت: يا رسـول 
ا بَِك وبام جئَت بِِه َفهـل ختاُف عَلينا؟ قاَل: »نَعم، إنَّ  اهلل، آمنَـّ

ُبها كيَف يشاَء«)١(. القلوَب بَن إصَبَعِن من أصابِع اهلل يقلِّ

وحيذرنـا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص من الغفلة، أو الركون إىل ما مىض من 
العمل، والتقاعس عن الطاعة؛ ألن اإلنسـان ال يدري متى 
وكيف تكون خامتته، فيقـول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَواهلل إِنَّ َأَحَدُكْم – 
ُجـَل - َيْعَمـُل بَِعَمـِل َأْهـِل النَّاِر، َحتَّى َمـا َيُكوُن َبْينَُه  َأْو: الرَّ
َوَبْينََها َغرْيُ َباٍع َأْو ِذَراٍع، َفَيْسـبُِق َعَلْيـِه الِكَتاُب َفَيْعَمُل بَِعَمِل 

)١( سنن الرتمذي، أبواب القدر، باب ما جاء أّن القلوب بْن أْصبعِي الّرمْحِن، حديث رقم: ٢١٤٠.

حسن اخلامتة
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ُجـَل َلَيْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل اجلَنَِّة،  َأْهـِل اجلَنَِّة، َفَيْدُخُلَها، َوإِنَّ الرَّ
، َفَيْسـبُِق  َحتَّـى َما َيُكـوُن َبْينَــُه َوَبْينََهـا َغرْيُ ِذَراٍع َأْو ِذَراَعْنِ

َعَلْيـِه الِكَتاُب، َفَيْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النَّاِر َفَيْدُخُلَها«)١(.

ويقولون: من ُقبض عى يشء ُبعث عليه، فليحرص كل 
ا عى العمـل الصالح يف كل وقت وحـن، فإنه ال يدري  منَـّ
متى ُيقبض، وال عى أي عمل ُيقبض، ويقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن 

َة«)٢(. َكاَن آِخُر َكَاِمِه اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل َدَخَل اجْلَنَـّ

نسأل اهلل  أن خيتم لنا بخامتة السعادة أمجعن.

*            *            *

)١( متفـق عليه: صحيح البخـاري، كتاب القدر، باب يِف القدِر، حديـث رقم: ٦٥٩٤، واللفظ 
ِه وِكتابِة ِرْزِقِه وأجِلِه  لـه، وصحيح مسـلم، كتاب القدر، باب كْيِفّيِة خْلِق اآْلدِميِّ يِف بْطـِن أمِّ

وعمِلِه وشقاوتِِه وسعادتِِه، حديث رقم: ٢٦٤٣.
)٢( سنن أيب داود، كتاب اجلنائز، باب يِف التَّْلِقِن، حديث رقم: ٣١١8.
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مكتبة املبتديان
١٣ش املبتديان ــ السيدة زينب

أمام دار اهلال ــ القاهرة

مكتبة  ١٥ مايو
مدينة ١٥ مايو ــ حلوان خلف مبنى اجلهاز

مكتبة اجليزة
١ ش مراد ــ ميدان اجليزة ــ اجليزة

ت : ٣٥٧٢١٣١١

مكتبة جامعة القاهرة
خلف كلية اإلعام ــ باحلرم اجلامعى 

باجلامعة ــ اجليزة

مكتبة رادوبيس
ش اهلرم ــ حمطة املساحة ــ اجليزة

مبنى سينام رادوبيس

مكتبة أكاديمية الفنون
ش مجال الدين األفغانى من شارع حمطة 

املساحة ــ اهلرم
مبنى أكاديمية الفنون ــ اجليزة

مكتبة ساقية عبداملنعم الصاوى
الزمالك ــ هناية ش ٢٦ يوليو

من أبوالفدا ــ القاهرة

مكتبة املعرض الدائم
١١٩٤كورنيش النيل - رملة بوالق

مبنى اهليئة املرصية العامة للكتاب
القاهرة

ت: ٢٥٧٧٥٠٠٠ ــ ٢٥٧٧٥٢٢8
ت: ٢٥٧٧٥١٠٩ داخى ١٩٤

مكتبة مركز الكتاب الدوىل
٣٠ش ٢٦ يوليو ــ القاهرة

ت: ٢٥٧8٧٥٤8

مكتبة  ٢٦ يوليو
١٩ ش ٢٦ يوليو ــ القاهرة

ت : ٢٥٧88٤٣١

مكتبة رشيف
٣٦ش رشيف ــ القاهرة

ت: ٢٣٩٣٩٦١٢

مكتبة عرابى
٥ ميدان عرابى ــ التوفيقية ــ القاهرة

ت : ٢٥٧٤٠٠٧٥

مكتبة احلسن
مدخل ٢ الباب األخرض ــ احلسن ــ القاهرة

ت : ٢٥٩١٣٤٤٧

منافذ بيع

 الهيئة امل�شرية العامة للكتاب
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مكتبة املنيا )فرع اجلامعة(
مبنى كلية اآلداب ــ جامعة املنيا ــ املنيا

مكتبة طنطا
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ميدان التحرير ــ الزقازيق

ت : ٠٥٥/٢٣٦٢٧١٠
ت: ٠١٠٠٦٥٣٣٧٣٣٢

مكتبة اإلسامعيلية
التمليك ــ املرحلة اخلامسة ــ عامرة ٦ 

مدخل ) أ ( - اإلسامعيلية
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مكتبة جامعة قناة السويس
مبنى امللحق اإلدارى ــ بكلية الزراعة 

ــ اجلامعة اجلديدة ــ اإلسامعيلية
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مكتبة بورفؤاد
بجوار مدخل اجلامعة
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مكتبة أسوان
السوق السياحى ــ أسوان
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