
 ٠

 

�		�������א

�
������א���ن���ن
 

�
�������אد���אد���אد���אد

�ن�وא������������ن�وא�����א�!� ��
�א����ن�وא�����א�!� ��
�א����ن�وא�����א�!� ��
�א�����������א�!� ��
�א�
�����()�'�&%�א�$#"د��()�'�&%�א�$#"د��()�'�&%�א�$#"د��()�'�&%�א�$#"د�

����
����

�"ق�א�/!.��-,�+�(*� �"ق�א�/!.��-,�+�(*� �"ق�א�/!.��-,�+�(*� �"ق�א�/!.��-,�+�(*� ����
���������+���+���+���+��א�/!��1א�א�/!��1א�א�/!��1א�א�/!��1א�

١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣٢٢٢٢�67�67�67�67JJJJم�م�م�م����٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١١١١١�����
��#�����+>&�;�و+��#��+>&�;�و+��#��+>&�;�و+��#��+>&�;�و+�

 



 ١

*= �����A*�א@�א��?<�א�� =*�A*�א@�א��?<�א�� =*�A*�א@�א��?<�א�� =*�A*�א@�א��?<�א�
 

وعلى آلـه وصـحبه     ،والصالة والسالم على سيد املرسـلني     ،احلمد هللا رب العاملني   
 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،مجعنيأ

 :أما بعد
 معاصر  وذلك بأسلوبٍ ، خمتصر فيه خالصة العقيدة اإلسالمية الصحيحة      فهذا كتاب 

 .سهل وجذاب
 وقد ذكرت فيه اخلالصـة الـيت اتفـق عليهـا علمـاء اإلسـالم يف العقيـدة                  

وقـد  ، املطهرة  بأدلتها من القرآن الكرمي وصحيح السنة النبوية       ةً  مشفوع،اإلسالمية
 : أبواب ربعةقسمته أل
   مفهوم العقيدة اإلسالمية-الباب األول  •
   أمهية العقيدة يف حياة اإلنسان-الباب الثاين •
  مفهوم اإلميان-الباب الثالث  •
  اإلميان بالغيب-الباب الرابع •
  أركان اإلميان-الباب اخلامس •
 "اإلميان باهللا"الركن األول •
 باملالئكةاإلميان :الركن الثاين •
 اإلميان بالكتب:الركن الثالث•
 اإلميان بالرسل:الركن الرابع•
 اإلميان بالقدر:الركن اخلامس•
  اإلميان باليوم اآلخر-سادسا•
    أهم خصائص العقيدة اإلسالمية–الباب السادس  •
   فوائد اإلميان ومثراته-الباب السابع •

 مع تفصيل كل نقطة وتقسيمها إىل جزئيات ليسهل حفظها



 ٢

 التركيز على آثارها السلوكية والوجدانية اليت حنن بأمس احلاجة إليها  •

 االبتعاد عن تعقيدات علم الكالم  •

 واآليات كلها معزوة لسورها وغالبها مشروح بشـكل خمتصـر،واألحاديث          
 .رها وحمكوم عليها مبا يناسبها جرحا وتعديالً،وجلُّها صحيحةدخمرجة من مصا

 ))الواضح يف أركان اإلميان (( ايب وقد شرحت هذا الكتاب بكت
قال ،هذا وأسأل اهللا تعاىل أن ينفع ا كاتبها وقارئها إنه نعم املوىل ونعم النصري             

قَالَ يا قَوِم أَرأَيتم ِإنْ كُنت علَـى        { :تعاىل على لسان النيب شعيب عليه السالم      
      نسقًا حِرز هقَِني ِمنزري وبر ٍة ِمننيِإنْ          ب هنع اكُمها أَنِإلَى م اِلفَكُمأَنْ أُخ ا أُِريدما و

               ِه أُِنيـبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه عوا تمو تطَعتا اسم لَاحِإلَّا الِْإص أُِريد {
 ]٨٨:هود[

 م ١/٥/٢٠٠٣ هـ املوافق ٢٩/٢/١٤٢٤ليلة اخلميس يف 
  هـ١٤٢٨ لعام  ربيع اآلخر ٢٦ وتعديله بتاريخ متت مراجعته

  م٢٢/٩/٢٠١٠ هـ املوافق ل ١٤٣١ شوال ١٣ يف تنقيحه وتعديله ومت 
 هـــ املوافــق ل ١٤٣٢ صــفر ٢١ وانتـهيت مــن مراجعتــه وتعديلــه يف  

  م٢٦/١/٢٠١١
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جمموعة من األسس واملبـادئ املتعلقـة باخلـالق عـز وجـل             :العقيدة اإلسالمية هي  
مثل املالئكة والبعث واليـوم اآلخـر       ،وما أخرب به األنبياء من األمور الغيبية      ،والنبوات

          ا الرسل بناءاً على ما أوح ومن مثَّ ،ل إلـيهم  ى اهللا عز وج   وغريها من األمور اليت أخرب 
 . ما خيالفهادعوا الناس إىل اإلميان اجلازم ا مع اعتقاد بطالن كلِّ

 :ما يدخل يف مفهوم العقيدة اإلسالمية 
 .وأفعاال،وصفاتا،ذاتا:ما يتعلق باهللا تعاىل وكل ما أخرب به عن نفسه تعاىل-١
يتعلق بأولئك الرسـل    وما  ، الرسل الكرام الذين بعثهم اهللا تعاىل برساالته إىل البشر         -٢

 .جائز منهمووما ه،وما يستحيل عليهم،وما جيب يف حقهم،عليهم السالم من صفات
ميكـن الوصـول إىل معرفتـها إال بـوحي مـن اهللا              وهي اليت ال  : األمور الغيبية  -٣

 .كتاب من كتبهو أ- عليهم السالم-بواسطة رسول من رسله،تعاىل
 :ويدخل يف هذه األمور

 .ومن علمنا عمله تفصيالً،ومبن علمنا امسه،اإلميان م مجلةفيجب : املالئكة-١
فنؤمن مبا نـص    .فيجب اإلميان بأن هللا كتبا أنزهلا على رسله عليهم السالم         : الكتب -٢

 {وقوله  ،سورة اإلسراء ) ٥٥(} وآتينا داوود زبورا  ..{:عليه تفصيال كما قال اهللا تعاىل     
ولْيحكُم أَهـلُ   {:وقوله تعاىل ،سورة املائدة ) ٤٤(} ...يها هدى ونور  ِإنا أَنزلْنا التوراةَ فِ   

 . منها إمجاال مبا مل يسمكما نؤمن،سورة املائدة) ٤٧(} ...اِإلِجنيِل ِبما أَنزلَ اللّه ِفيِه
 ما أخربنا به مما يقع فبه من البعـث والنشـور            وما يتعلق بوقته وكلُّ   : اليوم اآلخر  -٣

 .ب واجلنة والنار وغري ذلكواحلسا
 . أخبار بدء اخلليقة وما يتعلق بذلك-٤
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  بنـاءٌ والـدين اإلسـالمي  .يقوم عليه معنويا من أساسٍ والبد لكل بناٍء ماديا كان أ     -١

وهذا . ما يصري إليه بعد موته     مث،متكامل يشمل مجيع حياة املسلم منذ والدته وحىت مماته        
العقيدة اإلسالمية اليت تتخذ من وحدانية اخلالق       و الضخم يقوم على أساس متني ه      البناُء

} قُلْ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللِّه رب الْعالَِمني        {:قال تعاىل كما،منطلقا هلا 
 .سورة األنعام) ١٦٢(

فاإلسالم  ـا بالنصـوص         ،قيدة ويوليها أكرب عناية   ى بالع يعنسواء مـن حيـث ثبو
 � لذا جنـد أن الرسـول   .من حيث ترتيب آثارها يف نفوس معتقديهاوأ،ووضوحها

 علـى   وكان يف غالبه ينصـب    ، يرتل عليه القرآن    املكرمة    مبكة ثالثة عشر سنة    مكث  
 علـيهم نزلـت   حىت إذا ما متكنت العقيدة يف نفوس أصحابه رضوان اهللا  ،البناء العقدي 

األخرى بعد اهلجرة إىل املدينةالتشريعات . 
 ضرورة من ضروريات اإلنسان الـيت ال        دع ت - أيا كانت هذه العقيدة    - إن العقيدة  -٢

مييل إىل اللجوء إىل قوة عليا يعتقـد فيهـا   ،ذلك أن اإلنسان حبسب فطرته ،غىن له عنها  
 حيقق له   وهذا االعتقاد .خلوقات من حوله   الكاملة عليه وعلى امل    والسيطرةَ،القوة اخلارقة 

 أوىل ما حيقق ذلـك   فإذا كان األمر كذلك فإنَّ    ،ويشبع نزعته تلك  ،امليل الفطري للتدين  
وحيتـرم عقـل اإلنسـان ومكانتـه يف         ، الصحيح الذي يوافق تلك الفطرة     االعتقادوه

منواْ ولَـم يلِْبسـواْ   الَِّذين آ{:قال اهللا تعاىل.وهذا ما جاءت به العقيدة اإلسالمية    ،الكون
 .سورة األنعام) ٨٢(} ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَِئك لَهم اَألمن وهم مهتدونَ

٣-   لزم أن يكـون هـذا      ، متكامالً اعتقادا وعبادة وسلوكا     بناءً ملا كان الدين اإلسالمي
 اليت يقوم    اإلسالميةُ العقيدةُولذا جند أن العنصر األساسي فيه ه      ،البناء متناسقا ومنسجما  

مما يكسبها مركزا مهمـا لفهـم الـدين         ،وهي عقيدة التوحيد اخلالص هللا تعاىل     ،عليها
 ها تتجه فالعقائد اإلسالمية والعبادات واملعامالت والسلوك كلُّ     . صحيحاً اإلسالمي فهماً 



 ٥

   هـم  وهذا االجتاه املتحد له أمهية قصوى يف ف، الدين هللا تعاىللوجهة واحدة هي إخالص
محِسن واتبـع   وومن أَحسن ِدينا ممن أَسلَم وجهه هللا وه       {:قال تعاىل ،الدين اإلسالمي 

 سورة النساء) ١٢٥(} ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا واتخذَ اللّه ِإبراِهيم خِليالً
ـ            -٤ ال واحملبـةُ ،ة هللا املعبود إن إخالص الدين هللا تعاىل ال يبلغ كماله إال بإخالص احملب 

والعقيدة اإلسالمية تقدم لإلنسان كل ما جيب عليه معرفتـه يف           .تكتمل إال بتمام املعرفة   
ألنـه  ؛وبالتايل يسعى لكمال اإلخالص هللا تعاىل ،وبذلك يبلغ كمال احملبة، اهللا تعاىل  حق

فَخرجنا حجاجا حتى   ،مقَالَةُ ِمن الناسِ  كَثُرِت الْ :فعن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ     ،أمت معرفته به  
أُِمرنا ِبالِْإحلَاِل فَيروح أَحدنا ِإلَى عرفَةَ وفَرجه يقْطُـر         :قَاِئلًا،بيننا وبين أَنْ نِحلَّ ِإلَّا لَياِلي     

أَِباللَِّه تعِلموِني أَيها الناس فَأَنا واللَّـِه       " :فَقَالَ،فَقَام خِطيبا ،�فَبلَغَ ذَِلك رسولَ اللَِّه     ،مِنيا
   لَه قَاكُمأَتِباللَِّه و لَما         ،أَعيـده قْتا سم تربدتا اسِري مأَم ِمن لْتقْبتلَِو اسو، لَلْتلَحو

ومن ، أَياٍم وسبعةً ِإذَا رجع ِإلَـى أَهِلـهِ        فَلْيصم ثَلَاثَةَ ،فَمن لَم يكُن معه هدي    ،كَما أَحلُّوا 
 .١ "وجد هديا فَلْينحر فَكُنا ننحر الْجزور عن سبعٍة

  ةَ قَالَتاِئشع نولُ اِهللا    :وعسقُولُونَ   �كَانَ رِطيقُونَ فَيا يِبم مهرأْمي:  ئَِتكيا كَهنا لَسِإن، قَد
فَيغضب حتى يرى ذَِلك ِفي وجِهِه      ،وما تأَخر ،ما تقَدم ِمن ذَنِبك   ،ر اُهللا عز وجلَّ لَك    غَفَ
 .٢)أخرجه أمحد ("وأَتقَاكُم لَه قَلْبا ،واِهللا ِإني لَأَعلَمكُم ِباِهللا عز وجلَّ" :ثُم يقُولُ:قَالَ

أَمـرهم ِمـن اَألعمـاِل ِبمـا        ،ِإذَا أَمرهم �كَانَ رسـولُ اللَّـِه      :قَالَت،وعن عاِئشةَ 
ِإنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك ما تقَدم ِمن ذَنِبك وما          ،ِإنا لَسنا كَهيئَِتك يا رسولَ اللَّهِ     :قَالُوا،يِطيقُونَ

رأَخفِ    ،ت بضالغ فرعى يتح بضغِههِ فَيجقُولُ ،ي وي ا    «:ثُمِباللَِّه أَن كُملَمأَعو قَاكُمِإنَّ أَت« 
٣ 

                                                 
/ ٤(صـحيح ابـن خزميـة        )١٧٤٢( بـرقم ) ٤٧٤/ ١(دار املعرفة بـريوت     -املستدرك على الصحيحني     - ١

  صحيح  ) ٢٩٢٦)(٢٩٨

 صحيح ) ٢٤٣١٩)(٣٧٦/ ٤٠(مسند أمحد ط الرسالة  - ٢
  )٢٠)(١٣/ ١(صحيح البخاري  - ٣

ليس حالنا  ) لسنا كهيئتك (.بعمل سهل عليهم ويستطيعون املداومة عليه     ) مبا يطيقون (.أمر املسلمني بعمل  ) رهمأم [(
 ]أي فأنا أوىل منكم بزيادة العمل لذلك) إن أتقاكم(.كحالك فال حتتاج لكثرة العمل



 ٦

يا رسـولَ   :فَقَالُوا،�فَنهاهم النِبي   ،أَنَّ أَناسا كَانوا يتعبدونَ ِعبادةً شِديدةً     ،وعن عاِئشةَ 
واِهللا ِلأَنا  «:فَقَالَ،ما تقَدم ِمنه وما تأَخر    ،للَّه لَك ذَنبك  إَنا لَسنا كَهيئَِتك ِإنك قَد غَفَر ا      ،اللَِّه

   لَه اكُمشأخِباللَِّه و كُملَمقَالَ» أَعِطيقُونَ    «:وا تِل ممالْع ِمن كُملَيلَّ لَـا  ،عجو زع فَِإنَّ اللَّه
مالْع بكَانَ أَحلُّوا ومى تتلُّ حمةَياومدِه الْمِإنْ قَلَّ،ِل ِإلَي٤»و 

كما أمر بعبادة   ،وقد وكّل إليه إعمارها   ،٥خليفة اهللا تعاىل يف األرض    و إن اإلنسان ه   -٥
 يف حياته كلها يستشعر أنه يؤدي رسالة اهللا تعـاىل           واملسلم.اهللا تعاىل والدعوة إىل دينه    
ألنه يعلم أنه مـأمور     ، املخلص فعقيدته تدفعه إىل العمل اجلاد    ،بتحقيق شرعه يف األرض   

 قـال    أم صـغر    ذلك العملُ  وأنه مثاب على كل ما يقوم به من عمل جلَّ         ،بذلك دينا 
ثُم يجـزاه   ) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يرى     ) ٣٩(وأَنْ لَيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعى       {  :تعاىل

 .  }]٤١-٣٩/النجم) [٤١(الْجزاَء الْأَوفَى 
 احلقيقية الـيت     إن إفراد اهللا تعاىل بالتوجه إليه يف مجيع األمور حيقق لإلنسان احلريةَ            -٦

 فتصغر بذلك يف عينه مجيع    ،فال يكون إال عبدا هللا تعاىل وحده ال شريك له         ،يسعى إليها 
  مـا إنْ   فإن العقيدةَ .وتصغر العبودية للمادة واالنقياد للشهوات    ،املعبودات من دون اهللا   

وهـذا  .والـذل إال هللا   ،ن قلب املسلم حىت تطرد منه اخلوف إال من اهللا تعاىل           م تتمكن
ربعي و وه –الذي جعل جنديا من جنود اإلسالم       والتحرر من العبودية لغري اهللا تعاىل ه      

 عندما ذهب مللـك الفـرس حـني سـأله عـن سـبب       – ٦بن عامر رضي اهللا عنه  
                                                 

 صحيح ) ١٥٠٢)(٤٣٥:ص(املنتخب من مسند عبد بن محيد ت صبحي السامرائي  - ٤
 �ملا رواه أمحد عن حذيفة رضي اهللا عـن رسـول اهللا             " اإلنسان خليفة اهللا يف األرض    " يف قولك      ال حرج   - ٥

واأللباين يف  ،واحلديث حسنه شعيب األرناؤوط يف حتقيق املسند      ...فإن رأيت يومئٍذ خليفة اهللا يف األرض فالزمه       :وفيه
آلية الكرمية يف سورة البقرة ِإني جاِعـلٌ  ل" اإلنسان خليفة اهللا يف األرض " ويصح قولك .٢٩٩٥صحيح اجلامع برقم    

إال إن أريد   ،كراهتهوأ) خليفة اهللا (وقد ذهب بعض أهل العلم إىل منع هذا اإلطالق          ].٣٠:البقرة[ِفي الْأَرِض خِليفَةً    
هللا خلفـا   خليفة اهللا الذي جعله ا    :وحقيقتها:قال ابن القيم رمحه اهللا    ،باإلضافة أن اهللا استخلفه عن غريه ممن كان قبله        

واهللا .٢٥٢زيـد ص    ووانظر تفصيل ذلك يف معجم املناهي اللفظيـة للشـيخ بكـر بـن عبـد اهللا أب                 .عن غريه 
 ال حـرج يف  ٤٠١١٢رقم الفتـوى   :فتاوى الشبكة اإلسالمية    "عبداهللا الفقيه .مركز الفتوى بإشراف د   :املفيت.أعلم

 ١٤٢٤  رمضان١٨:تاريخ الفتوى " اإلنسان خليفة اهللا يف األرض"مقولة 
كان عمر أمد به املثىن بن حارثة وكان من أشـراف العـرب             :قال الطربي . ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو       - ٦

قدم على أيب عبيدة كتاب     :وقال سيف يف الفتوح عن أيب عثمان عن خالد وعبادة قاال          ،.وللنجاشي الشاعر فيه مديح   



 ٧

وِمن ِضيِق الدنيا   ،ن شاَء ِمن ِعبادِة الِْعباِد ِإلَى ِعبادِة اللَّهِ       اللَّه ابتعثْنا ِلنخِرج م   :فَقَالَ،جميئهم
فَأَرسلَنا ِبِديِنِه ِإلَـى خلِْقـِه ِلنـدعوهم        ،وِمن جوِر الْأَدياِن ِإلَى عدِل الِْإسلَامِ     ،ِإلَى ِسعِتها 

ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفِْضي ِإلَى موعـوِد         ،رجعنا عنه فَمن قَِبلَ ذَِلك قَِبلْنا ِمنه و     ،ِإلَيِه
والظَّفَـر ِلمـن   ،الْجنةُ ِلمن مات علَى ِقتـاِل مـن أَبى       :وما موعود اللَِّه؟ قَالَ   :قَالُوا.اللَِّه
ِقيب. متسفَقَالَ ر:  كُمقَالَتم تِمعس لْ،قَدِفيـِه           فَه ظُـرنى نتح رذَا الْأَموا هرخؤأَنْ ت لَكَم 

بلْ حتى نكَاِتب أَهلَ رأِْينا     ،لَا:كَم أَحب ِإلَيكُم؟ أَيوما أَو يوميِن؟ قَالَ      ،نعم:وتنظُروا؟ قَالَ 
ى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنْ نؤخر الْأَعداَء ِعنـد         ما سن لَنا رسولُ اللَِّه صلَّ     :فَقَالَ.ورؤساَء قَوِمنا 

واختـر واِحـدةً ِمـن ثَلَـاٍث بعـد          ،فَانظُر ِفي أَمِرك وأَمِرِهم   ،اللِّقَاِء أَكْثَر ِمن ثَلَاثٍ   
سِد الْواِحِد يِجري أَدناهم علَى     ولَِكن الْمسِلمونَ كَالْج  ،لَا:أَسيدهم أَنت؟ قَالَ  :فَقَالَ.الْأَجِل
ملَاه٧."أَع. 

 
 ������������  

                                                                                                                         

وعلى جمنبته عمري بن و وعلي مقدمته القعقاع بن عمرعمر بأن يصرف جند العراق إىل العراق وعليهم هاشم بن عتبة   
 :مالك وربعي بن عامر ويف ذلك يقول ربعي

 نقصهم حىت احتوينا املناهال...أخننا إليها كورة بعد كورة
وله ذكر أيضاً يف غزوة اوند وكان ممن بىن فسطاطاً أمري تلك الغزوة النعمان بن مقرن وواله األحنف ملـا فـتح                      

 .خارستانخراسان على ط
تـاريخ  و) ٣٤٩ص   / ١ج   (-اإلصابة يف معرفة الصـحابة      .وقد تقدم غري مرة أم كانوا ال يؤمرون إال الصحابة         

 ٢١٣٦ت  ) ٤٩ص  / ١٨ج  (-دمشق 

 )٦٢٢/ ٩(البداية والنهاية ط هجـر      و) ٤٧٥ / ١ (-واملنتظم  ) ٣٧٣ / ١ (-  أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب        - ٧
 )٢٦٨ص  / ٢ج  (-وتاريخ الرسل وامللوك 



 ٨
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وكل ما جاء   ،�اعتقاد القلب يف اهللا ورسوله      وفه؛ وعملٌ  وقولٌ ان اعتقاد مياإل . ١

 .ٌوال ريبة ، جازما ال يرد عليه شك اعتقاداً به الشرع

قـال اهللا   .اجلوارح حىت يطابق الظـاهر البـاطن      تباع ذلك االعتقاد بعمل     امث   . ٢
ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتـابوا وجاهـدوا ِبـأَمواِلِهم              {:تعاىل

 .سورة احلجرات) ١٥(} وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ

 ـذا الغيـب     فاإلميـانُ ، عن الناس  ٍبتقاد اجلازم البد أن يكون يف أمر مغي       وهذا االع 
 .الذي يتفاضل فيه الناس ويتفاوتونوه

٣ .  واإلميان يزيد  ِإذَا     {:قال تعاىل ، باملعصية  بالطاعة وينقص ونَ الَّـِذينِمنؤا الْممِإن
) ٢(م آياته زادتهم ِإميانا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ        ذُِكر اللَّه وِجلَت قُلُوبهم وِإذَا تِليت علَيهِ      

أُولَِئك هم الْمؤِمنـونَ حقـا لَهـم        ) ٣(الَِّذين يِقيمونَ الصلَاةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ       
 كَِرمي قِرزةٌ وِفرغمو ِهمبر دِعن اتجر٤ - ٢:األنفال[} )٤(د[ 

٤ .  وله ش عكثريةٌ   ب   كما أخرب الصادق وأدناهـا  ،أعالها ال إله إال اهللا    ، املصدوق
قَـالَ رسـولُ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه          :قَـالَ ،فعن أَِبي هريرةَ  ،إماطة األذى عن الطريق   

لَّمسونَ    «:وعبسو عانُ ِبضونَ     -الِْإميِستو عِبض ةً - أَوبعِإلَّـا        فَ، ش لُ لَـا ِإلَـها قَولُهأَفْض
٠٨أخرجه مسلم .»والْحياُء شعبةٌ ِمن الِْإمياِن،وأَدناها ِإماطَةُ الْأَذَى عِن الطَِّريِق،اُهللا

 

 يف اهللا واملعـاداةُ   ُواملواالة  ، يف اهللا   يف اهللا والبغض   احلب: أوثقها  وله عرى كثريةٌ   . ٥
أَي " :فَقَالَ،كُنا جلُوسا ِعند النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       :قَالَ،ِن عاِزبٍ فعِن الْبراِء ب  .يف اهللا 

" :قَـالَ ،الزكَاةُ:قَـالُوا " وما ِهي ِبها؟    ،حسنةٌ" :قَالَ،الصلَاةُ:قَالُوا،"عرى الِْإسلَاِم أَوثَق؟    
" :قَالَ،الْحج:قَالُوا" وما هو ِبِه؟    ،حسن" :قَالَ.م رمضانَ ِصيا:قَالُوا" وما ِهي ِبها؟    ،حسنةٌ

                                                 
 ) ٣٥ (- ٥٨) ٦٣/ ١(صحيح مسلم  - ٨

 ]أي تنحيته وإبعاده واملراد باألذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غريه) إماطة األذى [ (



 ٩

نسِبِه؟    ،ح وا همقَالُوا" و:ادقَالَ،الِْجه: "نسِبِه؟    ،ح وا همى     " :قَالَ" وـرع ثَـقِإنَّ أَو
 .٩أخرجه أمحد."وتبِغض ِفي اِهللا ،الِْإمياِن أَنْ تِحب ِفي اِهللا

نِد اِهللا قَالَ   وعبولُ اِهللا    : عسودٍ  «:�قَالَ رعسم نا ابي«،ثَلَاثًا :قُلْت كيـلْ  «:قَـالَ ،لَبه
والْحـب  ،الْولَايةُ ِفي اهللاِ  «:قَالَ،اُهللا ورسولُه أَعلَم  :قُلْت» تدرونَ أَي عرى الِْإمياِن أَوثَق؟    

 .١٠»والْبغض ِفي اِهللا،ِفي اِهللا

ِأي ، يا عبـد اِهللا     " : �قَالَ رسولُ اِهللا    :رِضي اُهللا عنه قَالَ   ، وعن عبِد اِهللا بِن مسعوٍد      
    ثَقلَاِم أَوى الِْإسر؟ قَالَ "ع:قُلْت:    لَمأَع ولُهسرةُ ِفي اِهللا    " :قَالَ، اُهللا ولَايِفـي   ، الْو بالْح

 .١١ لسنن الكربى للبيهقيا."اِهللا والْبغض ِفي ، اِهللا 

٦ .  ومن انتقض ه بشيء من نواقض اإلميان فكفر      إميان، شعب اإلميـان   ُه بقية   مل تنفع
ِإنَّ اللّه الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمـن              {: لقوله تعاىل  إن وجدت عنده  

      ـرِباللِّه فَقَِد افْت ِركشن يماء وشـا      يِظيمـا عوقال ،سـورة النسـاء   ) ٤٨(} ى ِإثْم
) ٥(} ِفي اآلِخرِة ِمـن الْخاِسـِرين     وومن يكْفُر ِباِإلمياِن فَقَد حِبطَ عملُه وه      ...{:تعاىل

 .سورة املائدة

وإن ،إن شاء عذبه  ،إىل مشيئة اهللا   وفه) غري الكفر والشرك باهللا     (ومن ارتكب املعاصي    
قَالَ رسولُ اللَِّه   :قَالَ،فعن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنه     ،م عنده أصل اإلميان   ما دا ،شاء غفر له  

�:»      ارلَ النخئًا ديِباللَِّه ش ِركشي اتم نا » مأَن قُلْتئًا       «:وـيِباللَِّه ش ِركشالَ ي اتم نم
    ١٢)أخرجه البخاري ( .»دخلَ اجلَنةَ

                                                 
 حسن لغريه ) ١٨٥٢٤) (٤٨٨/ ٣٠(مسند أمحد ط الرسالة  - ٩

 حسن ) ١٠٣٥٧) (١٧١/ ١٠(املعجم الكبري للطرباين  - ١٠
 صحيح لغريه ) ٢١٠٦٩)(٣٩٤/ ١٠(ربى للبيهقي السنن الك - ١١

ولَو خص امـرؤ قَومـه      :رِوي ذَِلك ِمن حِديِث الْبراِء وابِن عباٍس وعاِئشةَ رِضي اُهللا عنهم قَالَ الشاِفِعي رِحمه اهللاُ              
ي سا لَيم ِرِهملَى غَيِملْ عحي ا لَمِة مبحٍة ِبالْمِبيصِبع تسِذِه ِصلَةٌ لَيفَه ِحلُّ لَه ، وهكْرمو وببحِفيِه مِإلَّا و ؤرفَقَلَّ ام" 

 )٩٢ (- ١٥٠) ٩٤/ ١(وصحيح مسلم   )١٢٣٨)(٧١/ ٢(صحيح البخاري  - ١٢



 ١٠

من مات لَا   «:ما الْموِجبتاِن؟ فَقَالَ  ،يا رسولَ اهللاِ  :رجلٌ فَقَالَ �أَتى النِبي   :قَالَ،ٍروعن جابِ 
أخرجه مسـلم    (»ومن مات يشِرك ِباِهللا شيئًا دخلَ النار      ،يشِرك ِباِهللا شيئًا دخلَ الْجنةَ    

(١٣. 
     نع اللَّه ِضير أَِبي ذَر نوعولُ اللَِّه    :قَالَ،هسي   " :�قَالَ ربر اِني آٍت ِمنِني   ،أَتربفَـأَخ- 

وِإنْ :قُلْـت " من مات ِمن أُمِتي الَ يشِرك ِباللَِّه شيئًا دخلَ اجلَنـةَ         : أَنه -بشرِني  :أَو قَالَ 
  ١٤)خرجه البخاريأ(» وِإنْ زنى وِإنْ سرق«:زنى وِإنْ سرق؟ قَالَ

ليبقى ،واملسابقة إىل اخلريات  .فينبغي علينا احلرص على الطاعة واملبادرة إىل العمل الصاحل        
فإنه رأس املـال وعـروة      ،مع احملافظة دوماً على أصل اإلميان وحتصينه      ،إمياننا يف ازدياد  
 .النجاة الوثقى

 

 ������������ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ]جبة للنارمعناه اخلصلة املوجبة للجنة واخلصلة املو) املوجبتان [( )٩٣ (- ١٥١):٩٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٣
 )٩٢ (- ١٥٠):٩٤/ ١(وصحيح مسلم ) ١٢٣٧) (٧١/ ٢(صحيح البخاري  - ١٤
 ]هو جربيل عليه السالم آت اسم فاعل من أتى وأصله أيت حذفت الياء اللتقاء الساكنني) آت من ريب[(



 ١١
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 مـا   فأن نعرِ  بناولذلك حيسن   ،الذي يتفاضل فيه الناس ويتفاوتون    وه اإلميان الغيب   إنَّ
 .مث ننطلق من ذلك إىل بيان أركان اإلميان،الغيبوه

 :مفهوم الغيب يف اإلسالم 
ا مكتومـا يعجـز      سر ي بق  اإلنسان سواءٌ  كل ما غاب عن حس    :الغيب يف اإلسالم هو   

 بـاخلرب   كان مما يعلمه اإلنسانُ   وأ،ه إال اللطيف اخلبري    عن إدراكه حبيث ال يعلم     اإلنسانُ
 بعض الغيب بتحليلـه الفكـري    اإلنسانُوقد يعلم،�  ورسوله  تعاىل اليقني عن اهللا

على ،وذلك يف بعض ما ميكن الوصول إليه بالوسائل املساعدة        .(ذلك من الوسائل  وحنوأ
مما يدخل يف الغيب النسيب     وهذا  ،توسيع مدى احلواس مثل املناظري وغريها من األجهزة       

 .)كما سنرى
 :أمهية اإلميان بالغيب

فيتجاوز مرتبة احليوان الذي ال يدرك      ،إنَّ اإلميان بالغيب هو العتبة اليت جيتازها اإلنسان       " 
إىل مرتبة اإلنسان الذي يدرك أن الوجود أكرب وأمشل من ذلـك            ،إال ما تدركه حواسه   

 وهي  - أو األجهزة اليت هي امتداد للحواس        -اس  احليز الصغري احملدد الذي تدركه احلو     
وحلقيقـة  ،نقلة بعيدة األثر يف تصور اإلنسان حلقيقة الوجود كله وحلقيقة وجوده الذايت           

ويف إحساسه بالكون وما وراء الكون من قـدرة         ،القوى املنطلقة يف كيان هذا الوجود     
يش يف احليز الصغري الذي     كما أا بعيدة األثر يف حياته على األرض فليس من يع          .وتدبري

تدركه حواسه كمن يعيش يف الكون الكبري الذي تدركه بديهته وبصـريته ويتلقـى              
ويشعر أن مداه أوسع يف الزمان واملكان من كل ما          ،أصداءه وإحياءاته يف أطوائه وأعماقه    

حقيقة أكرب مـن    ،وأن وراء الكون ظاهره وخافيه    .يدركه وعيه يف عمره القصري احملدود     
حقيقة الذات اإلهلية اليت ال     ..واستمد من وجودها وجوده     ،هي اليت صدر عنها   ،الكون

 .تدركها األبصار وال حتيط ا العقول



 ١٢

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية احملدودة اال عن التبدد والتمزق واالنشغال مبا مل ختلـق             
لطاقة الفكريـة   إن ا .وما ال جيدي شيئا أن تنفق فيه      ،وما مل توهب القدرة لإلحاطة به     ،له

فهي موكلة ذه احلياة الواقعة     ،وهبها ليقوم باخلالفة يف هذه األرض     ،اليت وهبها اإلنسان  
على أن  ،وتنمي هذه احلياة وجتملها   ،وتعمل وتنتج ،وتتعمقها وتتقصاها ،تنظر فيها ،القريبة

يكون هلا سند من تلك الطاقة الروحية اليت تتصل مباشـرة بـالوجود كلـه وخـالق          
فأما حماولة  .لى أن تدع للمجهول حصته يف الغيب الذي ال حتيط به العقول           وع،الوجود

دون سند  ،إدراك ما وراء الواقع بالعقل احملدود الطاقة حبدود هذه األرض واحلياة عليها           
فأما هـذه   ..وترك حصة للغيب ال ترتادها العقول       ،من الروح امللهم والبصرية املفتوحة    

فاشلة ألا تسـتخدم أداة مل ختلـق        .وحماولة عابثة أخريا  ،احملاولة فهي حماولة فاشلة أوال    
ومىت سـلم  ..وعابثة ألا تبدد طاقة العقل اليت مل ختلق ملثل هذا اال      .لرصد هذا اال  

 احتراما  -لزمه  ،وهي أن احملدود ال يدرك املطلق     ،العقل البشري بالبديهية العقلية األوىل    
مطلق مستحيل وإنَّ عدم إدراكـه للمجهـول ال          أن يسلم بأن إدراكه لل     -ملنطقه ذاته   

ينفي وجوده يف ضمري الغيب املكنون وأن عليه أن يكل الغيب إىل طاقة أخـرى غـري                 
طاقة العقل وأن يتلقى العلم يف شأنه مـن العلـيم اخلـبري الـذي حيـيط بالظـاهر                   

يتحلى وهذا االحترام ملنطق العقل يف هذا الشأن هو الذي          ..والغيب والشهادة   ،والباطن
 .وهو الصفة األوىل من صفات املتقني،به املؤمنون

ولكـن  .لقد كان اإلميان بالغيب هو مفرق الطريق يف ارتقاء اإلنسان عن عامل البهيمـة  
يريـدون أن يعـودوا   ،كجماعة املـاديني يف كـل زمان  ،مجاعة املاديني يف هذا الزمان    

ويسمون هـذا   ! غري احملسوس إىل عامل البهيمة الذي ال وجود فيه ل       ..باإلنسان القهقرى   
الَّـِذين  «:صفة،فجعل صفتهم املميزة  ،وهو النكسة اليت وقى اهللا املؤمنني إياها      » تقدمية«

  ١٥! "والنكسة للمنتكسني واملرتكسني،واحلمد هللا على نعمائه» يؤِمنونَ ِبالْغيِب
 الغيِبأقسام : 

١. الغيباملطلق : 

                                                 
 )٢٣٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١٥



 ١٣

 :نوعانووه،حواسهو به عرب وسائل إدراكه أالذي ليس لإلنسان سبيل إىل العلمو   ه
الذين ، عن طريق الـوحي إىل الرسـل       ببعضِهو به أ   تعاىل الناس   اهللاُ ما أعلم :النوع األول 

قولـه  وحن،وما جـاء مـن أخبارهم     ، واجلن  ذلك الشياطني  ةومن أمثل ،يبلغونه إىل الناس  
يهِدي ) ١(الِْجن فَقَالُوا ِإنا سِمعنا قُرَآنا عجبا       قُلْ أُوِحي ِإلَي أَنه استمع نفَر ِمن        {:تعاىل

وأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخذَ صاِحبةً ولَا        ) ٢(ِإلَى الرشِد فََآمنا ِبِه ولَن نشِرك ِبربنا أَحدا         
 .}]٣-١/اجلن) [٣(ولَدا 

 وال   مرسلٌ ال نيب ،فلم يطلع عليه أحداً من خلقه     ،تعاىل بعلمه   اهللاُ ما استأثر :.النوع الثاين 
ملك ـا ِإالَّ         {:املقصود بقوله تعاىل  ووذلك ه ، مقربهلَمعـِب الَ ييالْغ فَـاِتحم هِعندو

ٍة فِ             وهبالَ حا وهلَمعقٍَة ِإالَّ يرقُطُ ِمن وسا تمِر وحالْبو را ِفي الْبم لَمعيِض   واِت اَألري ظُلُم
 .سورة األنعام) ٥٩(} والَ رطٍْب والَ ياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني

  زمانه ومكانه وسببه   واملوت من حيثُ  ، بوقت قيام الساعة   من أمثلته العلم ،مـا   وبعض 
لُ الْغيثَ ويعلَم ما ِفي     ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْم الساعِة وينز     {:قال تعاىل .مسي اهللا تعاىل به نفسه    

                ِإنَّ اللَّـه وتمٍض تأَر ِبأَي فْسِري ندا تما وغَد كِْسباذَا تم فْسِري ندا تماِم وحالْأَر
ِبريخ ِليمسورة لقمان) ٣٤(} ع، 

اللـهم  :فَقَالَ، هم ولَا حزنٌ   ما أَصاب أَحدا قَطُّ   " :�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،وعن عبِد اهللاِ  
 كدبي عِإن، ِدكبع ناب، ِتكأَم ناب،   ـِدكِتي ِبياِصـين،   ككْمح اٍض ِفـيم،    لٌ ِفـيـدع

كاؤقَض،       كفْسِبِه ن تيمس لَك وٍم هِبكُلِّ اس أَلُكأَس،    لِْقكخ ا ِمندأَح هتلَّمع أَو، زأَن أَو هلْت
 اِبكِفي ِكت،      كدِب ِعنيِبِه ِفي ِعلِْم الْغ تأْثَرتقَلِْبي     ،أَِو اس ِبيـعآنَ رلَ الْقُرعجأَنْ ت،  ـورنو

وأَبدلَه مكَانـه فَرحـا     ،ِإلَّا أَذْهب اُهللا همه وحزنه    ،وذَهاب همي ،وِجلَاَء حزِني ،صدِري
 (."ينبِغي ِلمن سِمعها أَنْ يتعلَّمهـا       ،بلَى" :أَلَا نتعلَّمها؟ فَقَالَ  ،ا رسولَ اهللاِ  ي:فَِقيلَ:قَالَ،"

 ١٦)أخرجه أمحد  
                                                 

  حسن لغريه  )٣٧١٢) (٢٤٦ /٦(مسند أمحد ط الرسالة  - ١٦
ال راد ملا   ،نافذ حكمك ىف  :أي:ماض ىف .=كناية عن كمال قدرته تعاىل على التصرف فيه       :ناصييت بيدك :قال السندي 

صـفة لالسـم    :هـو لـك   .=فال يتصور الظلم يف قضـائك     ،ألنك املالك من كل الوجوه    :أي:عدل ىف .=قضيت
 . على شيء صفة شاملة جلنسه يعمملا تقرر أنه إذا أجري) وال طائر يطري(:مثل،للتعميم



 ١٤

٢. الغيباملقي دالنسيب : 
 بالنسـبة ملـن مل      فإـا غيـب   . التارخييـة   احلوادثِ مثلَ،ما كان غائبا عن البعضِ    وه

ذَِلك ِمـن أَنبـاء      {: بعد أن ذكر قصة آل عمران      �لذلك قال اهللا تعاىل للنيب      ،يعلمها
                ـا كُنـتمو ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُون أَقْالَمِإذْ ي ِهميلَد ا كُنتمو وِحيِه ِإلَيكِب نيالْغ

 .سورة آل عمران) ٤٤(}  لَديِهم ِإذْ يختِصمونَ
٣. الغيباملقي دغري النسيب : 

حىت ،غري ذلـك  وأ،املكانوأ،)املستقبل  (  بعد الزمان     بسببِ ا غاب عن احلس   كل م وه
  كما يف قوله تعاىل   ،املكاينُّو أ  الزماينُّ ينكشف ذلك احلجاب:}     تـوِه الْملَيا عنيا قَضفَلَم

          را خفَلَم هأَتأْكُلُ ِمنسِض تةُ الْأَرابِتِه ِإلَّا دولَى مع ملَّها دأَن لَّ     م ـِت الِْجـننيبوا  و تكَـان
وذلك يف موت سـيدنا     .سورة سبأ ) ١٤(} يعلَمونَ الْغيب ما لَِبثُوا ِفي الْعذَاِب الْمِهنيِ      

سليمان عليه السالم. 
 :ومن األمثلة على األمور الغيبية

١ . الرقال اهللا تعاىل    :وح:}       وحوِح قُِل الرِن الرع كأَلُونسيـا     ومي وبِر رأَم ِمن
 .سورة اإلسراء) ٨٥(}  أُوِتيتم من الِْعلِْم ِإالَّ قَِليالً

٢ .  عالماتالساعة الص غى ريف حديث جربيل� اليت أخرب عنها النيب : 

مـا اِإلميـانُ؟    :فَأَتاه ِجبِريلُ فَقَـالَ   ،باِرزا يوما ِللناسِ  �كَانَ النِبي   :قَالَ،فعن أَِبي هريرةَ  
مـا  :قَالَ.» ورسِلِه وتؤِمن ِبالْبعثِ  ،وِبِلقَاِئِه،وكُتِبِه،اِإلميانُ أَنْ تؤِمن ِباللَِّه ومالَِئكَِتهِ    «:قَالَ

ي الزكَـاةَ   وتؤد،وتِقيم الصالَةَ ،والَ تشِرك ِبِه شيئًا   ،أَنْ تعبد اللَّه  :اِإلسالَم" :اِإلسالَم؟ قَالَ 
فَِإنْ لَـم   ،أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه    «:ما اِإلحسانُ؟ قَالَ  :قَالَ."وتصوم رمضانَ   ،املَفْروضةَ

   اكري هفَِإن اهرت كُنةُ؟ قَـالَ   :قَالَ،»تاعى الستم: "          ِمـن لَمـا ِبـأَعهنـئُولُ عـا املَسم
وِإذَا تطَاولَ رعاةُ اِإلِبِل البهم ِفي      ،ِإذَا ولَدِت اَألمةُ ربها   :خِبرك عن أَشراِطها  وسأُ،الساِئِل

                                                                                                                         

اخترته واصطفيته يف علمك خمزوناً     :أي:أو استأثرت به  .=فاملراد بالكتاب اجلنس  ،من الكتب السماوية  :أي:يف كتابك 
املشبه ـا أنـواع العلـوم       ،مترتهه ومكان رعيه وانتفاعه بأنواره وأزهاره وأشجاره ومثاره       :أي:ربيع قليب .=عندك

 .إزالة حزين:أي،بكسر جيم ومد،ِجالء.=األحكام واللطائفواملعارف وأصناف احلكم و



 ١٥

} ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْـم السـاعةِ      {:�ثُم تالَ النِبي    " ِفي خمٍس الَ يعلَمهن ِإلَّا اللَّه       ،البنياِن
هذَا ِجبِريلُ جاَء يعلِّـم     «:فَقَالَ،فَلَم يروا شيئًا  » ردوه«:م أَدبر فَقَالَ  ثُ،اآليةَ] ٣٤:لقمان[

مهِدين اس١٧) أخرجه البخاري ومسلم ( .»  الن. 

ـ «:قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم     :قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ   اِس سلَى النأِْتي عيس اتون
اتاعدخ،  ا الْكَاِذبِفيه قدصي،  اِدقا الصِفيه كَذَّبيو،  اِئنا الْخِفيه نمتؤيا  ،ونُ ِفيهوخيو

ةُ  ،الْأَِمنيِبضيوا الرِفيه ِطقنيةُ؟ قَالَ  :ِقيلَ،»وِبضيوا الرمةِ    «:وامِر الْعِفي أَم اِفهلُ التجالر«.) 
 .١٨) أخرجه ابن ماجة 

وتكْثُـر  ،الَ تقُوم السـاعةُ حتـى يقْـبض الِعلْم        «:�قَالَ النِبي   :قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
 حتى يكْثُـر    - وهو القَتلُ القَتلُ     -ويكْثُر اهلَرج   ،وتظْهر الِفتن ،ويتقَارب الزمانُ ،الزالَِزلُ

 .١٩)أخرجه البخاري (.»م املَالُ فَيِفيضِفيكُ

                                                 
 )٩ (- ٥:)٣٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٠) (١٩/ ١(صحيح البخاري  - ١٧
مـا  (أي ما حقيقتـه وكـذلك       ) ما اإلميان (.أي يف صورة رجل   ) فأتاه جربيل (.ظاهرا هلم وجالسا معهم   ) بارزا[(

هن فارغ النفس مستجمع القلب كما لو كنت تشـاهد          تكون حاضر الذ  ) كأنك تراه (.) ما اإلحسان (و  ) اإلسالم
ال أعلم عنها أكثر مما تعلم وهـو اجلهـل   ) بأعلم من السائل(.يف أي زمن تقوم القيامة  ) مىت الساعة (.احلضرة اإلهلية 

األمة اململوكة والـرب السـيد      ) تلد األمة را  (.عالماا مجع شرط  ) أشراطها(.بوقتها ألن اهللا تعاىل اختص بذلك     
تطاول (.راد أنه يكثر العقوق وتفسد األمور وتنعكس األحوال حىت يصبح السيد مسودا واألجري الصعلوك سيدا              وامل

تفاخر أهل البادية باألبنية املرتفعة بعد استيالئهم على البالد وتصرفهم يف األموال ومعىن             ) رعاة اإلبل البهم يف البنيان    
م وقت الساعة داخل يف أمور مخسة وهي املذكورة يف اآليـة            أي عل ) يف مخس (.البهم السود وهي أسؤوها عندهم    

إن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي         {
 ]من ذكر وأنثى) ما يف األرحام(.املطر) الغيث(. /٣٤لقمان / } أرض متوت إن اهللا عليم خبري

 ) ٣٣١)(٣٢٣/ ١(و الفوائد الشهري بالغيالنيات أليب بكر الشافعي         ) ٤٠٣٦) (١٣٣٩/ ٢(سنن ابن ماجه     - ١٨
 صحيح

وقـال  .واملراد أهل السنوات.وإضافة اخلداعات إىل السنوات جمازية   .اخلداع املكر واحليلة  ) سنوات خداعات  (-ش  [
تطمعهـم يف اخلصـب بـاملطر مث        ألا  .يف النهاية سنون خداعة أي تكثر فيها ألمطار ويقل الريع فذلك خداعها           

وهو العاجز الذي ربض عـن      .تضغري رابضة ) الرويبضة(.وقيل اخلداعة القليلة املطر من خدع الريق إذا جف        .ختلف
 .]متعلق به ينطق) يف أمر العامة(.وتاؤه للمبالغة.مغايل األمور وقعد عن طلبها

  )١٠٣٦) (٣٣/ ٢(صحيح البخاري  - ١٩



 ١٦

     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نوِل اللَِّه    ،وعسر نقَـاِتلُوا      " :قَالَ،�عى تتةُ حاعالس قُومالَ ت
ودهالي،    وِديهالي اَءهرو رقُولَ احلَجى يتح: ِلمسا ماِئي    ،يرو وِديهذَا يه  لْهأخرجه  (."فَاقْت 

 .٢٠) ومسلم البخاري 
     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نوع،   ِبيِن النـاِن       «:قَالَ،�عِتلَ ِفئَتقْتى يتةُ حاعالس قُومالَ ت

ى يبعـثَ دجـالُونَ     والَ تقُوم الساعةُ حت   ،دعواهما واِحدةٌ ،فَيكُونَ بينهما مقْتلَةٌ عِظيمةٌ   
 .٢١)أخرجه البخاري(.»كُلُّهم يزعم أَنه رسولُ اللَِّه،قَِريبا ِمن ثَالَِثني،كَذَّابونَ

                                                                                                                         

تقل بركته وتذهب   ) يتقارب الزمان (.مجع زلزلة وهي حركة األرض واضطراا     ) لزالزلا(.مبوت العلماء ) يقبض [ (
فيكثر حىت يفضل منه بأيدي مالكيه ما ال حاجة هلم به وينتشر حىت يعـم النـاس                 ) فيفيض(.فائدته وقيل غري ذلك   

 ]مجيعا

 )٢٩٢١ (- ٧٩):٢٢٣٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٩٢٦) (٤٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٠
 املراد تأكيد أن هذا األمر واقع ال حمالة ورمبا كان قريبا وليس املراد أنه من عالمات)  الساعةال تقوم (

 قيام الساعة والساعة القيامة وزالزهلا
  )٣٦٠٩) ( ٢٠٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٢١

 ِفي الروايـة اُألخـرى تجـوز أَي         ووصفَهما،ِبكَسِر الفاء بعدها همزة مفتوحة تثِنية ِفئَة أَي جماعة        ،"ِفئَتاِن":قَوله  
 .واملُراد ِبِهما من كانَ مع عِلي ومعاِوية لَما تحاربا ِبِصفِّني،ِبالكَثرِة
ا كـانَ   أَو املُراد أَنَّ كُلا ِمنـهم     ،؛ أَي ِدينهما واِحد َألنَّ كُلا ِمنهما كانَ يتسمى ِباِإلسالمِ         " دعواهما واِحدة ":وقَولُه  

  املُِحق هِعي أَندة            ،ينفاِق أَهل السِئٍذ ِباتوملهم يوأَفض ِإمام املُسِلِمني ا كانَ ِإذ ذاكِليأَنَّ ع قد    ،وذَِلكوَألنَّ أَهل احلَلّ والع
ة والزبري ومعهما عاِئشة ِإلَى الِعـراق       ثُم خرج طَلح  .وتخلَّف عن بيعته معاِوية ِفي أَهل الشام      ،بايعوه بعد قَتل عثمان   

            ِليسكَر عوا ِإلَى عمم انضثمان َألنَّ الكَِثري ِمنهلَة عاس ِإلَى طَلَب قَتوا النعفَد،       ِفي ذَِلـك لُوهِإلَيِهم فَراس ِليع جرفَخ
ورحلَ عِلي ِبالعسـكَِر    ،لدم وثُبوت ذَِلك علَى من باشره ِبنفِسهِ      فَأَبى أَن يدفَعهم ِإلَيِهم ِإالَّ بعد ِقيام دعوى ِمن وِلي ا          

فَرحلَ معاِوية ِبأَهـِل    ،مِجيبا لَهم عن شبههم ِفي قَتلَة عثمان ِبما تقَدم        ،داِعيا لَهم ِإلَى الدخول ِفي طاعته     ،طاِلبا الشام 
وآلَ اَألمر ِبمعاِويةَ ومن معـه      ،�شام والِعراق فَكانت بينهم مقتلَة عِظيمة كَما أَخبر ِبِه          الشام فالتقَوا ِبِصفِّني بني ال    

فَخرجت علَيِه احلَروِرية فَقَتلَهم ِبالنهروان ومات      ،ثُم رجع عِلي ِإلَى الِعراق    ،ِعند ظُهور عِلي علَيِهم ِإلَى طَلَب التحِكيم      
وخرج ابنه احلَسن بن عِلي بعده ِبالعساِكِر ِلِقتاِل أَهل الشام وخرج ِإلَيِه معاِوية فَوقَع بينهم الصلح كَمـا                  .د ذَِلك بع

 "ِإنَّ اهللا يصِلح ِبِه بني ِفئَتِني ِمن املُسِلِمني "  ِفي حِديث أَِبي بكرة اآلِتي ِفي الِفتن �أَخبر ِبِه 
بل هو كَقَوِلِه تعـالَى     ،ولَيس املُراد ِبالبعِث معنى اِإلرسال املُقاِرن ِللنبوةِ      ،؛ ِبضم أَوله أَي يخرج    " حتى يبعث ":ه  قَول
:}    لَى الكاِفِرينياِطني علنا الشا أَرسونَ   ":قَوله  .ِإنالُونَ كَذّابجمِويـه   " دة والتغِطيجل التطلَ،الدلَـى الكَـِذب     ويق ع

 .كَذا وقَع ِبالنصِب وهو علَى احلال ِمن النِكرة املَوصوفَة،"قَِريبا ِمن ثَالِثني":وقَولُه .تأِكيد" كَذّابونَ " فَعلَى هذا ،أَيضا
 يدي الساعة ثَالِثني كَذّابا ِرجـاالً   ِإنَّ بني "وقَد أَخرج مسِلم ِمن حِديث جاِبر بن سمرة اجلَزم ِبالعدِد املَذكُور ِبلَفِظ             

   ِبين هم أَنزعِبلَفِظ                .كُلّهم ي املَذكُوِرين عض الكَذّاِبنية بسِميري تببد اهللا بن الزن عن عسعلَى ِبِإسناٍد حو يوى أَبال "ور
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 . بعدوبعضها مل يقع، فعالً وبعضها قد وقع
 :الكربىعالمات الساعة    .٣

 علَينا ونحـن    �اطَّلَع النِبي   :قَالَ،عن حذَيفَةَ بِن أَِسيٍد الِْغفَاِري     عشرة كما روي     وهي
ذَاكَرتونَ؟ «:فَقَالَ،نذَاكَرا تةَ :قَالُوا» ماعالس ذْكُرا      " :قَالَ،نلَهنَ قَبورى تتح قُومت ا لَنهِإن

ونزولَ ،مغِرِبهـا وطُلُوع الشمِس ِمن    ،والدابةَ،والدجالَ، الدخانَ - فَذَكَر   -عشر آياٍت   
    ميرِن مى ابِعيس�، وجأْجمو وجأَجيوفٍ ،وسثَلَاثَةَ خِرقِ  :وشِبالْم ـفسخ،  ـفسخو

تطْرد الناس ِإلَـى    ،وآِخر ذَِلك نار تخرج ِمن الْيمنِ     ،وخسف ِبجِزيرِة الْعربِ  ،ِبالْمغِرِب
 ِرِهمشح٢٢ ) مسلم أخرجه(."م

 

        هنع اللَّه ِضيةَ رريرا هأَب ِمعس هِب أَنيِن املُسِن ابقُولُ،وعولُ اللَِّه :يسالَّـِذي  «:�قَالَ رو
ويقْتلَ ،فَيكِْسـر الصـِليب  ،لَيوِشكَن أَنْ ينِزلَ ِفيكُم ابن مريم حكَما مقِْسطًا     ،نفِْسي ِبيِدهِ 

 .٢٣ ) البخاريه ج أخر.(»ويِفيض املَالُ حتى الَ يقْبلَه أَحد،ويضع اِجلزيةَ،يراِخلنِز
     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نولَ اللَِّه    :وعسقَالَ�أَنَّ ر: "       طْلُـعـى تتةُ حاعالس قُومالَ ت

الَ ينفَع نفْسا   {:فَذَِلك ِحني ،آها الناس آمنوا أَجمعونَ   فَِإذَا طَلَعت فَر  ،الشمس ِمن مغِرِبها  
                                                                                                                         

وقَد ظَهر ِمصداق ذَِلك ِفي آِخر زمن       :قُلت  .لعنِسي واملُختار تقُوم الساعة حتى يخرج ثَالثُونَ كَذّابا ِمنهم مسيِلمة وا        
  ِبيةِ   �النمامة ِبالييِلمسم جرنِ  ، فَخمنِسي ِباليِنـي            ،واَألسود العويِلد ِفي بة بن خكر طُلَيحِفي ِخالفَة أَِبي ب جرخ ثُم

 :وِفيها يقُول شِبيب بن ِربِعي وكانَ مؤدا ، تِميموِسجاح التِميِمية ِفي بِني،أَسد بن خزميةَ
 وأَصبحت أَنِبياء الناس ذُكرانا...أَضحت نِبيتنا أُنثَى نِطيف ِبها 

       ِبيوت النمكر      �وقُِتلَ اَألسود قَبل أَن ية ِفي ِخالفَة أَِبي بيِلمسلَى اِإلسـالم       ، وقُِتلَ مع ة وماتطُلَيح لَـى  وتابع
 .)٦١٦/ ٦( ط دار املعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.الصِحيح ِفي ِخالفَة عمر

 ) ٢٩٠١ (- ٣٩) ٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٢
هذا احلديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ املؤمن منه كهيئة                ) فذكر الدخان  [ (

هي املذكورة يف قوله تعاىل وإذا وقع القول عليهم ) والدابة(ون قريبا من قيام الساعة الزكام وأنه مل يأت بعد وإمنا يك      
أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم قال املفسرون هي دابة عظيمة خترج من صدع يف الصفا وعن ابن عمرو بـن                     

اس إىل حمشرهم ويف رواية وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الن(العاص أا اجلساسة املذكورة يف حديث الدجال  
 ]هكذا هو يف األصول ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن) خترج من قعرة عدن

 )١٥٥ (- ٢٤٢):١٣٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٢٢٢) (٨٢/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٣
 النـاس إال اإلسـالم وإال   يرفعهـا وال يقبـل مـن   ) يضع اجلزية(.عادال) مقسطا(.ليقربن وليسرعن ) ليوشكن [(

 ]يكثر ويستغين كل واحد من الناس مبا يف يده) يفيض(.قتلهم
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ولَتقُـومن  ] ١٥٨:األنعـام [} أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها خيرا،ِإميانها لَم تكُن آمنت ِمن قَبلُ   
       بتا فَالَ يمهنيا بمهبالَِن ثَوجالر رشن قَدةُ واعاِنِهالسعاِنهِ ،ايطِْويالَ يقَِد   ،وةُ واعالس نقُوملَتو

     همطْعِتِه فَالَ يِن ِلقْحلُ ِبلَبجالر فرصـِقي        ،انسفَالَ ي هضوِليطُ حي وهةُ واعالس نقُوملَتو
 أخرجـه   (."لَـى ِفيـِه فَـالَ يطْعمهـا         ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أَحدكُم أُكْلَته إِ      ،ِفيِه

 .٢٤)البخاري
 

������������ 

                                                 
 )١٥٧ (- ٢٤٨):١٣٧/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٥٠٦) (١٠٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٤
فال ) فال يطعمها (.لقمته) أكلته(.يصلح ويطني ) يليط(.هي الناقة احللوب  ) لقحته(.ليتبايعاه) نشر الرجالن ثوما   [(

 ]ا وحيول بينه وبني أكلها قيام الساعة فجأة وبأسرع من دفع اللقمة إىل الفميأكله
   قالَ الطِّيِبي:                وجـأجى ويولُ ِعيسزالُ ونجِل الدوِلها فَِمِن اَألوصلَى حا علَى قُرِبها وِإما عِة ِإماعِللس أَمارات اآليات

نُ وطُلُوع الشمِس ِمن مغِرِبها وخروج الدابِة والنار الَِّتي تحشر الناس وحِديثُ            ومأجوج واخلَسف وِمن الثّاِني الدخا    
الباِب يؤِذنُ ِبذَِلك َألنه جعلَ ِفي طُلُوِعها ِمن املُغِرِب غايةً ِلعدِم ِقياِم الساعِة فَيقتِضي أَنها ِإذا طَلَعت كَذَِلك انتفَـى                    

 .لِقياِم فَثَبت الِقيام عدم ا
قالَ الطَّبـِري   " ِإميانها ثُم قَرأَ اآليةَ   " وِفي ِروايِة هماٍم    " قَولُه ال ينفَع نفسا ِإميانها اآليةَ كَذا هنا وِفي ِروايِة أَِبي زرعةَ             

ميانٌ بعد الطُّلُوِع وال ينفَع مؤِمنا لَم يكُن عِملَ صـاِلحا قَبـلَ             معنى اآليِة ال ينفَع كاِفرا لَم يكُن آمن قَبلَ الطُّلُوِع إِ          :
                   ِة وذَِلكرغَرالغ ِملَ ِعندأَو ع نن آمم كمِئٍذ حاِلِح ِحينِل الصماِإلمياِن والع كمالطُّلُوِع َألنَّ ح عدب لٌ صاِلحمالطُّلُوِع ع

وكَما ثَبت ِفي احلَِديِث الصِحيِح تقبلُ توبةُ       } فَلَم يك ينفَعهم ِإميانهم لَما رأَوا بأْسنا      {:ى  ال يِفيد شيئًا كَما قالَ تعالَ     
ى طُلُوع الشمِس   تعالَ،ِفي هذا احلَِديِث دِليلٌ علَى أَنَّ املُراد ِبالبعِض ِفي قَوِلهِ         :العبِد ما لَم يبلُِغ الغرغَرةَ وقالَ ابن عِطيةَ         

ِمن املُغِرِب وِإلَى ذَِلك ذَهب اجلُمهور وأَسند الطَّبِري عِن ابِن مسعوٍد أَنَّ املُراد ِبالبعِض ِإحدى ثَالٍث هِذِه أَو خروِج                   
            خ عِقبي مريى ابِن مولَ ِعيسزَألنَّ ن ظَراِل قالَ وِفيِه نجِة أَِو الدابفَى        الدلُ ِإالَّ اِإلميانَ فانتقبى ال ياِل وِعيسجالد وجر

/ ١١( ط دار املعرفـة  -فتح الباري شرح صـحيح البخـاري  .أَن يكُونَ ِبخروِج الدجاِل ال يقبلُ اِإلميانُ وال التوبةُ   
 كتايب اخلالصة يف أشراط الساعة الكربىوراجع )٣٥٢
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وكلها تتعلق بـأمور    ، اإلمياينُّ  هي الركائز األساسية اليت يقوم عليه البناءُ       هذه األركانُ  

ذه  ه كما أنَّ . خبصوصها يعتقدها املؤمن اعتقادا جازما بناء على ما ورده من خرب صادقٍ          
      رسول  حيث دعا كلُّ  ،زلة من عند اهللا تعاىل    األركان متفق عليها بني مجيع الرساالت املن 

شرع لَكُم من الديِن ما وصى ِبِه نوحا والَّـِذي           {:قومه لإلميان ا كما قال اهللا تعاىل      
       ِعيسى ووسمو اِهيمرا ِبِه ِإبنيصا ومو كا ِإلَينيحأَو        رقُوا ِفيِه كَبفَرتلَا تو ينوا الدى أَنْ أَِقيم

             ِنيبن يِه مِدي ِإلَيهياء وشن يِه مِبي ِإلَيتجي ِه اللَّهِإلَي موهعدا تم ِرِكنيشلَى الْم١٣(} ع (
 .سورة الشورى

بعده ِمن أَرباِب الشراِئِع وأُوِلي العـزِم     ومن  ،شرع اُهللا لَكُم ِمن الديِن ما شرع ِلنوحٍ       أي  
ِمما الَ يختِلـف    ،وأَصلُ الشـراِئعِ  ،أَصلُ اِإليمانِ ووأَمرهم أَمراً مؤكَّداً ِمما ه    ،ِمن الرسلِ 

ـ        :ِباختالِف الزماِن واملَكَاِن     واِإليماِن ِبـاليوِم   ،هكَاِإليماِن ِباِهللا وحـده الَ شـِريك لَ
وقَد أَوصاهم تعالَى جِميعـاً ِبِإقَامـِة ِديـِن         .واِإليماِن ِباملَالَِئكَِة والكُتِب والرسلِ   ،اآلِخِر

ِفي أُصوِل  وِبأَالَّ يتفَرقُوا   ،اضِطرابووِبِحفِْظِه ِمن أَنْ يقَع ِفيِه زيغٌ أَ      ،التوِحيِد والتمسِك ِبهِ  
 .الشِريعِة ومباِدِئها

 )             هانمزو همقَو اِسبنا يٍل ِبمسراَء كُلُّ مج فَاِصيِل فَقَدا ِفي التأَم )    كُما ِمـنلْنعِلكُلٍّ ج
 .)ِشرعةً وِمنهاجاً 

        الت ِإلَيِه ِمن مهتوعا دم ِرِكنيلَى املُشع قش قَدِحيِدوامِ  ،ونِة اَألصادرِك ِعبتِه   ،ولَيا عا أَلْفَومو
ماَءهِإلَيهِ       ،آب مهبقَرياِدِه وِعب اُء ِمنشي نطَِفي مصاُهللا يِتـهِ   ،وِل ِبطَاعمِللع مفِّقُهوياِع ،وبأتو
 ٢٥.رسِلِه

                                                 
وتفسـري  ) ٤٨٤/ ١(وانظر التفسـري امليسـر    ) بترقيم الشاملة آليا  ،٤١٦٤:ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد      - ٢٥

 )٧٥٤:ص(تيسري الكرمي الرمحن = السعدي 
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 الـدين خـري األديـان       أن شـرع هلـم مـن      ،فهذه أكرب منة أنعم اهللا ا على عباده       
الذي شرعه اهللا للمصطفني املختـارين مـن        ،دين اإلسالم ،وأزكاها وأطهرها ،وأفضلها

العزم من املرسلني املذكورون    ووهم أول ،وصفوة الصفوة ،بل شرعه اهللا خليار اخليار    ،عباده
ال ،فالدين الذي شرعه اهللا هلـم     ،وأكملهم من كل وجه   ،أعلى اخللق درجة  ،يف هذه اآلية  

بسـبب  ،بل إمنا كملـهم اهللا واصطفاهم     ،موافقا لكماهلم ،كون مناسبا ألحواهلم  بد أن ي  
ـ ،ما ارتفع أحد من اخللق    ،فلوال الدين اإلسالمي  ،قيامهم به  وقطب ،روح السـعادة  وفه

ودعا إليه مـن التوحيـد واألعمـال        ،ما تضمنه هذا الكتاب الكرمي    ووه،رحى الكمال 
 ٢٦.واألخالق واآلداب

 باعتقاده اجلازم جبميع هذه األركان اعتقادا صحيحا بعيدا عن           إميان املسلم إال   وال يصح 
الشك. 

واإلميـان  ،واإلميان بالكتب ،واإلميـان باملالئكـة   ،اإلميـان باهللا  : وهذه األركان هـي   
 وهـي مجيعهـا متعلقـةٌ     ،.واإلميان بالقضـاء والقـدر    ،واإلميان باليوم اآلخر  ،بالرسل
 .ها خبصوِصنا من نصوص الوحِي على ما بلغ إن اعتقادها مبينحيثُ،بالغيب

 
================= 

                                                 
 )٧٥٤:ص(تيسري الكرمي الرمحن = فسري السعدي ت - ٢٦
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أنـه  و، وجودا حقيقيا بذاته   أن يعتقد املرء اعتقادا جازما بقلبه بأن اهللا تعاىل موجود         وه
 بصـفات الكمـال     وأنه تعـاىل موصـوف    ،الذي خلق الكون مبا فيه بال شريكٍ      وه

 قـال    له مـن خلقـهِ      وال مثيلَ  وأنه ال شبيه  ،ت النقص والعيوب   عن صفا  ومرته،هاكلِّ
فَاِطر السماواِت والْأَرِض جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا وِمن الْأَنعاِم أَزواجـا            {:تعاىل

هٌء ويكَِمثِْلِه ش سِفيِه لَي كُمؤذْرويِصريالب ِميعىسورة الشور) ١١(} الس. 
  وأنه وحده املستحق          قـال  ، غريه  للعبادة بكل أنواعها دون أن يشرك معه يف ذلك أحد

وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاء ويِقيموا الصـلَاةَ ويؤتـوا               {:تعاىل
  سورة البينة) ٥(}  الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة

اإلميان باهللا تعاىلما يتضمنه : 
 الفطريـة والكونيـة      األدلـةُ  ِت  وقد دلَّ ، وجودا ذاتيا حقيقيا    بوجودهِ  اإلميانُ  -األول

 :  والشرعية والعقلية على ذلك 
 :التدين فطرة

من ، بالطاعة والعبـادة    جديرةٍ  إهليةٍ  بذاتٍ اإلميانُ:مفهوم الدين يف االصطالح اإلسالمي    
 العملية اليت ترسم طريـق       القواعد وتبني، حتدد صفات تلك الذات    خالل النصوص اليت  

 :والشواهد على ذلك كثرية منها،عبادا
 :الشواهد العقلية*

 بناًء علـى الشـواهد      وهذا أمر ال يقبل املراءَ    ، يف اإلنسان   إن فطرة التدين أصيلةٌ     -١
 متفقونَ -ختالف مللهم   على ا - بني األديان    رنة  ومع أن علماء املقا   .التارخيية والواقعية 

اإلنساِن يف طبائع بين العقيدة الدينيِةِلعلى تأص . 
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وال ،هم مجـيع   البشـر   تعـم  - عليا  املتمثلة يف البحث عن قوةٍ     -إن ظاهرة التدينِ   -٢
        وأ، البقاءِ يستغنون عنها بغريزة من الغرائز األخـرى كحـب وأ، النوع حـب حـب 

 .ن الغرائزغري ذلك مو الوطن أحبوأ،املعرفة
٣-   حاجـةٌ وأٌ وطنية    مل يكن الزماً من لوازم اجلماعات البشرية ألنه مصلحةٌ          إن الدين 

 احليويـة تتحقـق     وألن احلاجةَ ، األوطان قد وجد قبل وجودِ     الدين ألنَّ، حيويةٌ حياتيةٌ
بعد حتقـق هـذه     ُوال يزال اإلنسان    ،وتتوافر أسباا يف كل حالةٍ    ،أغراضها يف كل زمنٍ   

 يف  اإلنسان الفـردِ ألنه يقرر مكانَ  ؛ كان الزماً  الدينَّلكن  .إىل الدين ٍ يف حاجة    األغراِض
ويبين مصـدر   ، بـني الكائنـات مجيعـاً      يبين لإلنسان العالقاتِ  و،يف احلياةِ و أ الكوِن
 لنفسه أن   ويريد، اخللودِ يسعى إىل حياةِ  وفه، باحلياة احملدودةِ   ال يقنع  وألن اإلنسانَ ،احلياِة
 .ه يف أوسع مداه كلِّكوِن بالتتصلَ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 :إن هناك قواعد وحقائق مقرره اتفق عليها مجيع العقالء من بين آدم وهذه القواعد هي

  التسلسل  بطالنُ-٢             مرجٍح الرجحان بدوِنبطالنُ-١
٣-ـَّ-٤ور                  بـطــالن الــد  ِة قانون العـل

 .لوجود اهللا تعاىل م األدلة العقلية املباشرة وهذه القواعد تقي
 :بطالن الرجحان بدون مرجح:أوال

 :من أحد احتماالت ثالثةوإن هذا الكون املوجود ال خيل
١.الوجودأن يكون واجب . 
٢.الوجودأن يكون ممتنع . 
٣.الوجود} جائز {أن يكون ممكن. 

فإننا ،وذلك حمال عقال  ،نعدام الكون ألنه يترتب عليه امتناع ا    .فباطل: األول أما االحتمالُ 
 .وتوجد وتنعدم فال مانع عقال من انعدام الكون،نرى أعيان املخلوقات متوت وحتيا

كان ممتنع الوجـود ملـا      وفل، حقيقة  موجود ألن الكونَ .فباطل أيضا :أما االحتمال الثاين  
 .أمكن وجوده
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ال وه جائز فيه أن يوجـد أ      أي أن ،أنه ممكن الوجود  ووه: الثالث إذاً مل يبق إال االحتمالُ    
  سواء يوجد على حد .الكونَ ولكن  فإذاً البد من وجود مرجح خـارجي       ، فعال  موجود

الـذي أوجـد    وإن الكـون ه   :قال قائل ْ  فإن  .العدموالوجود  :ألحد األمرين املستويني  
 أوجـد نفسـه لكـان واجـب       وألنه ل ، بدون مرجح  قلنا هذا يستلزم الترجيح   .نفسه

فلزم أن يكون قد أوجدته قـوة أخـرى         ،فقنا على أنه ممكن الوجود    ولكننا ات ،الوجود
أَم خِلقُوا ِمن غَيِر شـيٍء أَم هـم         { :قال تعاىل . وصفاتهِ له يف ذاتهِ  ٌ  خارجة عنه ومباينة    

  } ]٣٥،٣٦/الطور) [٣٦(أَم خلَقُوا السماواِت والْأَرض بلْ لَا يوِقنونَ ) ٣٥(الْخاِلقُونَ 
قلنا ،هي الـيت أوجدتـه   - سوى اهللا تعاىل - أخرىميكن أن تكون قوةٌ: قال القائل  فإن

 :سترى بطالن هذا الفرض يف األدلة التالية
 :بطالن التسلسل:ثانيا

ألنه ، قد أوجدت هذا الكون باطلٌ      - سوى اهللا تعاىل   -إن احتمال أن تكون قوة أخرى     
 إىل   دون أن يصل العقلُ    ستمرٍة االحتماالت بصورة م   أن تطرد ووه،يؤدي إىل التسلسل  

 سـوى اهللا    حيتمـل أن يوجـده  إن الكونَ:قال القائلوفل. يستقر عليه يف حكمه   شيٍء
 أوجـده موجـد   :من الذي أوجده ؟ فـإن قـالَ       ،ضوهذا املوجد املفتر  :قلنا له .تعاىل
 لوجود غريه إىل مـا      إن هذا سيؤدي إىل أن يكون كل واحد يف السلسلة علةً          :قلنا.غريه
واجبـةِ   موجـودةٍ  فإذاً هذه السلسلة البـد أن تنتـهي إىل ذاتٍ         .وهذا باطلٌ ،ايةال  

 . اإلهليةُوهذه هي الذات، التسلسلُحىت ينتهي، نفسهاأوجدت،الوجوِد
 : الدوربطالنُ:ثالثا

علـى    هذا األخري متوقف يف وجـودهِ      إال أنَّ ، آخر على أمرٍ ٍ أمر   توقف وجودِ و ه الدور 
 علـى    البيضة متوقف  قلنا إن وجود  ول:مثاله. غري مستقيم عقال   وهذا باطلٌ ، األول وجوِد

ملا وجد كالمها السـتحالة     ، على وجود البيضة    متوقفةٌ إال أن الدجاجةَ  ،وجود الدجاجة 
إال أن هذه العلة املؤثرة يف      ،إن الكون حادث وله علة    :قال القائل وفل.الدورووهذا ه .ذلك

واليت استمرت ملاليني السنني حـىت      ، األوىل  عن التفاعالت الذاتية لذراتهِ    وجوده عبارةٌ 
 . هي اليت أوجدته أي أن الطبيعةَ،انتهت إىل هذا الكوِن
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 التفاعل الذايت    األوىل املتفاعلة ؟ وما علةُ     ما هي العلة األوىل يف إجياد الذراتِ      : فنقول له 
أي أا أوجدت نفسـها مث تفاعلـت لتوجـد          ،العلة يف ذلك الذرات ذاا    :؟ فإن قال  

ألنك جعلت الشيء علة لوجود غريه وهذا       ،الدور املمنوع ذاته  وإن هذا ه  :قلنا له .لكونا
كان وجوده متوقفا على    ،حيث إنه ملا كان يف العدم املطلق      ،يف ذاته والغري علة لوجوده ه   
 إنك قلت إن الكونَ   :مث نقول له  . ال جياد نفسه   فإذا خرج أصبح علةً   ،أن خيرج من العدم   

والعـدم  ،مل يكن موجودا من قبلُ    و وه  لنفسهِ كون احملدث علةً  فكيف ي ، غري أزيل  حمدثٌ
 !!!! ميتنع أن يكون خالقا وخملوقاً يف الوقت نفسهفإن الشيَء. شيئادال يوِجُاحملض 

 :ةقانون العلَّ:رابعا
 إن التخصيص وال . من وراء ذلك التخصيص والنظام      واحلكمةِ  يدالن على العلةِ      والنظام

 هذه الشمس إمنا وجـدت      إنَّ:قلناوفل، هلا  مدبرٍ  بدون مؤثرٍ  حكمةٌو أ  علةٌ  أن توجد  لُيعقَ
 يف الكون إمنا    حياتيٍةَ ما تقوم به من وظائف       وكلُّ،وليس من وراء وجودها حكمة    ،اتفاقا

 -يف عصرنا احلاضـر   – قلنا ذلك ملا شك أحد    ول.دفِة الص  وحمضِ  االتفاقِ جاءت بطريقِ 
 يف   العضـويةَ  إن األجهزةَ :نا لعامل يف وظائف األعضاء    قلوكما أننا ل  . القائلني به  يف جنونِ 

اإلنسان مثل املخ والكبد والبنكرياس وغري ذلك إمنا جاءت اتفاقا ويـأت لوظائفهـا              
  فإذا كنا نستنكر أن تكون هذه اجلزئيات قد        . ذلك العامل حلظة يف جنوننا     صدفة ملا شك
وأن .جد اتفاقـا   قد و  وداتِهإن الكون بكل موج   : من يقول  قفكيف نصد ،وجدت اتفاقا 

     يف أجزائهِ   املعللة واحلكم النافذةَ   وأن األحداثَ ، من ورائهِ  النظام الذي فيه ليس له مدبر  
 يف  عقل أن يكون مثل هذا الكـون املعجـزِ         لغايتها ؟هل ي   قد جاءت اتفاقا بدون قصدٍ    

 .!!؟؟جاءت اتفاقاوأن كل تلك الدقة قد ، عبثاًدِج قد و مقاديرِه وضبِط وترتيبِهنظامِه
 إن املصدق   من القرود وأجلسناها إىل     أتينا بستةٍ وإنه ل : ملن يقول له   ِق هلذا يكون كاملصد 

 رائعة مـن    ها بقصيدةٍ فإنه ال يستبعد أن خيرج لنا أحد      ، طابعة ملاليني السنني   ست آالتٍ 
مـن القـرود     أعقـلُ  - بـال شـك      -هل تصدق هذا القائل؟ إنه    .املتنيب مثال  روائع 
ـ  ِه من حظِّ   بأوفر  املتنيب  القرود يف إخراج قصيدة       لألسف ليس حظُّ   ولكن،الستة يف و ه

 أليس كذلك ؟. املتنيبأن يكون مثل 
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 :شواهد من الطبيعة-*
 وال جيد يف القوى املاديـة معينـاً         - إن من طبيعة اإلنسان أنه عندما يقع يف مأزق         -١

قـال  .فيـه و إليه بالدعاء حىت ينقذه مما ه       فإنه يلجأ إىل اهللا تعاىل متضرعاً       -ومنقذاً له 
وِإذَا مسكُم الْضر ِفي الْبحِر ضلَّ من تدعونَ ِإالَّ ِإياه فَلَما نجاكُم ِإلَـى الْبـر                { :تعاىل

 اإلسراء} ٦٧{أَعرضتم وكَانَ اِإلنسانُ كَفُورا 
وهذه الفطرة  ،لذلك تعظمه وتتقرب إليه   ، من حيسن إليها    على حب  إن النفوس جمبولةٌ  -٢

حىت إنه يدافع عنه بنفسـه  ، يكون وفياً لصاحبهأما ترى أن الكلب.ثابتة حىت يف احليوان   
وعلى عبادته لـذا    ، على معرفة ربه الذي خلقه      اإلنسان مفطور  لذلك فإنَّ ! وميوت دونه 
الَّـِذي خلَقَـك فَسـواك    } ٦{ك الْكَِرِمي يا أَيها الِْإنسانُ ما غَرك ِبرب { :قال اهللا تعاىل  

 لَكد٧{فَع { ككَّباء را شٍة مورص ِفي أَي}االنفطار سورة [} ٨[. 
 دليل الفطرة-*

 فكم مـن    - مهما حاول اإلنسان إخفاءها    - اإلنسان تشهد بوجود اهللا تعاىل     إن فطرةَ 
 إال أن    املادية يف األزمـات مل جيـد        به السبلُ   ضاقت فإذا،إنسان ينكر وجود اهللا تعاىل    

ورمبا يرفع يديه يف خضوع وتذللٍ     ، إىل السماء   بقلبهِ يتوجه     ة العليـا    لعله جيد من القـو
أمل جترب ذلك بنفسك ؟ رمبا حدث لك شيء منه فنسـيت            .فيه من ضيق  وخمرجاً مما ه  

ولكن الشك أنك الزلت تذكر حكاية من هـذا النـوع حـدثت             .بعد زوال الكربة  
الَِّذي يسيركُم ِفي الْبر والْبحِر حتى ِإذَا كُنتم ِفي الْفُلِْك وجـرين            وه{:قال تعاىل .ريكلغ

ِبِهم ِبِريٍح طَيبٍة وفَِرحواْ ِبها جاءتها ِريح عاِصف وجاءهم الْموج ِمن كُلِّ مكَاٍن وظَنواْ              
   عد أُِحيطَ ِبِهم مهأَن                ِمـن نكُـونـِذِه لَنه ـا ِمـننتأَجنَي لَِئن ينالد لَه ِلِصنيخم اْ اللّهو

اِكِرينسورة يونس) ٢٢(} الش. 
فَِإذَا رِكبوا ِفي الْفُلِْك دعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين فَلَما نجاهم ِإلَى الْبر ِإذَا              {:وقال تعاىل 

 .سورة العنكبوت) ٦٥(} كُونَهم يشِر
أَمن جعلَ الْأَرض قَرارا وجعلَ ِخلَالَها أَنهارا وجعلَ لَها رواِسي وجعلَ بين            {:وقال تعاىل 

 ِإذَا دعاه   أَمن يِجيب الْمضطَر  ) ٦١(الْبحريِن حاِجزا أَِإلَه مع اللَِّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ          
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أَمـن  ) ٦٢(ويكِْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَرِض أَِإلَه مع اللَِّه قَِليلًا ما تـذَكَّرونَ             
ـ        ِه يهِديكُم ِفي ظُلُماِت الْبر والْبحِر ومن يرِسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمِتِه أَِإلَه مع اللَّ

 ]٦٣ - ٦١:النمل[} ) ٦٣(تعالَى اللَّه عما يشِركُونَ 
 :نظرة اإلسالم للفطرة

وقد ثبت ذلك   ،ن اهللا تعاىل خلق اإلنسان وجعله مفطوراً على معرفة ربه وعبادته          إ:أوالً
 :منها؛يف نصوص كثرية 

ذُريتهم وأَشـهدهم علَـى     وِإذْ أَخذَ ربك ِمن بِني آدم ِمن ظُهوِرِهم         { : قوله تعاىل  -١
                ذَا غَـاِفِلنيه نا عا كُنِة ِإنامالِْقي موقُولُواْ يا أَن تنِهدلَى شقَالُواْ ب كُمبِبر تأَلَس أَنفُِسِهم

م أَفَتهِلكُنا ِبما فَعـلَ     تقُولُواْ ِإنما أَشرك آباؤنا ِمن قَبلُ وكُنا ذُريةً من بعِدهِ         وأَ} ١٧٢{
 . األعراف سورة}١٧٣{الْمبِطلُونَ 

فَأَِقم وجهك ِللديِن حِنيفًا ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبِديلَ          { :وقال اهللا تعاىل  -٢
الن أَكْثَر لَِكنو مالْقَي ينالد لِْق اللَِّه ذَِلكونَ ِلخلَمعالروم سورة}٣٠{اِس لَا ي  . 

٣-  ِريهِن الزنِ      ،عمحِد الـربع نةَ بلَمو سِني أَبربأَخ،         اللَّـه ِضـيةَ رـريرـا هأَنَّ أَب
هنولُ اللَِّه    :قَالَ،عسةِ            «:�قَالَ رلَـى الِفطْرع ولَـدلُـوٍد ِإلَّـا يوم ـا ِمـنم،  اهوفَـأَب
وهاِنِهياِنِه،درصنياِنهِ ،وسجمي اءَ    ،أَوعمةً جِهيمةُ بِهيمالب جتنا تكَم،     ا ِمـنونَ ِفيهِحسلْ ته

ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها الَ تبِديلَ        {:ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ رِضي اللَّه عنه      » جدعاَء
ِلخمالقَي ينالد ٢٧)أخرجه البخاري ومسلم ] ٣٠:الروم[} لِْق اللَِّه ذَِلك. 

وتشعره بصلته به وأنـه     ، هذه الفطرة توصل اإلنسان إىل املعرفة اإلمجالية خبالقه        نَّإ: ثانياً
وذلك ال يكون إال بوحي من        وتنميةٍ فإنه ال بد هلذه الفطرة من تزكيةٍ      :لذا، وخالقه إهله 

                                                 
 )٢٦٥٨ (- ٢٢):٢٠٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٣٥٩)(٩٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٧
هم يف أصالب آبائهم وإن الوالدة تقع عليها حىت حيصـل التغـيري             قال املازري قيل هي ما أخذ علي      ) الفطرة(ش   [

بضم ) كما تنتج البهيمة يمة(باألبوين وقيل هي ما قضى عليه من سعادة أو شقاوة يصري إليها وقيل هي ما هيئ له                 
ة األعضاء سـليمة  التاء األوىل وفتح الثانية ورفع البهيمة ونصب يمة ومعناه كما تلد البهيمة يمة مجعاء أي جمتمع      

من نقص ال توجد فيها جدعاء وهي مقطوعة األذن أو غريها من األعضاء ومعناه أن البهيمة تلـد يمـة كاملـة                      
 ]األعضاء ال نقص فيها وإمنا حيدث فيها اجلدع والنقص بعد والدا
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فَأَلْهمها فُجورها وتقْواهـا    ) ٧(ونفٍْس وما سواها    { :قال تعاىل .بواسطة رسله اهللا تعاىل   
     }]١٠-٧/الشمس) [١٠(وقَد خاب من دساها ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها ) ٨(

 :  ركناِن-حىت تقوم بدورها الطبيعي  -إن هلذه الفطرة يف اإلنسان :ثالثاً
 بل ظلَّ ،القلب املؤمن الذي مل يتأثر بالشياطني من اجلن واإلنس        ووه:ب السليم  القل -١

وكلما  كان التأثر واالحنراف أقل      .على فطرته وسالمته اليت ينتج عنها االعتقاد الصحيح       
      ـن  {:قال تعاىل. وتعلقه به  يف هذا القلب كلما ازداد قبوله للحقى ِلملَِذكْر ِإنَّ ِفي ذَِلك

 سورة ق) ٣٧(} شِهيدوأَلْقَى السمع وهولْب أَكَانَ لَه قَ
 املهيأُ، الصايف غري املنساق ملؤثرات اهلوى والشهوة      العقل النقي ووه:العقل الصحيح -٢

أَفَمن يعلَم أَنما أُنِزلَ    { :قال تعاىل . للوهم واخلرافة  الرافض،الحترام احلقائق وقبول احلق   
   الْح كبِمن ر كِإلَي  ه نكَم اِب      وقلُواْ اَأللْبأُو ذَكَّرتا يمى ِإنموفُـونَ    } ١٩{أَعي الَّـِذين

      ونَ الِْميثَاقالَ ِينقُضِد اللِّه وهـلَ           } ٢٠{ِبعوصِبـِه أَن ي اللّـه ـرا أَمِصلُونَ مي الَِّذينو
لَِّذين صبرواْ ابِتغاء وجِه ربِهم وأَقَامواْ    وا} ٢١{ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوَء اِحلساِب      

الصالَةَ وأَنفَقُواْ ِمما رزقْناهم ِسرا وعالَِنيةً ويدرؤونَ ِبالْحسنِة السيئَةَ أُولَِئك لَهم عقْبـى             
  الرعدسورة }٢٢{الداِر 
 من دعائم حياته املادية واملعنوية       تعد  وغرائز إن اإلنسان بطبعه قد فطر على أمور      :رابعاً
 االختالط ببين    النساء وحب  وحب، امللذات  املال والولد وحب    احلياة وحب   حب مثلُ

 حيث ال يتجاوز املرء مداه       هلذه الغرائز   وضع ضوابطَ  غري أن اإلسالم  .وغري ذلك ،جنسه
 .فينغمس فيها

يا بِني آدم   { :قال تعاىل .عدم اإلسرافِ و عاما ه  ففي شهوة األكل والشرب جعل ضابطاً     
               ـِرِفنيسالْم ِحـبالَ ي هِرفُواْ ِإنسالَ تواْ وبراشِجٍد وكُلُواْ وسكُلِّ م ِعند كُمتذُواْ ِزينخ

 ]٣١:األعراف} ٣١{
لَق لَكُم من   وِمن آياِتِه أَنْ خ   { :قال تعاىل :  ولقضاء شهوة اجلنس والعاطفة شرع الزواج     

أَنفُِسكُم أَزواجا لِّتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيـاٍت لِّقَـوٍم               
 ] الروم [}  ٢١{يتفَكَّرونَ 
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بيـع  وأَحلَّ اللّه الْ{ :قال تعاىل:ولشهوة التملك جعل اهللا السبيل لذلك التعامل املشروع       
                  ـادع ـنمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ موم اءهن جا فَمبالر مرحو

 .]البقرة [} ٢٧٥{فَأُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 
ـ    ،السليمِةِة   للفطر إن اهللا تعاىل أنزل شريعته وجعلها مناسبةً      :خامساً  يء ومل يرد فيها ش
الفطرة البشرية يصادم  

 )مصادر التلقي (منهج املعرفة يف أمور االعتقاد 
 العلـم   -قدمنا فيما مضى أن جماالت املعرفة بالنسبة لإلنسان تتمثل يف عامل الشـهادة              

ما وراء الطبيعةو وعامل الغيب أ-املادي. 
ق العقل الـذي    ي واألجهزة املخترعة عن طر    وقد سبق أن معرفة اإلنسان تكون باحلواس      

 .يقوم بتحليل املعارف اليت يتلقاها للوصول إىل العلم
فمن املنطقي أال تكـون     ،أما ما يتعلق مبا وراء املادة فإنه ليس مما يقع يف حدود احلواس            

 ال        قادرةً تلك احلواسيتمتـع  و وه -كمـا أن العقـل    ، على إدراك ما يقع يف ذلك ا
خارج ومقيد بعاملي الزمان واملكان ال يستطيع أن حييط علما مبا ه          -  ٍةحمدودبقدرات  

 العقـل يف     دورِ غري أن ذلك ال يعىن إلغاءَ     . له فضال عن أن حييط مبا ال حد      ،عن حدوده 
حيث يستدل بالشـهادة    ، من أعظم واجبات العقل    فاملعرفة اإلمجاليةُ ،معرفة عامل الغيب  
ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض واخِتالَِف اللَّيِل       { :كما قال اهللا تعاىل   ،على علم الغيب  

والنهاِر والْفُلِْك الَِّتي تجِري ِفي الْبحِر ِبما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه ِمن السماء ِمن مـاء    
دآبٍة وتصـِريِف الريـاِح والسـحاِب       فَأَحيا ِبِه األرض بعد موِتها وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ          

 ].البقرة سورة [} ١٦٤{الْمسخِر بين السماء واَألرِض آلياٍت لِّقَوٍم يعِقلُونَ 
أم  مـع املنـهج املعـريف            ، العقل فيما ليس من جماله     ا أن خيوض فهذا ممـا ال يسـتقيم

ال يسعه  ُه  روما ال يستطيع العقل تصو    ، من تصورهِ   فرع يء بالش حيث إن العلم  ،الصحيح
ولَا تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السـمع والْبصـر        { :لذا قال اهللا تعاىل   ،إدراكه مبجرده 

 ]٣٦:اإلسراء[} والْفُؤاد كُلُّ أُولَِئك كَانَ عنه مسئُولًا 
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ـ            بالروايات السـمعية   وأ،ة البصـرية  أي ال تتبع ما ليس لك به علم يثبت عندك بالرؤي
 .فإن اهللا يسألك عن ما أعطاك من آالت هذا العلم الثالث،الرباهني القطعيةوأ
 .]١١٠:طه[} يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم ولَا يِحيطُونَ ِبِه ِعلْما {:قال تعاىلو

} لْفَهم ولَا يِحيطُونَ ِبشيٍء ِمن ِعلِْمِه ِإلَّا ِبما شاءَ        يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خ     {:وقال تعاىل 
 ]٢٥٥:البقرة[

ليس وفه، بالعلم هنا عن البشر ألنه ليس يف مقدورهم بلـوغ ذلـك            اإلحاطةوقد نفى   
يعلَمونَ ظَـاِهرا ِمـن     { :قال تعاىل  واقعا يف جمال معرفتهم املتعلقة باألمور املادية كما       

 .]٧:الروم[} لدنيا وهم عِن الْآِخرِة هم غَاِفلُونَ الْحياِة ا
 املخلوق بعلـم اخلـالق      تساوى علم وإذ ل ،والفرق ظاهر بني علم اخلالق وعلم املخلوق      

 لتساوى اخلالق فإذا ،بل الفارق بني العلمني كالفرق بني الذاتني      ،وهذا ال يعقل  ، واملخلوق
 وقد قررنا أن مسألة اإلميـان باخلـالق         -تقاد فيه   كان األمر متعلقا بعامل الغيب واالع     

فإذاً ال بد من حتديد السبل إىل معرفة األمور الغيبية اليت ال            -الواحد وعبادته أمر فطري     
 .تدركها حواسنا وال حتيط ا عقولنا من أمور االعتقاد بالدين

 :يمصادر التلق
 :من رسولهو أاخلرب الصادق من اهللا تعاىل:املصدر األول

يكون اهللا تعاىل مصدراً مباشراً للمعرفة البشرية يف أمـور االعتقـاد وغريهـا بثالثـة              
ِمن وراء ِحجـاٍب    ووما كَانَ ِلبشٍر أَن يكَلِّمه اللَّه ِإلَّا وحيا أَ        { :كما يف قوله تعاىل   ،طرق

فقد ذكر اهللا   ،}الشورى  } ٥١{يم  يرِسلَ رسولًا فَيوِحي ِبِإذِْنِه ما يشاء ِإنه عِلي حكِ        وأَ
 :وهذه املراتب هي،تعاىل يف هذه اآلية ثالث مراتب لإلخبار ال تكون إال لألنبياء

وكَلَّم اللّه  { م موسى عليه السالم     كما كلَّ ، تكليم اهللا تعاىل عبده يقظة بال واسطة       -١
 .]النساء  [١٦٤{موسى تكِْليما 

ِإنا أَوحينا ِإلَيك كَما أَوحينا ِإلَـى       { :قال تعاىل  ياء كما  مرتبة الوحي املختص باألنب    -٢
نوٍح والنِبيني ِمن بعِدِه وأَوحينا ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُـوب واَألسـباِط       

نيآتانَ وملَيسونَ وارهو سونيو وبأَيى وِعيسا ووربز وداوالنساء [}  ١٦٣{ا د[. 
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فيوحي إليه عن اهللا تعاىل ما أمـره أن         ،ي إرسال الرسول امللكي إىل الرسول البشر      -٣
علَى قَلِْبك ِلتكُونَ ِمن الْمنِذِرين     } ١٩٣{نزلَ ِبِه الروح  الْأَِمني      { :قال تعاىل يوصله إليه   

  الشعراءسورة }١٩٤{
ِإلَّا وحي يـوحى    وِإنْ ه ) ٣(وما ينِطق عِن الْهوى     { : خيرب به الرسول      وقال تعاىل عما  

  ]٣،٤/النجم) [٤(
كُنت أَكْتب كُلَّ :قَالَ،فعن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، حق وصدق� فكلُّ ما أخرب به الرسول 

أَتكْتب كُـلَّ شـيٍء     :فَنهتِني قُريش وقَالُوا  ،أُِريد ِحفْظَه  �شيٍء أَسمعه ِمن رسوِل اللَِّه      
فَذَكَرت ،فَأَمسكْت عِن الِْكتابِ  ،والرضا،بشر يتكَلَّم ِفي الْغضبِ   �تسمعه ورسولُ اللَِّه    

ِذي نفِْسي ِبيِدِه ما يخرج     اكْتب فَوالَّ «:فَقَالَ،فَأَومأَ ِبأُصبِعِه ِإلَى ِفيهِ   ،�ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه    
قِإلَّا ح ه٢٨)داودوأخرجه أب.(»ِمن. 

   جعلها اهللا تعاىل غريزة يف الناساليت  الفطرة:املصدر الثاين
 يهيئ املرء لقبول ما يأتيـه مـن اهللا          إمجايل   ملسائل االعتقاد    الفطرة  وقد سبق أن بيان     

 .تعاىل من تفصيل
  العقل:املصدر الثالث

مثل وجـود اخلـالق     ،أيضا يوصل اإلنسان إىل معرفة إمجالية يف بعـض املسـائل          ووه
 عن اإلنسان من علم الغيـب  أما تفاصيل ذلك وما حجب .وأنه ليس كمثله شيء   ،تعاىل

ويدلُّ فيه مع العقل من نور الوحي الذي يرشد العقلَوغري ذلك فال بد عليهه . 
 الشواهد العقلية -*

فمن ،ليس مما يقع يف حـدود احلـواس       ) الغيبيات(مبا وراء املادة    إن األمور املتعلقة    -١
  -كما أن العقـل ،املنطق أالّ تكون تلك احلواس قادرة على إدراك ما يقع يف ذلك اال         

ال يستطيع أن حييط علمـاً       -ويتقيد بعاملي الزمان واملكان     ،يتمتع بقدرات حمدودة  ووه
  له م ما ال حدفضالً عن أن حييط بعل،خارج عن حدودهومبا ه

                                                 
 صحيح ) ٣٦٤٦) (٣١٨/ ٣(سنن أيب داود  - ٢٨
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 خالقووه، الكون ومـا فيـه  خالقوتعاىل هُفاهللا ؛أدرى الناس ا   و إن صانع اآللة ه    -٢
كما أنه أعلم بنفسه وما غيبه عن       ،ولذلك فإنه تعاىل أعلم خبلقه وما يصلحهم      ؛اإلنسان  

  قال تعاىل كما   أصدق خرب فيما خيص ذلك إمنا يكون من اهللاِ         وبناء على ذلك فإنَّ   .خلقه
 ] فاطر [} ١٤{ولَا ينبئُك ِمثْلُ خِبٍري { :اىلتع

 :شواهد من الطبيعة  -*
إن من املشاهد أن اإلنسان عندما حيتاج إىل معرفة أمر من األمور فإنه يتجه بسؤاله إىل                

فاملريض يسأل الطبيب حىت يصف له      .الشخص  الذي يظن أن عنده علم بذلك       واجلهة أ 
لذا يتوجه إليه بكـل سـؤال       ،أعرف الناس ون أباه ه  وكذلك الطفل يظن أ   .دواء مرضه 
  التلقي يف األمور املتعلقـةِ فإذا كان كذلك فإن من الطبيعي أن يكون مصدر     .خيطر بباله 

 .� ورسوله اخلرب الصادق من اهللا تعاىل و ه والغيبياِتبالعقائِد
ح وكثري من   كالرو،   إن هناك كثرياً من األمور الغائبة عن علم اإلنسان مع اتصاله ا           

فمن األوىل أن يعجـز عـن تفسـري    ،الظواهر الطبيعية اليت يعجز اإلنسان عن تفسريها     
 .إدراكهاوأ،الغيبياِت

 : الدين والعلمالعالقة بني -*
العامل املادي احملسوس وعامل مـا وراء     وأ،تتمثل جماالت املعرفة يف عاملي الغيب والشهادة      

 يتوفر لديه من األدوات والوسائل املسـتخدمة        واإلنسان يف معرفته يعتمد على ما     .املادة
ومن ،واملتمثلة يف احلوادث واألجهزة اليت توسع من مدارك احلواس        ،للوصول إىل املعرفة  

   املعلوم ضرورة أن احلواس وقد عمل اإلنسان على زيادة تلـك       ، بقدرات حمدودة   تتمتع
إال أنه مع ذلك    ،واسهالقدرات باألجهزة العلمية اليت أعانت على توسيع جمال إدراك ح         

وهـي أيضـا حمـدودة القـدرات        ، مقيدا يف معرفته بقـدرات تلـك األجهزة        يظلُّ
تظل  - عن طريق احلواس واألجهزة      -بناءا على هذا فإن املعرفة اإلنسانية     و..بالضرورة

إذ أن اـال الـذي      ،وهي مع ذلك مل تبلغ من العلم إال قليال        ،حمدودة يف عامل الشهادة   
ال الذي استطاع اإلنسان أن يكتشفه من جمرتنا الشمسية ال ميثل سـوى     وا،تعيش فيه 

 . جلي من حبٍرٍةقطر
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فمعرفة اإلنسان اليت حيصل عليها يف عامل املادة تتوقف على منهجيته املعرفية عن طريق              
 .حمكوم بالزمان واملكان يف اإلطار املمكنووه،احلواس
  الصادق الذي يبلغه عن مصـدرٍ       على اخلربِ   فتتوقف معرفة اإلنسان فيه     الغيبِ أما عاملُ 

وهـذا  ،الذي يتجاوز حمدودية احلواس وحاجزي الزمـان واملكان       ، املطلق يتمتع بالعلمِ 
 .اهللا سبحانه وتعاىلواملصدر ه

رسوله املبلغ  وأ،اهللا تعاىل ووه، من حيث نسبته إىل مصدره     فإذا ثبت لإلنسان صحة اخلربِ    
  به ِرب املخفإن ذلك اخلرب يقتضي صدق،عنه

وعلى هذا  ، عن اكتشاف سنن اهللا تعاىل يف خلقه       عبارةٌ - يف علم املادة     - اإلنسان وعلم
ألن كليهمـا   ، اليقينية  الدينيةِ  مع احلقيقةِ   اليقينيةُ  العلميةُ  احلقيقةُ  أن تتناقض  فإنه يستحيلُ 
سنِريِهم { :وقد قال اهللا تعاىل   ،فهذه آياته يف اآلفاق وتلك آياته يف الترتيل       ،من اهللا تعاىل  

آياِتنا ِفي الْآفَاِق وِفي أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكِْف ِبربك أَنه علَى كُـلِّ                 
   ِهيدٍء شي{ :قال تعاىل و،]فصلت  [} ٥٣{ش       كالَِّذي أُنِزلَ ِإلَي وا الِْعلْمأُوت ى الَِّذينريو

ِمن ره كِميِد وبِزيِز الْحاِط الْعِدي ِإلَى ِصرهيو قسبأ [} ٦{الْح[. 
 :اخلـالصـة

وأنه تعاىل الذي خلق    ،إن األدلة العقلية تثبت بيقني بأن اهللا تعاىل موجود وجودا حقيقيا          
 وال مـع الفطـرة       مع العقـلِ   وأن القول خبالف ذلك ال يتفق     ، ما فيه  هذا الكون بكلِّ  

ـ     وذَِلكُم اللّه ربكُم ال ِإلَه ِإالَّ ه      {:قال تعاىل ،السليمِةِ هو وهدبٍء فَاعيكُلِّ ش اِلقلَى وخع
قُلْ من رب السماواِت واَألرِض     {:وقال تعاىل ،سورة األنعام ) ١٠٢(} كُلِّ شيٍء وِكيلٌ  

 يمِلكُونَ ِلأَنفُِسِهم نفْعا والَ ضرا قُلْ هلْ يستِوي         قُِل اللّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دوِنِه أَوِلياء الَ       
اَألعمى والْبِصري أَم هلْ تستِوي الظُّلُمات والنور أَم جعلُواْ ِللِّه شركَاء خلَقُـواْ كَخلِْقـِه      

         هٍء وـيكُلِّ ش اِلقخ قُِل اللّه ِهملَيع لْقالْخ هابشوفَت   ـارالْقَه اِحـدسـورة  ) ١٦(} الْو
يا أَيها الناس اذْكُروا ِنعمت اللَِّه علَيكُم هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَّـِه              {:وقال تعاىل   ،الرعد

ِإلَّا ه ِض لَا ِإلَهالْأَراء ومالس نقُكُم مزرفَكُونَويؤى تسورة فاطر) ٣(}  فَأَن 
-------------- 
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 :آيات الكون واألنفس شاهدة على وجود اهللا
   فالنظـام الـدقيق   . مفتوح يشهد بوجود اهللا تعاىل الذي خلقه إن الكون املشهود كتاب

عظـيم  ٍ حكـيم     عليمٍ  بأنه من صنع مدبرٍ    تقر،والدقة الفائقة يف كل أجزائه وموجوداته     
ٍكونوهذه بعض النماذج اليت تنقلك يف سياحة مع ال. متٍنيقوي: 
  آيات اآلفاق يف األفالك -١ 
  آيات األنفس يف اإلنسان ذلك اهول-٢  
 -أمة أمثالكم     . النحل -  املخلوقات العظيمة    - الكائنات اهرية  - عامل احليوان    -٣  

 ماذا تعرف عن البحار وما فيها ؟
  عامل النبات-٤  

  ٢٩ يتجلى يف عصر العلم اهللا اخلالق
يبحثون يف األمـور بعقـل      - يف غالبهم    –ازون عن غريهم بأم     إن كبار الباحثني ميت   

 اعتبار كبري يف األمور اليت يدلون        ذات لذا فإن شهادام تعد   .مدرك ونظر ثاقب متجرد   
وحنن هنا نذكر أقوال بعض من العلماء املشـهورين يف قضـية الوجـود             .فيها بآرائهم 

 .واخللق
إنـه ال   :قال نيوتن ؟اجلاذبية إسحاق نيوتن  ماذا قال عامل الرياضيات مكتشف قانون       .١

ميكن أن تأيت إىل حيز الوجود مباهج عامل الطبيعة الزاهرة ومنوعاا هذه بـدون إرادة               
السميع البصري املكتمل الذي يسع كل      ،أعين به اإلله القادر قدرة مطلقة     ،واجب الوجود 

 .شيء
زدادت الرباهني الدامغـة    كلما اتسع نطاق العلم ا    :قال هريشل عامل الفلك اإلجنليزي    .٢

      ايـة     القوية على وجود خالق أزيل ال حد فاجليولوجيون والفلكيـون   ، لقدرتـه وال
ـ ، قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم       نوالطبيعيووالرياضيون   يف الواقـع   ووه

 .صرح عظمة اهللا وحده

                                                 
 حممود صاحل الفلكي:املترجم -كريسى موريسون :ؤلف امل- انظر كتاب اهللا يتجلى يف عصر العلم - ٢٩
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أمـا  :ألمريكـي الكيمياء احليوية ا  وويقول وولتر أوسكار لندبرج عامل الفسيولوجيا       .٣
املشتغلون بالعلوم الذين يرجون اهللا فلديهم متعة كربى حيصلون عليها كلما وصلوا إىل             

إذ إن كل كشف جديد يدعم إميام باهللا ويزيـد          ،كشف جديد يف ميدان من امليادين     
 .أبصارهم أليادي اهللا يف هذا الكونوإدراكهم 

إن أحدا ال يسـتطيع أن  : فقد قالكونواى ايفىوأما العامل األمريكي الفسيوجلى أندر  .٤
كما أن أحدا ال يستطيع أن يثبت صـحة         ،يثبت خطأ الفكرة اليت تقول أن اهللا موجود       

وقد ينكر منكر وجود اهللا تعاىل ولكنه ال يستطيع         ،الفكرة اليت تقول أن اهللا غري موجود      
 هذه  والبد يف ،وأحيانا يشك اإلنسان يف وجود شيء من األشياء       .أن يؤيد إنكاره بدليل   
ولكنين مل أقرأ ومل أمسع يف حيايت دليال عقليـا          ،ه إىل أساس فكري   احلالة أن يستند شكُّ   

ـ       ،واحدا على عدم وجوده تعاىل      كـثرية علـى    ةوقد قرأت ومسعت يف الوقت ذاته أدل
ومـا  ،كما ملست بنفسي بعض ما يتركه اإلميان من حالوة يف نفـوس املؤمنني            ،وجوده

 .فوس امللحدينخيلفه اإلحلاد من مرارة يف ن
-------------- 

 :منهج اإلسالم يف تقرير حقيقة وجود اهللا تعاىل
تبيالنصوص الثابتة يف الكتاب والسنة بأن اإلقرار بوجود اخلالق الذي خلق اإلنسـان              ن 

  وإن حاول إبداء ما    ، فطري ال يسع اإلنسان إنكاره يف قرارة نفسه        ومجيع الكائنات أمر
 بـه   ن إال وجيد نفسه مضطرا للجوء إىل اهللا تعاىل كلمـا أملَّ           فما من إنسا  .خيالف ذلك 

فطرته وحتملـه إىل اللجـوء إىل اهللا        وفهنا تطف ، تنقطع به األسباب املادية الظاهرة     ضرر
أما دعوى امللحدين عدم وجود إله خالق هلم وهلذا الكون فإمنـا هـي مكـابرة                .تعاىل
 الغيـوب عمـا يف أنفسـهم     اهللا عـالم  وقد حكى،مثل دعوى فرعون وقومه  ،وعناد
وجحدوا ِبها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَـانظُر كَيـف كَـانَ عاِقبـةُ              {:بقوله

فِْسِدينسورة النمل) ١٤(} الْم 
آمنت أَنه ال   ..{:وقد أظهر فرعون ذلك حني أحاطت به األمواج وأدركه الغرق فقال          

 سورة يونس) ٩٠(} ِإسراِئيلَ وأَناْ ِمن الْمسِلِمنيوِذي آمنت ِبِه بنِإِله ِإالَّ الَّ
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 :منهج القرآن يف تقرير وجود اهللا تعاىل
 مل تنصرف نصوص القرآن الكرمي إىل إثبات وجود اهللا تعاىل وتقرير وجـوده كقصـدٍ     

كانت تأيت بـذلك     وإن   -وأنه ال إله غريه   ،وإمنا جاءت لتقرير ألوهية اهللا تعاىل     ،أساسي
إال ، ذلك أن البشر كما ذكرنا مقرين بوجود اهللا تعاىل         -صراحة يف أحيان قليلة   وضمنا أ 

ولذلك حكى اهللا تعاىل عن الرسل عليهم السالم قوهلم         .قليال ممن شذ جحودا ومكابرة    
عوكُم ِليغِفر لَكُم   قَالَت رسلُهم أَِفي اللِّه شك فَاِطِر السماواِت واَألرِض يد        {:ألقوامهم  

من ذُنوِبكُم ويؤخركُم ِإلَى أَجٍل مسمى قَالُواْ ِإنْ أَنتم ِإالَّ بشر مثْلُنا تِريدونَ أَن تصدونا               
ولقد كان املشركون   ،سورة إبراهيم ) ١٠(} عما كَانَ يعبد آبآؤنا فَأْتونا ِبسلْطَاٍن مِبنيٍ      

ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض وسخر       {:قال تعاىل ،يقرون بربوبية اهللا تعاىل   
ولَِئن {: تعاىل وقال،سورة العنكبوت ) ٦١(} الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ     

    الْأَراِت واومالس لَقخ نم مهأَلْتونَ         سلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرِللَِّه ب دمقُِل الْح اللَّه قُولُنلَي ض {
 .سورة لقمان) ٢٥(

     وأهم تلـك   ، يف قضية الوجود واأللوهية     متعددةٍ وقد اشتمل القرآن الكرمي على أساليب
 :األساليب ما يلي

 : يتوجه باخلطاب إىل املشاعر القرآن:أوال
ب يف اإلنسان قلبه ووجدانه حىت يثري تلـك الفطـرة الكامنـة             إن القرآن الكرمي خياط   

وقد أشار اهللا تعاىل إىل هـذه       .وحىت ال يكون خطابه جافا جمردا متجها للعقل ارد        ،فيه
ِتلْك أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبٍل لَّرأَيته خاِشعا متصدعا من خشيِة اللَِّه و           ولَ{:امليزة بقوله   

وملا كان القرآن حيمل بني     ،سورة احلشر ) ٢١(} الْأَمثَالُ نضِربها ِللناِس لَعلَّهم يتفَكَّرونَ      
وِإنْ أَحد من   {:قال تعاىل .أمر اهللا تعاىل بإجارة املشركني    ،طياته وألفاظه قوة التأثري الذايت    

  سى يتح هفَأَِجر كارجتاس ِرِكنيشالَّ   الْم مقَـو مهِبـأَن ذَِلك هنأْمم هِلغأَب اللِّه ثُم كَالَم عم
وبسبب هذه القوة الذاتية كان مشركوا العـرب يوصـي          ،سورة التوبة ) ٦(} يعلَمونَ

وقَالَ الَِّذين كَفَروا لَا تسمعوا ِلهذَا      {بعضهم بعضا بعدم مساع القرآن حىت ال يتأثروا به          
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ولتحريك املشـاعر وانفعاهلـا     ،سورة فصلت ) ٢٦(} رآِن والْغوا ِفيِه لَعلَّكُم تغِلبونَ    الْقُ
 :سلك القرآن مسالك شىت منها

 : توجيه املشاعر إىل التأمل يف الكون واحلياة-١
وأن هذا الكون الفسيح القـائم علـى   ،ذلك أن عظمة املخلوق تدل على عظمة اخلالق     

ـ    .كن أن يوجد إال بقدرة فائقة وعلم تام       الدقة واالنتظام ال مي    ت واإلنسان املتبلد ال تلِف
لذا خياطب القرآن املشاعر ويوجهها     ،وال األرض الساكنة حتته   ،نظره السماء الكائنة فوقه   

 ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض واخِتلَاِف اللَّيِل        {:إىل هذه اآليات كما يف قوله تعاىل        
هالناِب     واٍت ِلأُوِلي الْأَلْب١٩٠(اِر لََآي (        ـوِبِهمنلَى جعا وودقُعا وامِقي ونَ اللَّهذْكُري الَِّذين

             ذَابا عفَِقن كانحباِطلًا سذَا به لَقْتا خا منبِض رالْأَراِت واوملِْق السونَ ِفي خفَكَّرتيو
 }]١٩٢-١٩٠/آل عمران)  [١٩١(الناِر 

٢-التذكري بالن رازق اإلنسانوم وأن اهللا هع: 
 مع أنه أكرب املستفيدين منها    ، بأنه مل خيلق من هذه النعم شيئا       فاإلنسان مقر، علـت  بل ج

لذلك يذكره  .فينسى اهللا اخلالق  ،هد حس ف واالعتياد تبلَّ  غري أن اإلنسان حبكم األلْ    .ألجله
وآتاكُم من كُلِّ   {:قال تعاىل .ومن أعظمها املاء واهلواء   ،صىاهللا تعاىل ذه النعم اليت ال حت      

         كَفَّار انَ لَظَلُوما ِإنَّ اِإلنسوهصحاللِّه الَ ت تمواْ ِنعدعِإن تو وهمأَلْتا سسـورة  ) ٣٤(} م
 .إبراهيم

 :تذكري اإلنسان خبلقه وأصله-٣
وهذا اإلنسان قد أوجده    ، من عقل وإدراك   أكرم خلق اهللا تعاىل ملا ميزه به      وإن اإلنسان ه  

هلْ أَتى علَى الِْإنساِن ِحني ِمن الدهِر لَـم          { :قال تعاىل اهللا تعاىل بعد أن مل يكن شيئا        
ِصريا ِإنا خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن نطْفٍَة أَمشاٍج نبتِليِه فَجعلْناه سِميعا ب         ) ١(يكُن شيئًا مذْكُورا    

 بأنه قد استغىن عن     هذا اإلنسان بعد أن خلقه اهللا تعاىل أحس       ،}]٣-١/اإلنسان)  [٢(
يا أَيها الِْإنسانُ ما غَرك      {:قال تعاىل كما  ،فطغى وأهلته شواغله وأهواؤه عن ربه     ،خالقه

) ٨( صورٍة ما شاَء ركَّبك      ِفي أَي ) ٧(الَِّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك     ) ٦(ِبربك الْكَِرِمي   
ِإنَّ ) ٧(أَنْ رَآه استغنى    ) ٦(كَلَّا ِإنَّ الِْإنسانَ لَيطْغى      {:وقال تعاىل ، }]٨-٦/اإلنفطار[
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لذلك جند أن اهللا تعاىل خياطب اإلنسان داعيا        ،  }]٨-٦/العلق) [٨(ِإلَى ربك الرجعى    
وِفـي الْـأَرِض    { :يات الكامنة فيه كما يف قوله تعاىل      م واآل واحلكَ،إياه لينظر يف نفسه   

   وِقِننيِللْم ات٢٠(َآي (       َونِصـربأَفَلَـا ت فُِسكُمِفي أَنو)٢١-٢٠/الـذاريات )  [٢١[ 
ثُم جعلْناه نطْفَـةً ِفـي   ) ١٢(ولَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن سلَالٍَة ِمن ِطٍني    { :تعاىلوقوله  ،}
ِكٍني   قَرـا            ) ١٣(اٍر مةَ ِعظَامـغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ ما الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنخ ثُم

            اِلِقنيالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا َآخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح ا الِْعظَامنو١٤(فَكَس (  كُمِإن ثُم
دعونَ    بتيلَم ١٥( ذَِلك (        َثُـونعبـِة تامالِْقي موي كُمِإن ثُم)١٦-١٢/املؤمنـون )  [١٦ [
 .وقد جاء العلم احلديث ببيان وصدق ذلك كله،}
 : التذكري باملوت واحلياة-٤

 فـيهم   الـذي خلقهـم وبـثَّ     ويوجه اهللا تعاىل خطابه إىل البشر مذكرا إياهم بأنه ه         
رهم كمـا يـذكِّ   .وأم ال ميلكون شيئا من ذلـك      ، املعجز يف بقائهم   ذلك السر .الروح

من أنا ؟ ومن أيـن      : للمشاعر حىت تتساءل   ويف هذا إثارةٌ  .باملوت وأنه ال مفر ألحد منه     
أتيت ؟ وملاذا أتيت ؟ وأين سأمضي ؟وما مصريي ؟ هذه األسئلة الكربى اليت يبحث هلا                

تبارك الَِّذي ِبيـِدِه الْملْـك   : تعاىلوله  قد أجاب عليها القران بق    ،كل إنسان عن جواب   
هوو     ٍء قَِديريلَى كُلِّ شلًـا         ) ١(عمع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ ِلييالْحو توالْم لَقالَِّذي خ
هوو   فُورالْغ ِزيزـ     {: تعاىل قولهبو،]٢-١/امللك)  [٢(الْع ) ٨٣(وم  فَلَولَا ِإذَا بلَغِت الْحلْقُ

فَلَولَـا ِإنْ   ) ٨٥(ونحن أَقْرب ِإلَيِه ِمنكُم ولَِكن لَا تبِصرونَ        ) ٨٤(وأَنتم ِحينِئٍذ تنظُرونَ    
 ِديِننيم رغَي مت٨٦(كُن ( اِدِقنيص متا ِإنْ كُنهونِجعرت)٨٧-٨٣/الواقعة) [٨٧[ْ{. 

 :خماطبـة العقـل:ثانيا
خلطاب القرآين للبشرية ليس قائما على إثارة املشـاعر وخماطبـة الوجـدان            إن منهج ا  

ويثري فيه  ،فيحثه على التدبر والتأمل   ،بل إنه مع ذلك يتوجه باخلطاب إىل العقلِ       ،فحسب
هل ميكن أن يوجد هـذا الكـون        :ومن تلك التساؤالت  ،التساؤالت اليت ترشد وجهته   

أَم خلَقُوا السـماواِت    ) ٣٥(ِر شيٍء أَم هم الْخاِلقُونَ      أَم خِلقُوا ِمن غَي   اهلائل بال خالق ؟     
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أَم لَهـم   ) ٣٧(أَم ِعندهم خزاِئن ربك أَم هم الْمسيِطرونَ        ) ٣٦(والْأَرض بلْ لَا يوِقنونَ     
 ] ٣٨-٣٥/الطور) [٣٨(سلَّم يستِمعونَ ِفيِه فَلْيأِْت مستِمعهم ِبسلْطَاٍن مِبٍني 

-------------- 
 :منهج القرآن يف أدلته العقلية

دف األدلة اليت يأيت ا القرآن إىل تقرير وجود اهللا تعاىل وتفـرده بـاخللق وامللـك                 
يف ذلك يأيت بالرباهني البدهية السهلة اليت يدركها العقل بدون خـوض يف        ووه.والتدبري

 جلميع العقـول بكـل       تكون هذه األدلة متاحةً    حىت:وعلة ذلك .اجلدال العقيم اجلاف  
سـورة  ) ٣٥(} أَم خِلقُوا ِمن غَيِر شيٍء أَم هم الْخاِلقُونَ   {:مستوياا كما يف قوله تعاىل    

سـورة  ) ١٧(} أَفَمن يخلُق كَمن الَّ يخلُـق أَفَـال تـذَكَّرونَ         {: تعاىل وقوله،الطور
 وقوله ،سورة امللك ) ١٤(} اللَِّطيف الْخِبري وم من خلَق وه   أَلَا يعلَ {: تعاىل وقوله  ،النحل
 .سورة مرمي) ٦٧(} أَولَا يذْكُر الِْإنسانُ أَنا خلَقْناه ِمن قَبلُ ولَم يك شيئًا{:تعاىل

--------------- 
 :اهللا تعاىل يف العقيدة اإلسالمية

وتعريف الناس باهللا رب    ،ه مبكة بتصحيح األفهام   لقد عين القرآن الكرمي منذ ابتداء نزول      
لـذا  .ومن مث يتم البناء اإلمياين هلم على أساس سليم        ،العاملني حىت يعرفوه معرفة صحيحة    

 السور املكية تركز تركيـزا تامـا علـى مسـائل االعتقـاد توضـيحا                كانت جلُّ 
 .وتدعوا الناس إىل اإلميان باهللا تعاىل انطالقا من ذلك،صحيحا

 : تعاىل اإلميان بربوبيته-األول
وحده ال شريك له وال معاون له       ،وذلك باإلميان بأنه اخلالق املالك املدبر للكون وما فيه        

ِإنَّ ربكُم اللّه الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض ِفي ِستِة أَيـاٍم ثُـم             {:قال تعاىل ،يف ذلك 
    اَألم ربدِش يرلَى الْعى عوتاس             وهـدبفَاع كُمبر اللّه ِد ِإذِْنِه ذَِلكُمعِفيٍع ِإالَّ ِمن با ِمن شم ر

قُلْ من يرزقُكُم من السـماء واَألرِض       {:وقال تعاىل ،سورة يونس ) ٣(} أَفَالَ تذَكَّرونَ 
        يالْم ِمن يالْح ِرجخن يمو ارصواَألب عمالس ِلكمن يأَم       ـيالْح ِمـن تيالْم ِرجخيِت و

كما أنـه تعـاىل     ،سورة يونس ) ٣١(} ومن يدبر اَألمر فَسيقُولُونَ اللّه فَقُلْ أَفَالَ تتقُونَ       
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شرع لَكُم  {:قال تعاىل   ،فال مشرع سواه  ،وحده صاحب األمر والنهي يف التشريع كله      
     وحى ِبِه نصا ويِن مالد نى          مِعيسى ووسمو اِهيمرا ِبِه ِإبنيصا ومو كا ِإلَينيحالَِّذي أَوا و

أَنْ أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيِه كَبر علَى الْمشِرِكني ما تدعوهم ِإلَيِه اللَّه يجتِبي ِإلَيِه من                
وكذلك جيب اإلميان بكـل مـا       ،سورة الشورى ) ١٣(} بيشاء ويهِدي ِإلَيِه من يِني    

لَه الْحمد ِفـي    واللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا ه    ووه{ :قال تعاىل تستلزم الربوبية من صفات الكمال          
  القصص} ٧٠{الْأُولَى والْآِخرِة ولَه الْحكْم وِإلَيِه ترجعونَ 

 :تعاىل اإلميان بألوهيته  -ينالثا
وأال يتخـذ   ، الذي يستحق العبادة   اإلميان بأنه اإلله احلق   :ا يتطلبه اإلميان باهللا تعاىل    إن مم 

  من وجوه األلوهية املقتضية للعبادة      وجهٍ غريه إهلا بأي.   سواه فكـذلك    فكما أنه ال رب 
  فإنه ال معبود ِإالَّ         {:قال تعاىل كما  ، سواه  حبق الَّ ِإلَـه اِحـدو ِإلَه كُمِإلَهـ و وه نمحالر

ِحيمسورة البقرة) ١٦٣(} الر. 
هذا وقد بني اهللا تعاىل قضية اإلميان به تعاىل يف سورة قصرية من سور القرآن حيفظهـا                 

قُـلْ  { :كل مسلم حىت يتقرر لديه مقتضى اإلميان باهللا وحده أال وهي سورة اإلخالص       
وه   دأَح ١(اللَّه (   دمالص اللَّه)٢ ( ِلدي لَم    ولَدي لَمو )٣ (         ـدا أَحكُفُـو لَـه كُـني لَمو
 سورة اإلخالص })٤(

 يف � وصفه ا نبيه وأ،  تفرد بصفات اجلالل والكمال اليت وصف ا نفسه يف كتابه
أحداً من خلقه بشيء من صفاته       ،تهسن ِصففال ن، لحدقـال  . يف أمساء ربنا وصفاته    وال ن

اء الْحسنى فَادعوه ِبها وذَرواْ الَِّذين يلِْحدونَ ِفي أَسمآِئِه سيجزونَ ما           وِللِّه اَألسم {:تعاىل
 .سورة األعراف) ١٨٠(} كَانواْ يعملُونَ

 وال  من غـري حتريـفٍ     �ومبا وصفه به رسوله     ،بل نؤمن مبا وصف سبحانه به نفسه      
أَهونُ والَِّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيده وه     ووه{:قال تعاىل ، وال متثيلٍ  ومن غري تكييفٍ  ،تعطيٍل

هِض والْأَراِت واوملَى ِفي السثَلُ الْأَعالْم لَهِه ولَيوعِكيمالْح ِزيزسورة الروم) ٢٧(} الْع. 
 :تعاىل حباكميته  اإلميانُ-ثالثال
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ومعـىن  ،)احلكـم ( القياسي    صناعي يؤدي املعىن الذي يؤديه املصدر       مصدر فاحلاكميةُ
ـ    ،أي إفراد اهللا سبحانه باحلكم والتشـريع      :توحيد احلاكمية   ماحلكَووأنه سـبحانه ه

 .وأنه ال يشرك يف حكمه أحداً،واملشرع
ومـن  " ال إله إال اهللا   "وال شك أن احلاكمية ذا املفهوم من أصول الدين ومقتضيات           

وهي قضية ثابتة بالكتاب    ، الرسل وأرسلت ألجله ،توحيد األلوهية الذي نزلت به الكتب     
 .والسنة واإلمجاع

وما اختلَفْتم ِفيِه ِمـن شـيٍء       {:قال العالمة الشنقيطي يف أضواء البيان عند قوله تعاىل        
ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيي عبر اللَّه ِإلَى اللَِّه ذَِلكُم هكْم٣٠  سورة الشورى) ١٠(} فَح: 

ما شرعه  ووالدين ه ،ما حرمه اللَّه  ووالْحرام ه ،ما أَحلَّه اللَّه  وِلك تعلَم أَنَّ الْحلَالَ ه    وِبذَ" 
اِطلٌ    ،اللَّهِرِه بغَي نِريٍع مشفَكُلُّ ت،            ِمثْلُـه ـهأَن ِقدتعي نم دِريِع اللَِّه ِعنشلَ تدلُ ِبِه بمالْعو

 . كُفْر بواٍح لَا ِنزاع ِفيِه-ير ِمنه خوأَ
وأَنَّ اتباع تشِريِع غَيِرِه كُفْر     ،وقَد دلَّ الْقُرآنُ ِفي آياٍت كَِثريٍة علَى أَنه لَا حكْم ِلغيِر اللَّهِ           

ِإِن الْحكْم ِإلَّا ِللَِّه أَمـر  :- تعالَى -لُه فَِمن الْآياِت الدالَِّة علَى أَنَّ الْحكْم ِللَِّه وحده قَو ،ِبِه
     اهوا ِإلَّا ِإيدبع٤٠ \ ١٢[أَلَّا ت[.  لُهقَوالَى   -وعـةَ    :- تالْآي كَّلْتوِه تلَيِإلَّا ِللَِّه ع كْمِإِن الْح

]٦٧ \ ١٢[.  لُهقَوالَى   -وعا     :- ت قُصِإلَّا ِللَِّه ي كْمِإِن الْح هو قولْح   الْفَاِصِلني ريخ]٦ \ 
٥٧[.لُهقَوونَ          :والْكَاِفر مه فَأُولَِئك لَ اللَّهزا أَنِبم كُمحي لَم نمو]٤٤ \ ٥[.   لُـهقَوو- 

كُلُّ شيٍء هاِلـك  :- تعالَى -وقَولُه  .]٢٦ \ ١٨[ولَا يشِرك ِفي حكِْمِه أَحدا      :-تعالَى  
لَه الْحمد ِفي الْأُولَى    :- تعالَى   -وقَولُه  .]٨٨ \ ٢٨[ا وجهه لَه الْحكْم وِإلَيِه ترجعونَ       ِإلَّ

 .والْآيات ِبِمثِْل ذَِلك كَِثريةٌ.]٧٠ \ ٢٨[والْآِخرِة ولَه الْحكْم وِإلَيِه ترجعونَ 
ولَا يشـِرك   :- تعالَى   -ِفي الْكَلَاِم علَى قَوِلِه     » الْكَهِف«  وقَد قَدمنا ِإيضاحها ِفي سورةِ    

 .]٢٦ \ ١٨[ِفي حكِْمِه أَحدا 
          ذْكُوِر كُفْرِر اللَِّه الْمِريِع غَيشت اعبلَى أَنَّ اتالَّةُ عالد اتا الْآيأَما  ،وةٌ ِجدكَِثري ِلِه ،فَِهيكَقَو

 \ ١٦[ا سلْطَانه علَى الَِّذين يتولَّونه والَّـِذين هـم ِبـِه مشـِركُونَ              ِإنم:- تعالَى   -

                                                 
 )٤٨/ ٧(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  - ٣٠



 ٤١

 -وقَوِلـِه   .]١٢١ \ ١٦[وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ     :- تعالَى   -وقَوِلِه  .]١٠٠
والْآيـات  .]٦٠ \ ٣٦[وا الشيطَانَ الْآيةَ    أَلَم أَعهد ِإلَيكُم يابِني آدم أَنْ لَا تعبد       :-تعالَى  

 .انتهى.".»الْكَهِف«كَما تقَدم ِإيضاحه ِفي ،ِبِمثِْل ذَِلك كَِثريةٌ ِجدا
 معتقداً  فإن كانَ .كما حكم اهللا بذلك   ، فاسق  ظاملٌ كافرو فه فمن حكم بغري ما أنزل اهللاُ     

و أ  به    ما حكم  صوابجواز  وإنْ، خمرجاً من امللة    كفراً ه فقد كفر بغري حكم اهللاِ    حكم  
  وسـن   الوضعي وأما التشريع .وإمث كبري ٌ  معصية  ووه، كفراً أصغر   فكافر هوىو أ لشهوٍة

 القوانني وإخضاع    الناس لذلك فهذا كفر  ِة من امللَّ   خمرج،  إنَّ:هوإن قال صاحب اهللا   شرع 
اتخـذُواْ  {:اعيا على بـين إسـرائيل     ألنه مضاه بذلك شرع اهللا تعاىل ن      ، وأحسن أعدلُ

أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دوِن اللِّه والْمِسيح ابن مريم وما أُِمرواْ ِإالَّ ِليعبدواْ ِإلَهـا               
ِإالَّ ه ا الَّ ِإلَهاِحدِركُونَووشا يمع هانحبسورة التوبة) ٣١(} س. 

وِفـي عنِقـي صـِليب ِمـن        ،�أَتيت النِبي   :رِضي اُهللا عنه قَالَ   ،ي بِن حاِتمٍ  وعن عدِ 
} اتخذُوا أَحبـارهم ورهبـانهم أَربابـا ِمـن دوِن اهللاِ          {" :فَسِمعته يقُولُ :قَالَ،ذَهٍب

ولَِكن ،أَجـلْ " :م يكُونوا يعبدونهم قَالَ   ِإنهم لَ ،يا رسولَ اهللاِ  :قُلْت:قَالَ،] "٣١:التوبة[
فَِتلْك ،فَيحرمونـه ،ويحرمونَ علَيِهم ما أَحـلَّ اهللاُ     ،فَيستِحلُّونه،يِحلُّونَ لَهم ما حرم اهللاُ    

 ملَه مهتاد٣١)أخرجه البيهقي يف السنن الكربى(" ِعب. 
  خأَِبي الْب نوع  ِريةِ       :قَالَ،تِذِه الْآيه نع هناُهللا ع ِضيفَةُ رذَيِئلَ حس: "}  مهاربذُوا أَحخات

ولَِكنهم ،لَـا " :قَالَ" أَكَانوا يصلُّونَ لَهم؟    ،]٣١:التوبة[} ورهبانهم أَربابا ِمن دونَ اهللاِ    
      ع مـرا حم مِحلُّونَ لَهوا يكَانِهملَي، هِحلُّونـتسـلَّ اُهللا        ،فَيـا أَحم ِهملَـيونَ عمرحيو

ملَه،هونمرحا ،فَياببأَر وا ِبذَِلكار٣٢)السنن الكربى للبيهقي (."فَص. 
وإليها رجوع النـاس يف شـؤوم       ،فالبد أن تكون شريعة اهللا هي اليت حتكم األرض        

   وأحواهلم وتقاضيهم
 :توحيد باألمساء والصفات إلميان ب ا -الرابع

                                                 
 صحيح لغريه ) ٢٠٣٥٠) (١٩٨/ ١٠(السنن الكربى للبيهقي  - ٣١

 وفيه انقطاع ولكنه صحيح لغريه   ) ٢٠٣٥١)(١٩٨/ ١٠(السنن الكربى للبيهقي  - ٣٢



 ٤٢

وهو اعتقاد أن اهللا تعاىل له األمساء احلسىن، وله الصفات العلى الكاملة،اليت ليس فيها                
نقص بوجه من الوجوه، وال مياثله فيها أحد من خلقه، وال مياثل فيها سبحانه أحداً من                

 .خلقه
رآن والسنة، ويصفون رم مبا     يعرفون رم بصفاته الواردة يف الق     :وأهل السنة واجلماعة  

وصف به نفسه، ومبا وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم وال حيرفون الكلـم عـن                 
مواضعه، وال يلحدون يف أمسائه وآياته، ويثبتون هللا ما أثبت لنفسه من غري متثيـل، وال                

لَـيس  { :تكييف، وال تعطيل، وال حتريف، وقاعدم يف كل ذلك قوله تبارك وتعاىل           
وِللَِّه الْأَسماُء الْحسنى   { : وقوله] .١١: الشورى[} ِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري      كَ

: األعراف[} فَادعوه ِبها وذَروا الَِّذين يلِْحدونَ ِفي أَسماِئِه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ            
١٨٠.[ 

 هو األول الذي ليس قبلـه       - سبحانه وتعاىل    -هللا  يؤمنون أن ا  : وأهل السنة واجلماعة  
شيء، واآلخر الذي ليس بعده شيء،والظاهر الذي ليس فوقه شيء،والباطن الذي ليس            

هو الْأَولُ والْآِخر والظَّاِهر والْباِطن وهو ِبكُلِّ شـيٍء         { :دونه شيء، كما قال سبحانه    
 ِليم٣: احلديد[} ع. [ 

 ال تشبه الذوات،فكذلك صفاته ال تشبه الصـفات؛         -سبحانه وتعاىل - وكما أن ذاته  
 ال مسي له،وال كفء له وال ند له،وال يقاس خبلقه؛فيثبتون هللا ما أثبته              - سبحانه   -ألنه  

لنفسه إثباتاً بال متثيل وترتيهاً بال تعطيل؛ فحني يثبتون هللا ما أثبته لنفسه ال ميثلون،وإذا                
 . اليت وصف نفسه انزهوه ال يعطلون الصفات 

 حميط بكل شيء،وخالق كل شـيء،ورازق كـل         -سبحانه وتعاىل -ويؤمنون أن اهللا    
 ] .١٤: امللك[} أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَِّطيف الْخِبري { : حي، قال تعاىل

ِمنهم ِمن ِرزٍق وما أُِريـد      ما أُِريد   ) ٥٦(وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن       {:وقال
 - ٥٦: الـذاريات [} )٥٨(ِإنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوِة الْمـِتني         ) ٥٧(أَنْ يطِْعموِن   

٣٣].٥٨ 

                                                 
 ]١٢٠: اقضه عند أهل السنة واجلماعة صاإلميان حقيقته، خوارمه، نو[ - ٣٣



 ٤٣

فَِللناِس ِفـي هـذَا     } ثُم استوى علَى الْعرشِ   {:وأَما قَولُه تعالَى  :"قال ابن كثري رمحه اهللا    
ِم مقَالَات كَِثريةٌ ِجدا،لَيس هذَا موِضع بسِطها،وِإنما يسلك ِفي هذَا الْمقَاِم مذْهب            الْمقَا

ماِلك،والْأَوزاِعي،والثوري،واللَّيثُ بن سعٍد،والشـاِفِعي،وأَحمد بـن      : السلَِف الصاِلحِ 
   واهر نب اقحِإسٍل، وبنح        وهِديثًا،وحا وقَِدمي ِلِمنيسِة الْمأَِئم ِمن ،مهرغَيِه وـا  يهاررِإم

والظَّاِهر الْمتبـادر ِإلَـى أَذْهـاِن    .كَما جاَءت ِمن غَيِر تكِْييٍف ولَا تشِبيٍه ولَا تعِطيلٍ       
     ِن اللَِّه، فَِإنَّ اللَّهع ِفينم ِهنيبشلِْقهِ     الْمخ ٌء ِمنيش هِبهشلَا ي و،}    وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سلَي

 ِصريالْب ِميعى[} السورةُ      ] ١١:الشا قَالَ الْأَِئمكَم رِل الْأَمـاٍد       -بمح ـنم بـيعن مهِمن
    اِريخالْب خيش اِعيزلِْقِه فَقَ    :"-الْخِبخ اللَّه هبش نِبِه        م اللَّه فصا وم دحج نمو ،كَفَر د

  كَفَر فَقَد هفْسالَى            ".نعِللَِّه ت تأَثْب نفَم،ِبيهشت ولَهسلَا رو هفْسِبِه ن اللَّه فصا وِفيم سلَيو
       لَى الْوةُ،عِحيحالص اربالْأَخةُ وِرحيالص اتِبِه الْآي تدرا ولَـاِل اللَّـِه       مِبج ِليقِه الَِّذي يج

 ٣٤ ."تعالَى، ونفَى عِن اللَِّه تعالَى النقَاِئص، فَقَد سلَك سِبيلَ الْهدى
________________ 

 :لقد قام البناء اإلسالمي على األسس اآلتية
 :تقرير عقـيدة التوحيد:أوال

ا اهتمت به نصوصه قضية توحيد اهللا تعاىل        إن الناظر يف القرآن الكرمي ليجد أن أعظم م        
وقد بينت النصـوص أن التوحيـد       ،توحيدا كامال خالصا من الشرك يف مجيع صوره       

 :يتناول ثالثة مسائل أساسية
 . توحيد اهللا تعاىل يف ربوبيته وأنه تعاىل وحده اخلالق املالك املدبر للكون وشئونه-١
 صفاته اليت جتب لـه وتليـق بعظمتـه           يف – ترتيبا على ما سبق      – توحيده تعاىل    -٢

وكذلك توحيده يف أمسائه اليت مسى ا نفسه من أمساء حسىن تتضمن كمالـه              ،وجالله
 .وجالله

 . إفراده تعاىل بالعبادة حىت ال يتخذ معبودا سواه بأي وجه من وجوه العبادة-٣

                                                 
تفسري ابن كـثري ت     [و] ٦٨٢/ ١تفسري ابن كثري ت سالمة      [وانظر   ]٤٢٦/ ٣تفسري ابن كثري ت سالمة      [ - ٣٤

 ]١١٣/ ٧سالمة 



 ٤٤

 :أسباب التركيز على عقيدة التوحيد
وملا كان البنـاء    .الكفرول بني اإلميان والشرك أ    تعترب عقيدة التوحيد هي األساس الفاص     

 بتأسـيس ذلـك     �فقد عين القرآن الكـرمي والرسـول        ،اإلسالمي كله يقوم عليها   
 .وتوضيحه غاية التوضيح

كانت اتمعات البشرية قد اعترى تصورها هللا اخلالق احنراف كبري سـببه التحريـف           
حنرافات والتخيالت الفاسـدة يف     الذي حدث للديانات السابقة مما فتح الباب أمام اال        

 :فأصبح الناس بني طريف نقيض،العقيدة اإلهلية
قوم غلوا بعقوهلم فجعلوا إهلهم صورة خيالية جتريدية ال حمل هلـا مـن              :الطرف األول 

 .فكان اإلله عندهم صورة ذهنية جمردة.الواقع
لـوق مـن    ووصفوه بصفات املخ  ،قوم فرطوا يف إهلهم فشبهوه باملخلوق     :الطرف الثاين 

وكونه يعتريه ما يعتـري البشـر مـن اآلفـات           ،حيث التعدد واختاذ الولد والتجسيد    
 .وأنه ميكن أن خيفى عليه شيء من اخللق،والنقائص

 :توحيده تعاىل يف ربوبيته خلقا وملكا وتدبريا:املسالة األوىل
شـريك  وحده اخلالق هلذا الكون بكل ما فيه بـال          وبني القرآن الكرمي بأن اهللا تعاىل ه      

ووضع لـه النـواميس الـيت يسـري         ،فاهللا تعاىل أوجده من العدم    .والمعني له يف ذلك   
كذلك وفه،وألنه تعاىل املتفرد خبلقه   .وخلق فيه املخلوقات املختلفة اليت تعيش فيه      ،عليها

كما أنه تعـاىل    ،وليس لسواه ملك على أي شيء أصالة      ،املتفرد مبلكه لكل ما يف الكون     
وقد جعل اهللا تعاىل آياته يف الكون وانتظام أمره ونفاذ قدرته           .ناملتصرف املدبر للكو  وه

إال مـن شـذ   -ذلك أن البشر مجيعا ،أدلة على وجوده وتفرده وعظيم سلطانه وقدرته    
قـال  ،اخلالق هلذا الكون املالـك لـه واملـدبر ألمره         و يقرون بأن اهللا تعاىل ه     -منهم
سـورة  ) ٨٧(} قُـولُن اللَّـه فَـأَنى يؤفَكُـونَ       ولَِئن سأَلْتهم من خلَقَهـم لَي     {:تعاىل

ألن اإلنسان ضـعيف بطبعـه      ،واإلميان بالربوبية يزيد النفس خشوعا ورهبة     ،الزخرف
وما قَدروا اللَّه   {:فإذا ظهرت قوة خارقة وقف أمامها مبهوراً كما قال اهللا تعاىل          ،وخلقته



 ٤٥

    هتضا قَبِميعج ضالْأَرِرِه وقَد قح         هانحـبِميِنـِه سِبي اتطِْويم اتماوالسِة وامالِْقي موي 
 .سورة الزمر) ٦٧(} وتعالَى عما يشِركُونَ

 :إفراد هللا تعاىل يف ذاته وصفاته وأمسائه وأفعاله:املسألة الثانية
 :ذات اهللا تعاىل.١

إال إا  ،هلا وجود حقيقي ال خيايل    ،إن هللا تعاىل يف العقيدة اإلسالمية ذاتاً متميزة مستقلة        
فوجود اهللا  .ذات ال تشبه ذوات املخلوقني ال من حيث الوجود وال من حيث الصفات            

األول ولـيس قبلـه     وفه،تعاىل وجود كامل مل يسبق بعدم وال يدركه فناء وال عـدم           
ر والْبـاِطن   الْأَولُ والْآِخر والظَّاهِ  وه{:قال تعاىل ،كما أنه اآلخر وليس بعده شيء     ،شيء

هوو  ِليمٍء عيلٍ ،سورة احلديد ) ٣(} ِبكُلِّ شيهس نا   :قَالَ،عنرأْماِلٍح يو صكَانَ أَب،  ادِإذَا أَر
 امنا أَنْ يندِن،أَحملَى ِشقِِّه الْأَيع طَِجعضقُولُ،أَنْ يي ثُم:»   براِت واوـمالس بر ماللـه

 ِض وِظيمِ  الْأَرِش الْعرالْع بءٍ   ،ريكُلِّ ش برا ونبى  ،روالنو بالْح اِة   ،فَاِلقرـوِزلَ التنمو
اللهم أَنـت الْـأَولُ     ،أَعوذُ ِبك ِمن شر كُلِّ شيٍء أَنت آِخذٌ ِبناِصيِتهِ        ،والِْإنِجيِل والْفُرقَانِ 
وأَنت الظَّـاِهر فَلَـيس فَوقَـك       ،أَنت الْآِخر فَلَيس بعدك شـيءٌ     و،فَلَيس قَبلَك شيءٌ  

وكَانَ يـرِوي   » وأَغِْننا ِمن الْفَقْرِ  ،اقِْض عنا الدين  ،وأَنت الْباِطن فَلَيس دونك شيءٌ    ،شيٌء
 .٣٥)أخرجه مسلم (علَيِه وسلَّم عِن النِبي صلَّى اُهللا ،ذَِلك عن أَِبي هريرةَ

 فإن العقل البشري يستحيل عليه إدراك كنـه       ،وملا كانت هذه الذات باحلال اليت ذكرنا      
فـذات اهللا تعـاىل     .ألنه ال يتصور إال األشياء اليت تدركها حواسه احملددة        ،هذه الذات 

هـا  وعظمت عـن أن تتومه    ،جلت عن أن تدركها البصائر النافذة فضال عن األبصار        
يـدِرك اَألبصـار    والَّ تدِركُـه اَألبصـار وه     {:قال تعاىل ،تتصورها األفكار والظنون أ 

هووِبريالْخ سورة األنعام) ١٠٣(} اللَِّطيف. 
 :صفات اهللا تعاىل وأمسائه.٢

                                                 
 )٢٧١٣ (- ٦١):٢٠٨٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٥
طانه وهـو آخـذ   أي من شر كل شيء من املخلوقات ألا كلها يف سـل   ) شر كل شيء أنت آخذ بناصيته     (ش   [

 ]حيتمل أن املراد بالدين هنا حقوق اهللا تعاىل وحقوق العباد كلها من مجيع األنواع) اقض عنا الدين(بنواصيها 



 ٤٦

وحتار العقول يف بلوغ فهمهـا      ،فهام عن إدراكها  ملا كانت ذات اهللا تعاىل مما تعجز األ       
وقـد  .التعريف بصفاته تعاىلوكان السبيل إىل التعريف ا ه،ا لسائر املخلوقات ملخالفته

فقد اختـذ القـرآن الكـرمي يف        ،�وكذلك الرسول   ،سلك القرآن الكرمي ذلك املنهج    
فجعل آياته الكونية   .التعريف باهللا تعاىل منهج االستدالل بالشاهد املوجود على الغائب        

ته وسلطانه منطلقا لبيان صفاته وأمسائه املتضـمنة        الدالة على عظمته وجالله وفائق قدر     
لذا جنـد أن    .فالناظر يف صنعة يستدل ا على كثري من صفات صانعها         .لكماله وجالله 

مع أنه جعل قاعدة عامة لذلك تفيد نفي املماثلة         ،القرآن كثريا ما يضرب األمثال للناس     
ِذين الَ يؤِمنونَ ِبـاآلِخرِة مثَـلُ       ِللَّ{:واملشاة بني اخلالق واملخلوق كما يف قوله تعاىل         

    هو لَىثَلُ اَألعِللِّه الْمِء وووالس   ِكيمالْح ِزيز{:وقولـه ،سورة النحل ) ٦٠(} الْع  فَـاِطر
يـِه  السماواِت والْأَرِض جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا وِمن الْأَنعاِم أَزواجا يذْرؤكُم فِ           

   هٌء ويكَِمثِْلِه ش سولَي ِصريالب ِميعفكل ذات من الـذوات     ،سورة الشورى ) ١١(} الس
ا     البد إذا كان اإلنسان يتصف بصفات هي يف حقه صفات         و. هلا من صفات تتصف

فـاهللا  ،كمال كالعلم والسمع والبصر والعدل واإلرادة واحلكمة وكل صفات الكمال         
مع العلم بالفارق التـام بـني صـفات اخلـالق وصـفات             ،تعاىل أوىل بذلك وأعلى   

اللَّـه  وه {:ومن أمساء اهللا تعاىل وصفاته اليت وردت ا النصوص قوله تعـاىل           .املخلوق
    ِإلَّا ه والَِّذي لَا ِإلَه   ِة هادهالشِب ويالْغ اِلموع   ِحيمالر نمح٢٢(الر (ِإلَّا     وه الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه

ـا             وهمانَ اللَّـِه عحبس ركَبتالْم اربالْج ِزيزالْع ِمنيهالْم ِمنؤالْم لَامالس وسالْقُد ِلكالْم
اللَّه الْخاِلق الْباِرئ الْمصور لَه الْأَسماُء الْحسنى يسبح لَه مـا ِفـي             وه) ٢٣(يشِركُونَ  

اِت واومالسهِض ووالْأَر ِكيمالْح ِزيز٢٤-٢٢/احلشر)  [٢٤(الْع[ { 
 :فوائد التعريف بالصفات

لَـيس كَِمثِْلـِه شـيٌء      ...{: ترتيه اهللا تعاىل عن مشاة اخللق كما قال اهللا تعاىل            -١
هوو ِصريالب ِميع{:تعاىلوقوله  ،سورة الشورى ) ١١(} الس    دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَم٤(} و (

  سورة اإلخالص



 ٤٧

ألن ،إهلهم حىت يعبدوه حق عبادته بناءا على معرفتـهم بـه          و تعريف اخللق برم     -٢
فَاعلَم أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه واستغِفر       {:كمال العبادة يكون بكمال املعرفة كما قال اهللا تعاىل        

  سورة حممد) ١٩(} ه يعلَم متقَلَّبكُم ومثْواكُمِلذَنِبك وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت واللَّ
يعلَم مـا بـين     {:كما قال اهللا تعاىل   ، قطع الطمع عن إدراك كيفية تلك الصفات       -٣

 سورة طـه) ١١٠(} أَيِديِهم وما خلْفَهم ولَا يِحيطُونَ ِبِه ِعلْما
 :أفعال اهللا تعاىل

فاهللا تعاىل ملا كان    ،ى كمال القدرة ومتام العلم احمليط بكل شيء       أفعال اهللا تعاىل تقوم عل    
فال يشبهه أحد من خلقه     ،استلزم ذلك أن يكون متفردا يف أفعاله      ،متفردا يف ذاته وصفاته   

ى البشر بأن يـأتوا بشـيء مـن         لذا جند أن اهللا تعاىل كثريا ما حتد       .يف فعل من أفعاله   
ولكن هيهـات   ،أقصر سورة من القرآن   ويرتلوا ول وأ،اهم بأن خيلقوا ذبابة   فقد حتد ،أفعاله

قـال اهللا   .أن يقدر على شيء من ذلك أحد يف الالحق وقد عجـز عنـه السـابقون               
يا أَيها الناس ضِرب مثَلٌ فَاستِمعوا لَه ِإنَّ الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه لَن يخلُقُوا               {:تعاىل

ا لَه وِإن يسلُبهم الذُّباب شيئًا لَّا يسـتنِقذُوه ِمنـه ضـعف الطَّاِلـب               اجتمعووذُبابا ولَ 
طْلُوبالْملَـى         {:قال تعاىل و،سورة احلـج ) ٧٣(} وـا علْنزا نمٍب ميِفي ر مِإن كُنتو

) ٢٣(}  دوِن اللِّه ِإنْ كُنتم صـاِدِقني      عبِدنا فَأْتواْ ِبسورٍة من مثِْلِه وادعواْ شهداءكُم من       
  سورة البقرة

 من الوجـوه     غريه بأي وجهٍ    إله إفراد اهللا تعاىل بالعبادة حىت ال يتخذَ      :املسألة الثالثة 
 :املقتضية للعبادة

بل هي الركن األساسي الذي تقتضيه عقيـدة        ،وهذه قضية جوهرية من قضايا التوحيد     
أي ال معبـود حبـق إال       ) ال إله إال اهللا     ( رة يف كلمة التوحيد     التوحيد اإلسالمية املتقر  

فهذه هي الكلمة الفاصلة بني عقيدة التوحيد يف اإلسالم وغريهـا مـن العقائـد               .اهللا
 وكانت النفوس مفطـورة  -فلما كان اهللا تعاىل متفردا يف ذاته وصفاته وأفعاله  .األخرى

واملستحق الوحيـد هلـذه   ،املعبود حبقوه كان اهللا تعاىل  -على اختاذ إله تعبده وتعظمه    
 .العبادة مهما تعددت اآلهلة املتخذة



 ٤٨

املتقرر حىت لدى كثري من املشركني املتخذين ألكثر من إله أم يعتقدون بـأن               بل إن 
وأن ما دونه   ،إمامهاوعظيمها  ووأنه ه ، يسيطر على مجيع اآلهلة األخرى     اواحد اهناك إهل 

أَلَا ِللَِّه الدين الْخاِلص والَِّذين اتخـذُوا       {: قوله تعاىل ومن النصوص يف ذلك     .وسيلة إليه 
ِمن دوِنِه أَوِلياء ما نعبدهم ِإلَّا ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى ِإنَّ اللَّه يحكُم بينهم ِفي ما هم ِفيِه                  

      ه نِدي مهلَا ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخوي كَفَّار لَـِئن  {:وقال تعاىل ،سورة الزمر ) ٣(} كَاِذبو
} سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُِل الْحمد ِللَِّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ             

 .سورة لقمان) ٢٥(
-------------- 

 :األسس اليت يقوم عليها توحيد الذات والصفات
وذلك ألنه احملـك   ،يعد مبحث توحيد الذات والصفات أدق مباحث العقيدة اإلسالمية        

 مـن الفلسـفات     ت يف مسـالكه العديـد     وضـلَّ ،الذي انزلقت فيه كثري من الفرق     
 لذا عنيت العقيدة اإلسالمية بوضع األسس السليمة للخروج مبعتقد صـحيحٍ          .واألفكار

وتتمثل هذه األسس فيمـا     . والضاللَ نزالقاالُيأمن فيه السالك      يف هذا الباب     صريٍح
 :يلي

 وصفه به رسـوله  وأنه ال يوصف اهللا تعاىل إال مبا وصف به نفسه أ:األساس األول

�: 
     ذلـك أن   .ى اهللا سبحانه وتعاىل إال مبا جاء به الشـرع          وكذا يف باب األمساء ال يسم

ركها العقـول   فإذا كانت الذات اإلهليـة ال تـد       ،احلكم على الشيء فرع عن تصوره     
مبا يصفها به   وفإن الواجب أن ال توصف تلك الذات إال مبا تصف به نفسها أ            .واألبصار

قـال اهللا   .وهم الرسل الكرام عليهم الصـالة والسـالم       ،من وكّل إليه شيء من ذلك     
ولِئك كَانَ عنـه    والَ تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُ            {:تعاىل

وِللِّه اَألسماء الْحسنى فَادعوه ِبها وذَرواْ      {:وقال تعاىل ،سورة اإلسراء ) ٣٦(} مسؤوالً
وقال ،سورة األعراف ) ١٨٠(} الَِّذين يلِْحدونَ ِفي أَسمآِئِه سيجزونَ ما كَانواْ يعملُونَ       

وقوله ،سـورة الشـورى   ) ١١(} السـِميع البِصـري   ووهلَيس كَِمثِْلِه شيٌء    ..{:تعاىل



 ٤٩

} رب السماواِت والْأَرِض وما بينهما فَاعبده واصطَِبر ِلِعبادِتِه هلْ تعلَم لَه سِميا           {:تعاىل
 .سورة مرمي ) ٦٥(

 أحد من خلقه    أن يشبهه وترتيه اهللا تعاىل عن أن يشبه شيئا من خلقه أ         :األساس الثاين 
 :أفعالهويف ذاته أوصفاته أ

لذا كان الالزم أال تشـبه      . فقد تقرر لدينا أن ذات اهللا تعاىل ال تشبه ذوات املخلوقني           
ويدل على  .ألن الكالم يف الصفات يبىن على الكالم يف الذات        ،صفاته صفات املخلوقني  

نهما فَاعبده واصطَِبر ِلِعبادِتِه هـلْ      رب السماواِت والْأَرِض وما بي     { :ذلك قوله تعاىل  
 } ]٦٥/مرمي) [٦٥(تعلَم لَه سِميا 

أنه ال سبيل إلدراك الكيفيات واهليئات فيما يتعلق بذات اهللا تعـاىل            :األساس الثالث 
 :وصفاته وأفعاله

 حمدود  فاإلنسان. وهذا األساس يقوم أيضا على اختالفه سبحانه وتعاىل عن املخلوقات         
وحىت قدرته اليت حياول ا اخلروج عن حـدود         ،القدرات يف إدراكه لألمور الغائبة عنه     

فإنه ال يتجاوز ا املدركات املادية املتصورة لديه مهما حاول          ،وهي قوة التخيل  ،الواقع
أما حينما حياول اخلروج عن ذلك فان عقلـه يقـع يف      .تشكيل صورها وتوسيع مداها   

 .رة على تصور ذلكعدم القدوالتناقض أ
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١- مما يدفع اإلنسـان إىل     ،اهللا سبحانه وتعاىل وجالله وكماله    ِ اإلنسان عظمة     استشعار
وكل ذلـك يـؤثر يف   ،اخلوف واللجوء إليه والتقرب إليه حبا وتعظيما ومهابة وإجالال        

ك القومي رجـاء ثـواب اهللا تعـاىل وخـوف     حياة املؤمن تأثريا كبريا يدفعه إىل السلو      
كما أنه ميأل قلبه حبا للخري فيسعى إىل دعوة غريه باليت هي أحسن حىت يشـترك         ،عقابه

 لَقَـد جـاءكُم   {: � لذا قال اهللا تعاىل يف وصف الرسول ،معه يف حتصيل هذا اخلري
         ِريصح مِنتا عِه ملَيع ِزيزع أَنفُِسكُم نولٌ مسر       ِحـيمر وفؤر ِمِننيؤكُم ِبـالْملَـيع

  } التوبة  سورة )١٢٨(
وال يطمع  ،فال خياف إال إياه   ، نفس املؤمن وحترره من العبودية لغري اهللا تعاىل        استعالُء.٢

وهذا ما يريب فيه اخلصال احلميدة من العزة والكرامة والصدق والشجاعة           ،إال يف رضاه  
وِللَّـِه الِْعـزةُ    {:قال تعاىل ا يستمد عزه من عزته كما       ألنه صار عبدا هللا حق    ،والسخاء

وقوله تعاىل حكاية   ،ْ املنافقون   سورة  )٨(وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني لَا يعلَمونَ       
أَشركْتم ِباللِّه    وكَيف أَخاف ما أَشركْتم والَ تخافُونَ أَنكُم          {:عن إبراهيم عليه السالم   

 سـورة  )٨١(ما لَم ينزلْ ِبِه علَيكُم سلْطَانا فَأَي  الْفَِريقَيِن أَحق ِباَألمِن ِإن كُنتم تعلَمونَ               
  } األنعام 

حيـث إن  ، احلياة معىن أكرب وأبعد من املعاين القاصرة املتصفة بالذاتية واألنانية       إضفاُء.٣
وأن له بكل ما يبذل يف هذه الـدنيا         ، لآلخرة زما بأن هذه الدنيا مزرعةٌ    املؤمن يعتقد جا  

) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يـرى  ) ٣٩(وأَنْ لَيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعى    { :قال تعاىل ،حسنةً
  } ]٤٣-٣٩/نجمال)  [٤٢(وأَنَّ ِإلَى ربك الْمنتهى ) ٤١(ثُم يجزاه الْجزاَء الْأَوفَى 

٤.ة خلقه   ترتيهفـال  ،وبيان أنه املتفرد بصـفات الكمـال واجلالل  ، اهللا تعاىل عن مشا
وصـف  وأ، من أوهام تشبيه أحد من اخللق باهللا عز وجل         يتطرق إىل قلب املؤمن شيءٌ    

  هللا تعاىل ةذلك املخلوق بصفات الكمال الواجب



 ٥١

وإذا قـام العبـد   ،واجتناب يه ،ام بأمره  اهللا وتعظيمه املوجبني للقي    ةَ يثمر للعبد حمب   - ٥
يا أَيها الَِّذين آمنـواْ مـن      {:قال تعاىل .بذلك نال ما كمال السعادة يف الدنيا واآلخرة       

   أَِعـز ِمِننيـؤلَى الْمأَِذلٍَّة ع هونِحبيو مهِحبٍم يِبقَو أِْتي اللّهي فون ِديِنِه فَسع ِمنكُم دترٍة ي
علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَضلُ اللِّه يؤِتيِه من               

ِليمع اِسعو اللّهاء وشسورة املائدة) ٥٤(} ي 
قيقـي  املالك احل وألنه يعلم أن اهللا ه    ؛ اإلميان باهللا ينشئ يف النفس األنفة والعزة         نَّإ - ٦

يغنيـه عـن غـري       وهذا العلـم    ،وأنه ال نافع وال ضار إال هو      ،لكل ما يف هذا الكون    
الَّـِذين  {  :قال تعاىل .وال خياف سواه  ،إال اهللا وفال يرج ،ويرتع من قلبه خوف سواه    ،اهللا

           ا وانِإمي مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسِإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه    مِنعو ا اللَّهنبسقَالُوا ح
فَانقَلَبوا ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل لَم يمسسهم سوٌء واتبعوا ِرضوانَ اللَّـِه            ) ١٧٣(الْوِكيلُ  
وهم وخافُوِن  ِإنما ذَِلكُم الشيطَانُ يخوف أَوِلياَءه فَلَا تخافُ      ) ١٧٤(فَضٍل عِظيٍم   وواللَّه ذُ 

 ِمِننيؤم مت١٧٥-١٧٣/آل عمران)  [١٧٥(ِإنْ كُن   [ { 
فـال  ،ألنه يعلم أن ما به من نعمة فمن اهللا  ؛ اإلميان باهللا ينشئ يف نفسه التواضع        نَّإ - ٧

وما ِبكُم من نعمـٍة  {:قال تعاىل.بقوته ومالهووال يزه،وال يبطر وال يتكرب   ،يغره الشيطان 
ونَفَِمنأَرجِه تفَِإلَي رالض كُمسِإذَا م سورة النحل) ٥٣(}  اللِّه ثُم. 

 إال بالعمل الصـاحل   والنجاِة إىل الفالِح املؤمن باهللا يعلم علم اليقني أنه ال سبيلَ  نَّإ - ٨
م ِعندنا زلْفَى ِإلَّا من     وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم ِبالَِّتي تقَربكُ     {:قال تعاىل ،الذي يرضاه اهللا  

} آمن وعِملَ صاِلحا فَأُولَِئك لَهم جزاء الضعِف ِبما عِملُوا وهم ِفي الْغرفَـاِت آِمنـونَ           
يف حني يعتقد غريه اعتقادات باطلة كاعتقاد أن اهللا أمر بصلب ابنـه             ،سورة سبأ ) ٣٧(

وهي يف حقيقتـها ال  ،يعتقد أا حتقق له ما يريد     يؤمن بآهلة و  وأ،تكفريا عن خطايا البشر   
حىت إذا وردوا   ،وكل هذه أماين  ..يكون ملحدا فال يؤمن بوجود خالق     وأ،تنفع وال تضر  

ويوم {:قال تعاىل .على اهللا يوم القيامة وعاينوا احلقائق أدركوا أم كانوا يف ضالل مبني           
ثُم ) ٢٢(شركُواْ أَين شركَآؤكُم الَِّذين كُنتم تزعمونَ       نحشرهم جِميعا ثُم نقُولُ ِللَِّذين أَ     



 ٥٢

            ِرِكنيشا ما كُنا منباللَِّه رِإلَّا أَنْ قَالُوا و مهتنِفت كُنت لَـى     ) ٢٣(لَموا عكَذَب فكَي ظُران
 }.رة األنعامسو) ٢٤(أَنفُِسِهم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ 

 اإلميان باهللا يريب يف اإلنسان قوة عظيمة من العزم واإلقدام والصـرب والثبـات               نَّإ - ٩
ويكون على يقني تـام     ،حينما يضطلع مبعايل األمور يف الدنيا ابتغاء ملرضاة اهللا        ،والتوكل

فيكون راسـخا   ،وأنه يؤيده ويأخـذ بيـده     ،أنه متوكل على ملك السماوات واألرض     
   يف صربه وثباته وتوكلهرسوخ اجلبال

فبحسب اإلميان حيصل األمـن واالهتـداء يف الـدنيا          ،األمن التام واالهتداء التام   -١٠
الَِّذين آمنواْ ولَم يلِْبسواْ ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَِئك لَهم اَألمن         {: اهللا تعاىل  قال،والربزخ واآلخرة 

 .سورة األنعام) ٨٢(} وهم مهتدونَ
١١-ـوا      {: اهللا تعاىل  قال، يف األرض والتمكني والعزة    االستخالفنآم الَّـِذين اللَّه دعو

              ِلِهمِمـن قَـب الَّـِذين لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَرهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو ِمنكُم
     مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيِني لَـا          وونـدبعا ينأَم ِفِهموِد خعن بم مهلَندبلَيو 

 .سورة النــور)٥٥(} يشِركُونَ ِبي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ
نوا وعِملُـوا   ِإنَّ اللَّه يدِخلُ الَِّذين آم    {:تعاىل قال،اجلنان والنجاة من النريان   ُدخول  -١٢

الصاِلحاِت جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار والَِّذين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ            
مى لَّهثْوم ارالنو امعسورة حممد) ١٢(} الْأَن 

 مثرة من مثرات اإلميان     إمنا هي -طيبوفاحلياة الطيبة احلافلة بكل ما ه     ، الطيبة احلياةُ-١٣
مؤِمن فَلَنحِيينه حياةً   وأُنثَى وه ومن عِملَ صاِلحا من ذَكٍَر أَ     {: قال تعاىل  -عز وجل -باهللا

 .سورة النحل) ٩٧(} طَيبةً ولَنجِزينهم أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانواْ يعملُونَ
أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا      وولَ{:تعاىل قال: الربكات  اخلريات ونزولُ  حلولُ-١٤

) ٩٦(} علَيِهم بركَاٍت من السماء واَألرِض ولَِكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم ِبما كَانواْ يكِْسبونَ          
 .سورة األعراف

ٍة ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ومن يؤِمن ِباللَّـِه        ما أَصاب ِمن مِصيب   {:قال تعاىل ، لكل خري    اهلدايةُ-١٥
     ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّهو هِد قَلْبهِملُـواْ     {:وقال.سورة التغابن ) ١١(} يعواْ ونآم ِإنَّ الَِّذين



 ٥٣

ـ     نِفي ج ارهاَألن ِتِهمحِري ِمن تجت اِنِهمِبِإمي مهبر ِديِهمهاِت ياِلحِعـيمِ الص٩(} اِت الن (
} وهدوا ِإلَى الطَّيِب ِمن الْقَوِل وهدوا ِإلَى ِصراِط الْحِميـِد           {:وقال تعاىل .سورة يونس 

 .سورة احلـج) ٢٤(
ِإالَّ ) ٢(ِإنَّ اِإلنسانَ لَِفـي خسـٍر       ) ١(والْعصِر  [:تعاىل قال، من اخلسارة  السالمةُ-١٦

 ).٣-١:العصر) ] (٣( الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر الَِّذين آمنوا وعِملُوا
ِإنَّ اللَّه يداِفع عـِن الَّـِذين     {  عز وجل  قال: لدفاع اهللا عن أهله     باهللا سبب  اإلميانُ-١٧

 .سورة احلـج) ٣٨(} آمنوا ِإنَّ اللَّه لَا يِحب كُلَّ خواٍن كَفُوٍر
والَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وآمنوا ِبما نزلَ علَى        [:تعاىل قال، السيئات كفريت-١٨

هٍد ومحوممالَهب لَحأَصو ئَاِتِهميس مهنع كَفَّر ِهمبر ِمن ق٢:حممد] (الْح.( 
ِذين آمنوا ِمنكُم والَّـِذين أُوتـوا الِْعلْـم         يرفَِع اللَّه الَّ  ...{:تعاىل قال، والعلو الرفعةُ-١٩

ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّهاٍت وجرادلة) ١١(} دسورة ا. 
٢٠-العملِ إخالص ،    ونصيحتهم على  ،ولعباد اهللا ، باإلخالص هللا  فال ميكن للعبد أن يقوم

رِضي اللَّه عنه أَنه قَالَ ِلرسوِل اللَِّه       ،عن معاِذ بِن جبلٍ   ف. احلقيقي وجه الكمال إال باإلميان   
أَخِلـص ِدينـك    «:قَالَ،يا رسولَ اللَِّه أَوِصِني   :صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِحني بعثَه ِإلَى الْيمنِ       

 .٣٦)أخرجه احلاكم يف املستدرك (» يكِْفك الْعملُ الْقَِليلُ
ومن يتوكَّلْ علَى   ..{،باهللا يوجب للعبد قوة التوكل على اهللا      فاإلميان  ، التوكل قوةُ-٢١

 ا          واللَِّه فَهرٍء قَديِلكُلِّ ش لَ اللَّهعج ِرِه قَداِلغُ أَمب ِإنَّ اللَّه هبسوقال ،سورة الطالق ) ٣(} ح
لُوبهم وِإذَا تِليت علَيِهم َآياته زادتهم      ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّه وِجلَت قُ       { تعاىل  

أُولَِئك ) ٣(الَِّذين يِقيمونَ الصلَاةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ       ) ٢(ِإميانا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ     
  }  ]٥-٢/األنفال) [٤(رةٌ وِرزق كَِرمي هم الْمؤِمنونَ حقا لَهم درجات ِعند ربِهم ومغِف

ألنه ميأل قلب املؤمن باخلوف     ؛فاإلميان باهللا يبعث على الشجاعة واإلقدام     ،الشجاعةُ-٢٢
ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا      {:قال تعاىل .وإجالله،وتعظيمه،واخلشية له ،من اهللا 

                                                 
  حسن ) ٧٨٤٤) (٣٤١/ ٤( املستدرك على الصحيحني للحاكم - ٣٦



 ٥٤

سـورة  ) ٢٣(} ضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بـدلُوا تبـِديلًا         اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَ    
 األحزاب

٢٣-وإذا ضـعف   ،إىل حسن اخللق مع مجيع طبقات النـاس       وفاإلميان يدع ، اخللق حسن
قـال  .احنرف أثَّر ذلك يف أخالق العبد احنرافاً حبسب بعده عن اإلميان          ونقص أ واإلميان أ 

 يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْفَحشاء والْمنكَـِر      ِإنَّ اللّه {:تعاىل
 سورة النحل) ٩٠(} والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

والقيام ،فاإلميان أكـرب عـون علـى حتمـل املشـاق          ، على حتمل املشاق   اإلعانةُ-٢٤
 .فواحش واملنكراتوترك ال،بالطاعات

٢٥-فاإلميان يوجب لصاحبه أن يكون معترباً عند اخللق أميناً، احلسنالذكر. 
والترفع عـن إراقـة مـاء       ،وعزة النفس ،فاإلميان يوجب للعبد العفة   ، النفس عزةُ-٢٦

 .تذلالً للمخلوقني؛الوجه
 واملـايل   اجلهاد البدين والسبب الوحيد للقيام بذروة سنام اإلسالم وه      واإلميان ه َّن  إ-٢٧

 .والقويل يف سبيل اهللا
اللّه وِلي الَِّذين آمنواْ يخِرجهم من الظُّلُمـاِت        {:قال تعاىل ،اهللا لعبده املؤمن  واليةُ   -٢٨

            لَِئكاِت أُووِر ِإلَى الظُّلُمالن نم مهونِرجخي واْ أولياؤهم الطَّاغُوتكَفَر الَِّذينِر ووِإلَى الن
 سورة البقرة) ٢٥٧(} أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ

وتابعه أَبـو   ،عِن النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم     ،قَالَ أَبو هريرةَ رِضي اللَّه عنه     :قَالَ،عن ناِفعٍ 
عِن النِبـي   ،عن أَِبي هريرةَ  ،عن ناِفعٍ ،أَخبرِني موسى بن عقْبةَ   :قَالَ،عِن ابِن جريجٍ  ،عاِصٍم

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِريلَ     " :قَالَ،صى ِجبادن دبالع اللَّه بـا       :ِإذَا أَحفُالَن ِحـبي ِإنَّ اللَّـه
هِببِريلُ ،فَأَحِجب هِحباءِ    ،فَيمِل السِريلُ ِفي أَهاِدي ِجبنِإنَّ :فَيوها فَأَِحبفُالَن ِحبي اللَّه،  ـهِحبفَي

 .٣٧)أخرجه البخاري (."ثُم يوضع لَه القَبولُ ِفي اَألرِض ،أَهلُ السماِء

                                                 
  )٣٢٠٩)(١١١/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧
 ]نني ويبقى له ذكر صاحل وثناء حسناحملبة يف قلوب من يعرفه من املؤم) القبول يف األرض [(



 ٥٥

ِإنَّ اَهللا ِإذَا أَحب عبدا دعـا       " :قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      :قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
ِإنَّ :ثُم يناِدي ِفي السماِء فَيقُـولُ     ،فَيِحبه ِجبِريلُ :قَالَ،ِإني أُِحب فُلَانا فَأَِحبه   :بِريلَ فَقَالَ ِج

   وها فَأَِحبفُلَان ِحباءِ  ،اَهللا يملُ السأَه هِحبضِ        ،فَيولُ ِفـي الْـأَرالْقَب لَه عوضي ِإذَا ،قَالَ ثُمو
غقُولُ    أَبِريلَ فَيا ِجبعا ددبع ض:   هِغضا فَأَبفُلَان ِغضي أُبِريلُ  ،ِإنِجب هِغضباِدي ِفي   ،قَالَ فَيني ثُم

      وهِغضا فَأَبفُلَان ِغضباِء ِإنَّ اَهللا يمِل السقَالَ،أَه:هونِغضبِض      ،فَياُء ِفي الْأَرضغالْب لَه عوضت ثُم
"٣٨. 

٢٩- يقول اهللا تعاىل  ،هلم املالئكة   استغفار:}      لَـهوح ـنمو شـرِملُـونَ الْعحي الَِّذين
يسبحونَ ِبحمِد ربِهم ويؤِمنونَ ِبِه ويستغِفرونَ ِللَِّذين َآمنوا ربنا وِسعت كُـلَّ شـيٍء              

ربنـا  )  ٧(بوا واتبعوا سِبيلَك وِقِهم عـذَاب الْجِحـيِم         رحمةً وِعلْما فَاغِْفر ِللَِّذين تا    
             ـكِإن اِتِهميذُرو اِجِهموأَزو اِئِهمَآب ِمن لَحص نمو مهتدعٍن الَِّتي وداِت عنج مِخلْهأَدو

    ِكيمالْح ِزيزالْع ت٨(أَن (  نمئَاِت ويالس ِقِهمو         ذَِلـكو ـهتِحمر ِئٍذ فَقَدموئَاِت ييِق الست 
وه ِظيمالْع ز٩-٧/غافر)[٩(الْفَو [ {  

وهي احلياة الطيبة اليت وعد اهللا ا عباده        ، اليت جيدها املسلم يف لذة العبادة      السعادةُ -٣٠
مؤِمن فَلَنحِيينـه حيـاةً     وى وه أُنثَومن عِملَ صاِلحا من ذَكٍَر أَ     {يقول اهللا تعاىل     املؤمنني

 .سورة النحل) ٩٧(} طَيبةً ولَنجِزينهم أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانواْ يعملُونَ
     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نقَالَ،وع:     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيقَالَ الن: "  ت قُولُ اللَّهالَىيا :عأَن

وِإنْ ،فَِإنْ ذَكَرِني ِفي نفِْسِه ذَكَرته ِفي نفِْسـي       ،وأَنا معه ِإذَا ذَكَرِني   ،ِعند ظَن عبِدي ِبي   
       مهٍر ِمنيلٍَإ خِفي م هتلٍَإ ذَكَرِني ِفي مـا       ،ذَكَراعِه ِذرِإلَي تبقَرٍر تِبِشب ِإلَي بقَرِإنْ تِإ،ونْ و

أخرجـه الشـيخان    (."وِإنْ أَتاِني يمِشي أَتيته هرولَةً      ،تقَرب ِإلَي ِذراعا تقَربت ِإلَيِه باعا     
(٣٩. 

                                                 
 )٢٦٣٧ (- ١٥٧):٢٠٣٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٨
 )٢٦٧٥ (- ٢١):٢٠٦٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٤٠٥) (١٢١/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٩
أجازيه حبسب ظنه يب فإن رجا رمحيت وظن أين أعفو عنه وأغفر له فله ذلـك ألنـه ال                   ) أنا عند ظن عبدي يب     [(

وإن يئس من رمحيت وظن أين أعاقبه وأعذبه فعليه ذلك ألنـه ال ييـأس إال                . له ربا جيازي   يرجوه إال مؤمن علم أن    
أي إن عظمين وقدسين ونزهين سرا كتبت له الثواب والرمحة     ) ذكرته يف نفسي  (.بعوين ونصريت وحفظي  ) معه(.كافر



 ٥٦

ولَا ،فَِإنه لَا نِعيم لَه ولَـا لَـذَّةَ        ":٤٠ مدارج السالكني  وقال العالمة ابن القيم رمحه يف       
اجِتهالَ ،ابلَا كَمِتهِ   ِإلَّا بِ ،وبحمِرفَِة اللَّـِه وعـِة ِبـِذكِْرهِ   ،مأِْنينالطُّمـاِج   ،وِتهاِلابِح والْفَرو
ولَا فَوز ِإلَّـا    ،كَما أَنه لَا نِعيم لَه ِفي الْآِخرةِ      ،فَهِذِه جنته الْعاِجلَةُ  ،والشوِق ِإلَى ِلقَاِئهِ  ،ِبقُرِبِه

   اِر الناِرِه ِفي دِة الْآِجلَةِ   ِبِجونِل          ،ِعيِم ِفي الْجخـدي ا ِإنْ لَممهةَ ِمنلُ الثَّاِنيخداِن لَا يتنج فَلَه
 .الْأُولَى

ِإنَّ ِفي الدنيا جنةً من لَم يدخلْها       :وسِمعت شيخ الِْإسلَاِم ابن تيِميةَ قَدس اللَّه روحه يقُولُ        
دي ِةلَمةَ الْآِخرنلْ جخ. 

  اِرِفنيالْع ضعقَالَ بو:   قَاتِبالْقَلِْب أَو رملَي هذَا      :أَقُولُ،ِإنِة ِفي ِمثِْل هنلُ الْجِإنْ كَانَ أَه، مهِإن
 .لَِفي عيٍش طَيٍب

  نيِحبالْم ضعقَالَ بو:     الد وا ِمنجرا خينِل الدأَه اِكنيسـا         مم ـبـا ذَاقُـوا أَطْيما وين
والِْإقْبالُ ،والشوق ِإلَـى ِلقَاِئـهِ    ،والْأُنس ِبهِ ،محبةُ اللَّهِ :وما أَطْيب ما ِفيها؟ قَالَ    :قَالُوا،ِفيها
ب حي يشـهد هـذَا    وكُلُّ من لَه قَلْ   .والِْإعراض عما ِسواه أَو نحو هذَا ِمن الْكَلَامِ       ،علَيِه

 ".ويعِرفُه ذَوقًا
٣١- ذلك أن الشيطانَ  . من سلطان الشيطان    التخلُّص ه إىل ما    لكل أحد ويدلُّ    يوسوس

{ :يقول اهللا تعاىل  ،وقد جعل اهللا لعباده املؤمنني حصوناً ميتنعون فيها من وسوسته         ،يهلكه
ِإنه لَيس لَه سـلْطَانٌ علَـى       ) ٩٨( ِمن الشيطَاِن الرِجيِم     فَِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستِعذْ ِباللَّهِ    

ِإنما سلْطَانه علَى الَِّذين يتولَّونه والَِّذين هم ِبـِه  ) ٩٩(الَِّذين آمنوا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ      
 ]١٠٠ - ٩٨:النحل[} ) ١٠٠(مشِركُونَ 

                                                                                                                         

 مجاعة من املالئكة املقربني وهم )مأل خري منهم(.مجاعة من الناس) مأل(.سرا وقيل إن ذكرين بالتعظيم أذكره باإلنعام  
مقدار شرب وهو قدر بعد ما بني رأس اخلنصر ورأس اإلام والكف مبسوطة مفرقـة               ) شربا(.أفضل من عامة البشر   

هو مسافة  ) باعا(.هي اليد من كل حيوان وهي من اإلنسان من املرفق إىل أطراف رؤوس األصابع             ) ذراعا(.األصابع
هي اإلسراع يف املشي ونوع من العدو وهذا والذي قبله جماز عـن        ) هرولة(.ميينا ومشاال ما بني الكفني إذا بسطتهما      

 ]قبوله سبحانه وسرعة إجابته للعبد ومزيد تفضله عليه
 )٤٥٢/ ١(مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  - ٤٠



 ٥٧

وكَأَين من نِبي قَاتـلَ      {:قال تعاىل ،ل املصائب  بقدرٍة كبريٍة على حتم    ميد اإلنسان  -٣٢
                اللّـهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمِبيِل اللِّه وِفي س مهابا أَصواْ ِلمنها وفَم ونَ كَِثرييِرب هعم

اِبِرينالص ِحبسورة آل عمران) ١٤٦(}  ي. 
 ص نٍبوعيقَالَ،ه:      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسِمنِ  «:قَالَ رؤِر الْما ِلأَمبجع،   كُلَّه هرِإنَّ أَم

ريِمنِ    ،خؤٍد ِإلَّا ِللْمِلأَح ذَاك سلَيو،   كَراُء شرس هتابِإنْ أَص،   ا لَـهريفَكَانَ خ،   هتـابِإنْ أَصو
 . ٤١ )رواه مسلم» ر فَكَانَ خيرا لَهصب،ضراُء

  
 ������������ 

 
 

                                                 
 )٢٩٩٩ (- ٦٤):٢٢٩٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٤١



 ٥٨

	>�������א��J')���א��J')���א��J')���א��J')��א���<	א���<	א���<	א�
 �S�F�A��-S�F�A��-S�F�A��-S�F�A-�א���ن	א���ن	א���ن	א���ن	

 :تعريفه

خملوقني من نور،وأم عبـاد مكرمـون       ،التصديق اجلازم بأن هللا مالئكةً موجودين     وه
وأم ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلـون مـا          ،يسبحون اهللا يف الليل والنهار ال يفترون      

فهم ال يـأكلونَ وال يشـربونَ وال ينـامون وال           ،مث إم ليسـوا كالبشـر     ،يؤمرون
 .وإم قائمون بوظائف متنوعة أوكلَ اهللا تعاىل إليهم القيام ا،يتناسلون

 :صفات املالئكة
 رد  باملالئكة من األمور الغيبية اليت ال يصل إليها العقلُ         إن العلموإمنا السبيل ملعرفتهم   ، ا

وقد جاءت األخبار الـيت تفيـد   .� عن رسوله و عن اهللا عز وجل أالصادقاخلرب وه
 : دون تفصيل ومما ورد يف ذلكبوجود املالئكة وتذكر بعض صفام بصورة جمملٍة

 : خملوقون من نورأم -١
وخِلق ،كَةُ ِمن نورٍ  خِلقَِت الْملَائِ «:قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      :قَالَت،فعن عاِئشةَ 

 ٤٢ )أخرجه مسلم  (.»وخِلق آدم ِمما وِصف لَكُم،الْجانُّ ِمن ماِرٍج ِمن ناٍر
      لذا فإننا ال نستطيع اخلـوض يف ذلـك وإمنـا           ،لقوا منه لكنه مل يبني لنا النور الذي خ

 .الواجب االعتقاد بصحته وصدقه والتوقف عنده
  بل الذي جاءت به النصوص أن خلقهم كـان         ، أيضا مما ذكر   لقوا فليس هذا  أما مىت خ

وِإذْ {:قال تعاىل ، آدم عليه السالم ألنه تعاىل أمرهم بالسجود آلدم عند خلقه           خلِق   قبلَ
قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض خِليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ ِفيها من يفِْسـد ِفيهـا                

) ٣٠(} ك الدماء ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ              ويسِف
وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني خاِلق بشرا من صلْصاٍل مـن           { :وقال أيضا ،سورة البقرة 

 سـورة  )٢٩( ونفَخت ِفيِه ِمن روِحي فَقَعواْ لَه ساِجِدين    فَِإذَا سويته  )٢٨(حمٍإ مسنوٍن   
 }احلجر 

                                                 
 ]املارج اللهب املختلط بسواد النار) مارج(اجلن ) اجلان(ش ) [٢٩٩٦ (- ٦٠):٢٢٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٢



 ٥٩

 : خلقهمظم ِع-٢
ظم خلقهـم   ومن ذلك عِ  ، لقد ذكر اهللا تعاىل بعض صفات املالئكة يف القرآن العظيم         

م نـارا  يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسـكُم وأَهِلـيكُ    {:عن مالئكة النار    قال تعاىل   فقد  
وقُودها الناس والِْحجارةُ علَيها ملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما              

ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي    :عن جربيل عليه السالم   قال تعاىل   و،سورة التحرمي ) ٦(} يؤمرونَ
)٤٠ (ا همِلووونَ ِبقَوِمنؤا تاِعٍر قَِليلًا مش )٤٠،٤١/احلاقة) [٤١[. 
أُِذنَ ِلي أَنْ أُحدثَ عن ملٍَك ِمن ملَاِئكَِة اللَِّه         «:قَالَ�عِن النِبي   ،عن جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ    و

أخرجـه  ( .»ةُ سبِع ِمائَِة عـامٍ    ِإنَّ ما بين شحمِة أُذُِنِه ِإلَى عاِتِقِه مِسري       ،ِمن حملَِة الْعرشِ  
 .٤٣)داودوأب

 بكل مـا جـاء يف       فالواجب علينا اإلميانُ  ،فهذه النصوص وغريها تبني عظمة املالئكة     
إذ كيف نتصور خملوقات ذات أجنحة مـثىن        ،مع أننا ال نستطيع تصور كيفيام     ،ذلك

مائة جناح كمـا    وجربيل عليه السالم له ست    ،الواحد يسد األفق  ُوثالث ورباع واجلناح    
رأَى رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِجبِريلَ ِفي         " :قَالَ،فعن عبِد اهللاِ  .ورد بذلك احلديث  

كُلُّ جناٍح ِمنها قَد سد الْأُفُق يسقُطُ ِمـن جناِحـِه ِمـن             ،ولَه ِست ِمائَِة جناحٍ   ،صورِتِه
رالداِويِل وهالت ِليما اُهللا ِبِه عاقُوِت مالْي٤٤)أخرجه أمحد (."   و 

 : قدرم على التشكل يف مادة كثيفة جسمانية-٣
فقـد جـاء    ، على التشكل واخلروج عن صورم احلقيقية       القدرةَ لقد أعطيت املالئكةُ  

شـديد  ، الثياِب شديد بيـاضِ  يف صورة رجٍل� جربيل عليه  السالم إىل رسول اهللا 

                                                 
 صحيح ) ٤٧٢٧)(٢٣٢/ ٤(سنن أيب داود  - ٤٣
 حسن  ) ٣٧٤٨) (٢٩٤/ ٦(مسند أمحد ط الرسالة  - ٤٤

ومنـه يقـال ملـا خيـرج يف الريـاض مـن ألـوان               ،أي األشياء املختلفة األلوان   :قال ابن األثري  :"التهاويل":قوله
وأمجلـها ممـا يهـول      ،وكأن واحدها تهوال  ،وكذلك ملا يعلق على اهلوادج من ألوان الِعهِن والزينة        ،يلالتهاو:الزهر

 .اإلنسانَ وحيريه



 ٦٠

وغري ذلك من املواقف    ،كما جاء إىل مرمي عليها السالم يف صورة رجل        ،٤٥لشعرسواد ا 
 ..اليت ظهر ا بعض املالئكة للرسل عليهم السالم

 :الطاعة والعبادةُكثرة -٤
 ألوامره دون   محدا وتسبيحا وترتيها وطاعةٌ   :الطاعة والعبادة هللا تعاىل   و إن املالئكة كثري  

 من ِفي السماواِت والْأَرِض ومن ِعنده لَا يستكِْبرونَ عن          ولَه:قال اهللا تعاىل  ،ملٍلو أ كلٍل
-١٩/األنبيـاء ) [٢٠(يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ      ) ١٩(ِعبادِتِه ولَا يستحِسرونَ    

سبحونَ لَه ِباللَّيِل والنهاِر وهم     فَِإِن استكْبروا فَالَِّذين ِعند ربك ي     {:وقال اهللا تعاىل  ،]٢٠
 وال   وال يشـربونَ   ومع هـذا فهـم ال يـأكلونَ       ،سورة فصلت ) ٣٨(}  لَا يسأَمونَ 

 .األنوثةوكما أم ال يوصفون بالذكورة أ،وال يتناسلون،ينامون
 :وظائفهم

 ـ        ،ال حتصى   عديدةٌ  للمالئكة وظائف ن وقد جاءت األخبار ببعض تلك الوظـائف وم
 :أمهها

 : إبالغ كالم اهللا تعاىل وحكمه إىل عباده املرسلني-)١(
نزلَ ِبِه الروح الْـأَِمني  ) ١٩٢(وِإنه لَتنِزيلُ رب الْعالَِمني : قال اهللا تعاىل خمرباً عن القرآن  

)١٩٣ (        ـِذِريننالْم كُونَ ِمـنِلت لَى قَلِْبكع)١٩٤ (    ِـبم ِبـيرـاٍن عٍني ِبِلس)١٩٥  (
الْعرِش يلِْقي الروح ِمن أَمـِرِه      ورِفيع الدرجاِت ذُ  {:قال تعاىل و،]١٩٥-١٩٢/الشعراء[

وقد ثبت بالسنة أن هذه     ،سورة غافر ) ١٥(} علَى من يشاء ِمن ِعباِدِه ِلينِذر يوم التلَاقِ       
 .وظيفة جربيل عليه السالم

 : محل العرش-)٢(
 قال اهللا تعاىل  ، حتمله املالئكة  لقرآن الكرمي على أن عرش الرمحنِ      ا  فقد نص:}  لَـكالْمو

قـال  و.سورة احلاقـة  ) ١٧(} علَى أَرجاِئها ويحِملُ عرش ربك فَوقَهم يومِئٍذ ثَماِنيةٌ         
ربِهـم ويؤِمنـونَ ِبـِه      الَِّذين يحِملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ ِبحمـِد         { :تعاىل

 .)٧:غافر(} ويستغِفرونَ ِللَِّذين آمنوا 

                                                 
  )١٠٢( انظر صحيح مسلم برقم - ٤٥



 ٦١

 : على النار ومن فيهاوالقيام، اجلنة وأهلها رعايةُ-)٣(
وِسـيق  { :قال تعاىل   وقد أطلق القرآن الكرمي على القائمني ذه الوظائف اسم اخلزنةِ         

 حتى ِإذَا جاُءوها فُِتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتهـا أَلَـم            الَِّذين كَفَروا ِإلَى جهنم زمرا    
يأِْتكُم رسلٌ ِمنكُم يتلُونَ علَيكُم َآياِت ربكُم وينِذرونكُم ِلقَاَء يوِمكُم هذَا قَـالُوا بلَـى          

ِقيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خاِلِدين ِفيها      ) ٧١(ين  ولَِكن حقَّت كَِلمةُ الْعذَاِب علَى الْكَاِفرِ     
    ِرينكَبتى الْمثْوم ا          ) ٧٢(فَِبئْساُءوهى ِإذَا جتا حرمِة زنِإلَى الْج مهبا رقَوات الَِّذين ِسيقو

) ٧٣(م ِطبـتم فَادخلُوهـا خاِلـِدين        وفُِتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها سلَام علَـيكُ       
جنات عدٍن يدخلُونها ومن صـلَح ِمـن َآبـاِئِهم          { :وقال تعاىل ، }]٧٣-٧١/الزمر[

سلَام علَيكُم ِبمـا    ) ٢٣(وأَزواِجِهم وذُرياِتِهم والْملَاِئكَةُ يدخلُونَ علَيِهم ِمن كُلِّ باٍب         
اِر صى الدقْبع مفَِنع متر٢٣،٢٤/الرعد) [٢٤(ب [  { 

وقَالَ الَِّذين ِفي الناِر ِلخزنِة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يومـا ِمـن              {: وقال تعاىل 
بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاُء     قَالُوا أَولَم تك تأِْتيكُم رسلُكُم ِبالْبيناِت قَالُوا        ) ٤٩(الْعذَاِب  

 .}] ٥٠- ٤٩/غافر) [٥٠(الْكَاِفِرين ِإلَّا ِفي ضلَاٍل 
قال تعاىل . أصحاب النار باسم الزبانية    وخص:}    هاِدين عدـةَ    ) ١٧(فَلْياِنيبالز عدـنس

 } ]١٨-١٧/العلق)  [١٨(
لَا تبِقي ولَـا    ) ٢٧(دراك ما سقَر    وما أَ { :قال تعاىل ، ورؤساء خزنة جهنم تسعة عشر    

  ذَر٢٨(ت (   ِرشةٌ ِللْباحلَو)٢٩ (    رشةَ ععا ِتسهلَيع)اِر ِإلَّـا      ) ٣٠الن ابحا أَصلْنعا جمو
وتوا الِْكتـاب ويـزداد     ملَاِئكَةً وما جعلْنا ِعدتهم ِإلَّا ِفتنةً ِللَِّذين كَفَروا ِليستيِقن الَِّذين أُ          

              ِفي قُلُـوِبِهم قُولَ الَِّذينِليونَ وِمنؤالْمو ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ابترلَا يا وانوا ِإمينَآم الَِّذين
ُء ويهِدي من يشـاُء     مرض والْكَاِفرونَ ماذَا أَراد اللَّه ِبهذَا مثَلًا كَذَِلك يِضلُّ اللَّه من يشا           

ِإلَّا ه كبر ودنج لَمعا يمِر ووشى ِللْبِإلَّا ِذكْر ا ِهيم٣١-٢٧/املدثر)  [٣١(و[  {. 
} ونادوا يا ماِلك ِليقِْض علَينا ربك قَالَ ِإنكُم مـاِكثُونَ           { :قال تعاىل  وزعيمهم مالك   

 )٧٧:الزخرف(
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رأَيت «:�قَالَ النِبي   :قَالَ،فعن سمرةَ ،يف السنة ذكر مالك وأنه خازن النار        وقد جاء   
» وأَنا ِجبِريلُ وهذَا ِميكَاِئيلُ   ،اللَّيلَةَ رجلَيِن أَتياِني قَاالَ الَِّذي يوِقد النار ماِلك خاِزنُ النارِ         

 .٤٦)أخرجه البخاري(
   نِن جةَ برمس نٍبوعقَالَ،د:   ِبيِهِه فَقَالَ       �كَانَ النجا ِبونلَيلَ عالَةً أَقْبلَّى صِإذَا ص:» نم

فَسأَلَنا يومـا   » ما شاَء اللَّه  «:فَيقُولُ،فَِإنْ رأَى أَحد قَصها   :قَالَ» رأَى ِمنكُم اللَّيلَةَ رؤيا؟   
لَِكني رأَيت اللَّيلَةَ رجلَيِن أَتياِني فَأَخذَا      «:قَالَ،الَ:قُلْنا» يا؟هلْ رأَى أَحد ِمنكُم رؤ    «:فَقَالَ
ِبيِدِه كَلُّوب ِمـن    ،ورجلٌ قَاِئم ،فَِإذَا رجلٌ جاِلس  ،فَأَخرجاِني ِإلَى اَألرِض املُقَدسةِ   ،ِبيِدي
ه يدِخلُ ذَِلك الكَلُّوب ِفي ِشدِقِه حتى يبلُغَ        ِإن" :قَالَ بعض أَصحاِبنا عن موسى    » حِديٍد
قَفَاه،     ِر ِمثْلَ ذَِلكِقِه اآلخلُ ِبِشدفْعي ذَا  ،ثُمه قُهِشد ِئملْتيو،  ِمثْلَه عنصفَي ودعفَي،ذَا؟  :قُلْتا هم
ضطَِجٍع علَى قَفَاه ورجلٌ قَاِئم علَى رأِْسـِه        فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى رجٍل م     ،انطَِلق:قَاالَ

فَالَ ،فَانطَلَق ِإلَيِه ِليأْخذَه  ،فَِإذَا ضربه تدهده احلَجر   ، فَيشدخ ِبِه رأْسه   - أَو صخرٍة    -ِبِفهٍر  
         ا هكَم هأْسر ادعو هأْسر ِئملْتى يتذَا حِإلَى ه ِجعريهِ ،وِإلَي ادفَع،هبرفَض،ـذَا؟   :قُلْته نم

فَِإذَا ،أَعالَه ضيق وأَسفَلُه واِسع يتوقَّد تحته نارا      ،انطَِلق فَانطَلَقْنا ِإلَى ثَقٍْب ِمثِْل التنورِ     :قَاالَ
وِفيها ِرجـالٌ وِنسـاٌء     ، رجعوا ِفيها  فَِإذَا خمدت ،اقْترب ارتفَعوا حتى كَاد أَنْ يخرجوا     

فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى نهٍر ِمن دٍم ِفيِه رجلٌ قَاِئم علَى           ،انطَِلق:من هذَا؟ قَاالَ  :فَقُلْت،عراةٌ
وعلَى شطِّ النهِر رجلٌ     -عن جِريِر بِن حاِزٍم     :ووهب بن جِريرٍ  ، قَالَ يِزيد  -وسِط النهِر   

فَِإذَا أَراد أَنْ يخرج رمى الرجلُ ِبحجـٍر        ،فَأَقْبلَ الرجلُ الَِّذي ِفي النهرِ    ،بين يديِه ِحجارةٌ  
ـ ،فَجعلَ كُلَّما جاَء ِليخرج رمى ِفي ِفيِه ِبحجرٍ       ،فَرده حيثُ كَانَ  ،ِفي ِفيهِ  ع كَمـا   فَيرِج

ِفيها شـجرةٌ   ،فَانطَلَقْنا حتى انتهينا ِإلَى روضٍة خضراءَ     ،انطَِلق:ما هذَا؟ قَاالَ  :فَقُلْت،كَانَ
وِإذَا رجلٌ قَِريب ِمن الشـجرِة بـين يديـِه نـار            ،وِفي أَصِلها شيخ وِصبيانٌ   ،عِظيمةٌ
ِفيها ِرجالٌ شيوخ   ،وأَدخالَِني دارا لَم أَر قَطُّ أَحسن ِمنها      ،ِبي ِفي الشجرةِ  فَصِعدا  ،يوِقدها
اببشاٌء،وِنسانٌ،ويِصبةَ      ،ورـجا ِبي الشِعدا فَصهاِني ِمنجرأَخ ثُم،    ا ِهـيارالَِني دخفَأَد

     وخيـا شـلُ ِفيهأَفْضو نسأَح، ابـبشقُ،ولَـةَ   :لْتـاِني اللَّيمفْتـا   ،طَوماِني عِبرفَأَخ

                                                 
  )٣٢٣٦) (١١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٦
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تأَيقَاالَ،ر:معن،    قُهِشد قشي هتأَيا الَِّذي رةِ  ،أَمثُ ِبالكَذْبدحي ـى    ،فَكَذَّابتح هنلُ عمحفَت
 لُغَ اآلفَاقبةِ    ،تامِم الِقيوِبِه ِإلَى ي عنصفَي، أَيالَِّذي رو   ـهأْسر خدشي هت،     اللَّـه ـهلَّملٌ عجفَر

والَِّذي رأَيته ِفـي    ،يفْعلُ ِبِه ِإلَى يوِم الِقيامةِ    ،فَنام عنه ِباللَّيِل ولَم يعملْ ِفيِه ِبالنهارِ      ،القُرآنَ
والشيخ ِفي أَصِل الشجرِة ِإبـراِهيم      ، الربا والَِّذي رأَيته ِفي النهِر آِكلُوا    ،الثَّقِْب فَهم الزناةُ  

 الَمِه السلَيانُ،عيبالصو،لَهوارِ       ،حاِزنُ النخ اِلكم ارالن وِقدالَِّذي ياِس والن الَدفَأَو،  ارالـدو
     ِمِننيِة املُؤامع ارد لْتخِذهِ ،اُألولَى الَِّتي دا هأَماءِ   ودهالش ارفَد ارِريلُ ، الدا ِجبأَنـذَا  ،وهو

ــارفَع رأْســك،ِميكَاِئيلُ ــي،فَ ــحاِب،فَرفَعت رأِْس ــلُ الس ــوِقي ِمثْ ذَاك :قَاالَ،فَِإذَا فَ
ِزلُكنم،ِزِلي  :قُلْتنلْ مخاِني أَدعفَ      :قَاالَ،د كِْملْهتست لَم رمع لَك ِقيب هِإن   لْتكْمـتلَِو اس

 ِزلَكنم تي٤٧)أخرجه البخاري("أَت. 
 : أعمال اخللق وتصرفام وإحصاؤها مراقبةُ-)٤(

قال ، أحدمها عن ميينه واآلخـر عـن مشالـه          إنسان مكلف ملكنيِ    وذلك أن مع كلِّ   
ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّـا      ) ١٧(   ِإذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّياِن عِن الْيِمِني وعِن الشماِل قَِعيد        {:تعاىل

 ِتيدع ِقيبِه ري١٨-١٧/ق)  [١٨(لَد[{ 
يعلَمونَ ما تفْعلُـونَ    ) ١١(ِكراما كَاِتِبني   ) ١٠(وِإنَّ علَيكُم لَحاِفِظني    { : وقال تعاىل   

    }]١٢-١٠/اإلنفطار)  [١٢(
فَأَمـا  :قَالَ؛وملَك عن يساِرهِ  ،ملَك عن يِميِنهِ  : ملَكَانِ مع كُلِّ ِإنسانٍ  " :عن مجاِهٍد قَالَ  و

 ٤٨ أخرجه الطربي."وأَما الَِّذي عن يساِرِه فَيكْتب الشر ،فَيكْتب الْخير،الَِّذي عن يِميِنِه
 : على اإلنسان خالل حياته كلها احملافظةُ-)٥(

) ١١(} ..قِّبات من بيِن يديِه وِمن خلِْفِه يحفَظُونه ِمن أَمِر اللّـهِ          لَه مع {: قال اهللا تعاىل  
  سورة الرعد

 :)ملك املوت ( قبض األرواح عند املوت -)٦(
                                                 

  )١٣٨٦)(١٠١/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٧
) بفهـر (.يصح ويربأ ) يلتئم(.جانب فمه ) شدقه(.ومثله الكالب احلديدة اليت ينشل ا اللحم ويعلق       ) كلوب(ش   [

 ]تدحرج) تدهده(.من الشدخ وهو كسر الشيء األجوف) فيشدخ(.حبجر ملء الكف
 حسن و وه)٤٢٥/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ٤٨



 ٦٤

قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموِت الَِّذي وكِّلَ ِبكُم ثُم ِإلَـى ربكُـم ترجعـونَ              { :قال تعاىل   
 جدةالس} ١١{
وإن كان حمسنا ففي أحسن     ،يأتون العبد حبسب عمله   ،ومللك املوت أعوان من املالئكة     

الْقَاِهر فَوق ِعباِدِه ويرِسلُ علَيكُم     ووه{:قال تعاىل .ع هيئة بشوإن كان مسيئًا ففي أ    ،هيئة
      ـمها ولُنسر هفَّتوت توالْم كُمداء أَحِإذَا ج ىتفَظَةً حطُـونَ حفَرسـورة  ) ٦١(}  الَ ي

 } األنعام 
 :حضور جمالس الذكر-)٧(

ِإنَّ ِللَِّه تبـارك وتعـالَى ملَاِئكَـةً        " :قَالَ،عِن النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم     ،عن أَِبي هريرةَ  
وحـف  ،وا مجِلسا ِفيِه ِذكْر قَعدوا معهم     فَِإذَا وجد ،فُضلًا يتتبعونَ مجاِلس الذِّكْرِ   ،سيارةً

  ِتِهمِنحا ِبأَجضعب مهضعا      ،بيناِء الدمالس نيبو مهنيا بلَئُوا ممى يتـوا    ،حجرقُوا عفَرفَِإذَا ت
ِمـن أَيـن ِجئْـتم؟      : أَعلَم ِبِهـم   وهو،فَيسأَلُهم اُهللا عز وجلَّ   :قَالَ،وصِعدوا ِإلَى السماءِ  

يسـبحونك ويكَبرونـك ويهلِّلُونـك      ،ِجئْنا ِمن ِعنِد ِعباٍد لَك ِفـي الْأَرضِ       :فَيقُولُونَ
 كأَلُونسيو كوندمحيأَلُوِني؟ قَالُوا  :قَالَ،وساذَا يمو: كتنج كأَلُونسقَـالَ ،ي:  ـلْ رها وأَو

وِمـم  :قَالَ،ويسـتِجريونك :فَكَيف لَو رأَوا جنِتي؟ قَـالُوا :أَي رب قَالَ،لَا:جنِتي؟ قَالُوا 
فَكَيف لَو رأَوا   :قَالَ،لَا:وهلْ رأَوا ناِري؟ قَالُوا   :قَالَ،ِمن ناِرك يا رب   :يستِجريونِني؟ قَالُوا 

وأَجرتهم ِمما  ،قَد غَفَرت لَهم فَأَعطَيتهم ما سأَلُوا     :فَيقُولُ:قَالَ،ستغِفرونكوي:ناِري؟ قَالُوا 
ــتجاروا ــونَ:قَالَ،اس ــد خطَّاٌء:فَيقُولُ بــانٌ ع ــيِهم فُلَ ــر فَجلَــس ،رب ِف ــا م مِإن

مهعقُولُ:قَالَ،مفَي: مالْقَو مه تغَفَر لَهو مهِليسج قَى ِبِهمش٤٩)أخرجه مسلم .("لَا ي 
                                                 

 ) ٢٦٨٩ (- ٢٥):٢٠٦٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٩
طوه على أوجه أرجحها وأشهرها يف بالدنا فضال والثانية فضال          ضب) فضال(معناه سياحون يف األرض     ) سيارة(ش   [

ورجحها بعضهم وادعى أا أكثر وأصوب والثالثة فضال قال القاضي هكذا الرواية عند مجهور شيوخنا يف البخاري              
ايات ومسلم والرابعة فضل على أنه خرب مبتدأ حمذوف واخلامسة فضالء مجع فاضل قال العلماء معناه على مجيع الرو                 

أم مالئكة زائدون على احلفظة وغريهم من املرتبني مع اخلالئق فهؤالء السيارة ال وظيفة هلم وإمنا مقصودهم حلق                  
أي يتتبعون من التتبع وهو البحث عن الشيء والتفتيش والوجه الثاين يبتغون من االبتغاء وهو الطلب ) يتبعون(الذكر 

نسخ بالدنا حف ويف بعضها حض أي حـث علـى احلضـور             هكذا هو يف كثري من      ) وحف(وكالمها صحيح   
واالستماع وحكى القاضي عن بعض روام وحط واختاره القاضي قال ومعناه أشار إىل بعض بالرتول ويؤيد هذه                 
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ِإنَّ ِللَِّه مالَِئكَةً يطُوفُونَ ِفي     " :قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم        :قَالَ،عن أَِبي هريرةَ  و
هلُموا ِإلَى حاجِتكُم   :ه تنادوا فَِإذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّ    ،الطُّرِق يلْتِمسونَ أَهلَ الذِّكْرِ   

وهـو أَعلَـم    ،فَيسأَلُهم ربهم " :قَالَ» فَيحفُّونهم ِبأَجِنحِتِهم ِإلَى السماِء الدنيا    «:قَالَ" 
مهاِدي؟ قَالُوا   ،ِمنقُولُ ِعبا يقُولُونَ:مي:  دمحيو كونركَبيو كونحبسي   كوندجميو كون "
وكَيـف  :فَيقُولُ" :قَالَ" الَ واللَِّه ما رأَوك؟     :فَيقُولُونَ" :قَالَ" هلْ رأَوِني؟   :فَيقُولُ" :قَالَ

وأَشـد لَـك تمِجيـدا      ،لَو رأَوك كَانوا أَشد لَـك ِعبادةً      :يقُولُونَ" :قَالَ" لَو رأَوِني؟   
» يسـأَلُونك اجلَنـةَ   «:قَالَ" فَما يسأَلُوِني؟   :يقُولُ" :قَالَ" وأَكْثَر لَك تسِبيحا    ،يداوتحِم

" :قَـالَ " الَ واللَِّه يـا رب مـا رأَوهـا          :يقُولُونَ" :قَالَ" وهلْ رأَوها؟   :يقُولُ" :قَالَ
لَو أَنهم رأَوهـا كَـانوا أَشـد علَيهـا          :يقُولُونَ" :قَالَ" فَكَيف لَو أَنهم رأَوها؟     :يقُولُ

" ِمن الناِر   :يقُولُونَ" :قَالَ" فَِمم يتعوذُونَ؟   :قَالَ،وأَعظَم ِفيها رغْبةً  ،وأَشد لَها طَلَبا  ،ِحرصا
" :قَـالَ " ِه يـا رب مـا رأَوهـا         الَ واللَّ :يقُولُونَ" :قَالَ" وهلْ رأَوها؟   :يقُولُ" :قَالَ

وأَشـد لَهـا    ،لَو رأَوها كَانوا أَشد ِمنها ِفرارا     :يقُولُونَ" :قَالَ" فَكَيف لَو رأَوها؟    :يقُولُ
ـ     " :قَـالَ " فَأُشِهدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم      :فَيقُولُ" :قَالَ" مخافَةً   ن يقُـولُ ملَـك ِم
هم اجلُلَساُء الَ يشقَى ِبِهم جِليسهم      :قَالَ.ِإنما جاَء ِلحاجةٍ  ،ِفيِهم فُالَنٌ لَيس ِمنهم   :املَالَِئكَِة

    ٥٠)أخرجه البخاري("  

                                                                                                                         

الرواية قوله بعده يف البخاري هلموا إىل حاجتكم ويؤيد الرواية األوىل وهي حف قولـه يف البخـاري حيفـوم                    
أي كـثري   ) خطـاء (أي يطلبون األمان منها     ) ويستجريونك من نارك  (م ويستديرون حوهلم    بأجنحتهم وحيدقون   

 ]اخلطايا
  ) ٦٤٠٨)(٨٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٠
يطوقـوم وحييطـون ـم    ) فيحفـوم (.يطلبـون ) يلتمسـون (.ميشون ويدورون حـول النـاس     ) يطوفون (

 وأن فيهم املسبحني واملقدسني كاملالئكة على ما هم         احلكمة من السؤال إظهار فضل بين آدم      ) فيسأهلم(.بأجنحتهم
 دنيوية) حلاجة(.يعظمونك) ميجدونك(.عليه من اجلبلة الشهوانية والفطرة احليوانية

 ]ينتفي الشقاء عمن جالسهم) ال يشقى م جليسهم(
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ما شِهدا علَـى    أَنه،وأَِبي سِعيٍد اخلُدِري  ،أَنه شِهد علَى أَِبي هريرةَ    ،وعن اَألغَر أَِبي مسِلمٍ   
وغَِشـيتهم  ،ما ِمن قَوٍم يذْكُرونَ اللَّه ِإلَّا حفَّـت ِبِهـم املَلَاِئكَةُ          «:أَنه قَالَ �رسوِل اللَِّه   

 ٥١)أخرجه الترمذي .(.» وذَكَرهم اللَّه ِفيمن ِعنده،ونزلَت علَيِهم السِكينةُ،الرحمةُ
  أَِبي ه نةَوعرير،   ِبيِن النونَ اهللاَ      «:قَالَ �عـذْكُرٍم يقَـو ا ِمنم،      ِبِهـم فَّـتِإلَّـا ح

 ٥٢»وذَكَرهم اُهللا ِفي الْملَِأ ِعنده،وغَِشيتهم الرحمةُ،الْملَاِئكَةُ
كُربـةً ِمـن كُـرِب      من نفَّس عن مـؤِمٍن      «:�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  

يسر اُهللا علَيِه ِفي    ،ومن يسر علَى معِسرٍ   ،نفَّس اُهللا عنه كُربةً ِمن كُرِب يوِم الِْقيامةِ       ،الدنيا
وِن الْعبـِد مـا     واُهللا ِفي ع  ،ستره اُهللا ِفي الدنيا والْآِخرةِ    ،ومن ستر مسِلما  ،الدنيا والْآِخرةِ 

سهلَ اُهللا لَه ِبِه طَِريقًا ِإلَى      ،ومن سلَك طَِريقًا يلْتِمس ِفيِه ِعلْما     ،كَانَ الْعبد ِفي عوِن أَِخيهِ    
ِإلَّـا  ،مويتدارسونه بينه ،يتلُونَ ِكتاب اهللاِ  ،وما اجتمع قَوم ِفي بيٍت ِمن بيوِت اهللاِ       ،الْجنِة

وذَكَرهم اُهللا ِفـيمن    ،وغَِشيتهم الرحمـةُ وحفَّـتهم الْملَاِئكَـةُ      ،نزلَت علَيِهِم السِكينةُ  
هدِعن،لُهمطَّأَ ِبِه عب نمو،هبسِبِه ن ِرعسي ٥٣»لَم 

 : وضع أجنحتها لطالب العلم واالستغفار له-)٨(
                                                 

 صحيح ) ٣٣٧٨)(٤٦٠/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥١
كَةُ أَي أَحاطَت ِبِهم الْملَاِئكَةُ الَِّذين يطُوفُونَ ِفي الطَِّريِق يلْتِمسونَ أَهلَ الـذِّكِْر وغَِشـيتهم     قَولُه ِإلَّا حفَّت ِبِهم الْملَائِ    

بذكر اهللا تطمئن القلـوب     الرحمةُ أَي غَطَّتهم الرحمةُ ونزلَت علَيِهم السِكينةُ أَِي الطُّمأِْنينةُ والْوقَار ِلقَوِلِه تعاىل أال              
وِمنه قَوله تعالَى هو الَِّذي أَنزلَ السِكينةَ ِفي قُلُوِب الْمؤِمِنني ِليزدادوا ِإميانا مع ِإمياِنِهم ووقَع ِفي حِديٍث ِعند مسِلٍم وما 

تاب اللَِّه ويتدارسونه بينهم ِإلَّا نزلَت علَيِهم السِكينةُ وغَِشيتهم الرحمـةُ           اجتمع قَوم ِفي بيٍت ِمن بيوِت اللَِّه يتلُونَ كِ        
 الْحِديثَ

ي ِعيـاض  ِقيلَ املراد بالسكينة ها هنا الرحمةُ وهو اختاره الْقَاِض:قَالَ النوِوي ِفي شرِح مسِلٍم ِفي شرِح هذَا الْحِديثِ 
نسأَح وهو قَارالْوةُ وأِْنينِقيلَ الطُّمِه ولَيِة عمحطِْف الرِلع ِعيفض وهو 

                   اِلـكا ومذهب اجلمهور وقال يف منبذْهم وهِجِد وسآِن ِفي الْمِة الْقُرلَى ِتلَاواِع عِتمِل اِلاجِليلٌ ِلفَضذَا دِفي هقَالَ و
كْرٍة ورباط وحنومها إن شاء     يسردِفي م اعِتمِذِه الْفَِضيلَِة اِلاجِصيِل هحِجِد ِفي تسِبالْم ِحقلْتياِبِه وحأَص ضعب لَهأَوتو ه

 )٢٢٥/ ٩(حتفة األحوذي " اهللا تعاىل

 صحيح ) ١١٩٣١)(٤٢٥/ ١٠(السنن الكربى للنسائي  - ٥٢

 )٢٦٩٩ (- ٣٨) ٢٠٧٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٣
معناه من كان عمله ناقصا مل يلحقه مبرتبة أصحاب األعمال فينبغي أن            ) ومن بطأ به عمله مل يسرع به نسبه       (ش   [

 ]ال يتكل على شرف النسب وفضيلة اآلباء ويقصر يف العمل
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ِفي مسـِجِد ِدمشـق فَجـاَءه       ،كُنت جاِلسا مع أَِبي الـدرداءِ     :قَالَ،قَيٍسعن كَِثِري بِن    
ِإني ِجئْتك ِمن مِدينِة الرسوِل صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِلحـِديٍث           :يا أَبا الدرداءِ  :فَقَالَ،رجلٌ
 �قَالَ فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه      ،ما ِجئْت ِلحاجةٍ   �  عن رسوِل اللَّهِ  ،أَنك تحدثُه ،بلَغِني
وِإنَّ ،من سلَك طَِريقًا يطْلُب ِفيِه ِعلْما سلَك اللَّه ِبِه طَِريقًا ِمـن طُـرِق الْجنـةِ            «:يقُولُ

ـ  ،الْملَاِئكَةَ لَتضع أَجِنحتها ِرضا ِلطَاِلِب الِْعلْـمِ       ِإنَّ الْعِفـي         و ـنم لَـه ِفرغـتسلَي اِلم
وِإنَّ فَضـلَ الْعـاِلِم علَـى       ،والِْحيتانُ ِفي جـوِف الْمـاءِ     ،ومن ِفي الْأَرضِ  ،السمواِت

وِإنَّ ،وِإنَّ الْعلَماَء ورثَـةُ الْأَنِبيـاءِ     ،كَفَضِل الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر علَى ساِئِر الْكَواِكبِ      ،الْعاِبِد
أخرجـه  (» فَمن أَخذَه أَخذَ ِبحظٍّ واِفرٍ    ،ولَا ِدرهما ورثُوا الِْعلْم   ،الْأَنِبياَء لَم يورثُوا ِدينارا   

 .٥٤)داودوأب
فَأَتاه ،كُنت جاِلسا مع أَِبي الـدرداِء ِفـي مسـِجِد ِدمشـق           :قَالَ،وعن كَِثِري بِن قَيسٍ   

ِإني أَتيتك ِمن مِدينِة الرسوِل ِفي حِديٍث بلَغِني أَنك تحدثُـه           ،يا أَبا الدرداءِ  :فَقَالَ،رجلٌ
      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ناءِ  ،عدرو الدـةٍ   :فَقَالَ أَباجِلح ا ِجئْتأَم،   ا ِجئْـتأَم

فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّـه       :قَالَ،نعم:ت ِإلَّا ِلهذَا الْحِديِث؟ قَالَ    أَما ِجئْ ،ِلِتجارٍة
 لَّمسِه ولَيقُولُ،عا      «:يِفيِه ِعلْم طْلُبطَِريقًا ي لَكس نِق        ،مطُـر ِبِه طَِريقًا ِمـن اللَّه لَكس

وِإنَّ الْعاِلم يستغِفر لَـه مـن ِفـي         ،تها ِرضا ِلطَاِلِب الِْعلْمِ   والْملَاِئكَةُ تضع أَجِنح  ،الْجنِة
كَفَضِل الْقَمِر  ،وفَضلُ الْعاِلِم علَى الْعاِبدِ   ،والِْحيتانُ ِفي الْماءِ  ،ومن ِفي الْأَرضِ  ،السماواِت

ِإنَّ الْأَنِبياَء لَم يورثُوا ِدينارا ولَـا       ،اَء ورثَةُ الْأَنِبياءِ  ِإنَّ الْعلَم ،لَيلَةَ الْبدِر علَى ساِئِر الْكَواِكبِ    
 .٥٥.»فَمن أَخذَه أَخذَ ِبحظٍّ واِفٍر،وأَورثُوا الِْعلْم،ِدرهما

 :ميكائيل عليه السالم وومنهم املوكل بالقطر والنبات وه -) ٩(

                                                 
 صحيح ) ٣٦٤١) (٣١٧/ ٣(سنن أيب داود  - ٥٤

 حسن  ) ٨٨) (٢٨٩/ ١( خمرجا - صحيح ابن حبان  - ٥٥
هم الَّـِذين  ،ِفي هذَا الْحِديِث بيانٌ واِضح أَنَّ الْعلَماَء الَِّذين لَهم الْفَضلُ الَِّذي ذَكَرنـا    : أَبو حاِتٍم رِضي اللَّه عنه       قَالَ

    ِبيالن ونَ ِعلْملِّمعلُومِ    ،�ياِئِر الْعس ِرِه ِمنونَ غَيقُولُ  ،دي اهرلَ«:أَلَا تاءِ  الْعِبيثَةُ الْأَنراُء وثُـوا ِإلَّـا       » مروي اُء لَـمِبيالْأَنو
ا ،الِْعلْمنِبين ِعلْمو�هتناِء، سِبيثَِة الْأَنرو ِمن كُني ا لَمِرفَِتهعم نى عرعت نفَم. 
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 كَانَ عدوا ِللَِّه وملَاِئكَِتِه ورسـِلِه وِجبِريـلَ     من{ :قال تعاىل ،وقد ورد ذكره يف القرآن    
دع ِميكَالَ فَِإنَّ اللَّهوو ٩٨:البقرةَ(} ِللْكَاِفِرين ( 

ولـذا خصـه اهللا هنـا بالـذكر مـع           ،ومرتلة رفيعة عنـد ربه    ،مكانه عالية وذووه
ف اخلـاص   من قبيل عط  ،مع أما من جنسهم لشرفهما    ،وعطفهما على املالئكة  ،جربيل

يا أَبـا   :أَقْبلَت يهود ِإلَى النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فَقَالُوا        :عِن ابِن عباٍس قَالَ   ف،على العام 
 فَأَخـذَ :قَالَ» فَِإنْ أَجبتنا ِفيها اتبعناك وصدقْناك وآمنا ِبك      ،نسأَلُك عن أَشياءَ  «الْقَاِسِم  

] ٦٦:يوسـف [} اُهللا علَى ما نقُولُ وِكيلٌ    {:علَيِهم ما أَخذَ ِإسراِئيلُ علَى بِنيِه ِإذْ قَالُوا       
وأَخِبرنا كَيف تؤِنـثُ    :قَالُوا» تنام عيناه ولَا ينام قَلْبه    «:أَخِبرنا عن علَامِة النِبي قَالَ    :قَالُوا

فَِإذَا علَا ماُء الْمـرأَِة مـاَء الرجـِل         ،يلْتِقي الْماَءانِ «:يف يذِْكر الرجلُ؟ قَالَ   الْمرأَةُ وكَ 
ثَتآن،      تأَِة أَذْكَرراَء الْمِل مجاُء الرلَا مِإذَا عقَالُوا :قَالُوا» و قْتدا    :صِد معِن الرا عنِبرفَأَخ

موكَلٌّ ِبالسحاِب معه مخاِريق ِمن نـاٍر يسـوق ِبهـا           ،ملَاِئكَِةملَك ِمن الْ  «:هو؟ قَالَ 
زجره ِبالسـحاِب   «:فَما هذَا الصوت الَِّذي يسمع قَالَ     :قَالُوا» السحاِب حيثُ شاَء اهللاُ   

  ثُ أُِمريِهي ِإلَى حتنى يتح هرجقَ:قَالُوا» ِإذَا ز قْتدلَـى  :الُواصاِئيلُ عرِإس مرا حا منِبرأَخ
كَانَ يسكُن الْبدو فَاشتكَى ِعرق النسا فَلَم يِجد شيئًا يلَاِومه ِإلَّا لُحوم الِْإِبـِل              :نفِْسِه قَالَ 

فَِإنـه  ،ِذي يأِْتيك ِمـن الْملَاِئكَةِ    أَخِبرنا مِن الَّ  :صدقْت قَالُوا :وأَلْبانها فَِلذَِلك حرمها قَالُوا   
لَيس ِمن نِبي ِإلَّا يأِْتيه ملَك ِمن الْملَاِئكَِة ِمن ِعنِد ربِه ِبالرسالَِة وِبالْوحِي فَمن صاِحبك؟               

ذَِلك الَِّذي ينِزلُ ِبـالْحرِب     :الُواقَ» هو ِجبِريلُ «:فَِإنه ِإنما بِقيت هِذِه حتى نتاِبعك قَالَ      
      قُلْت لَاِئكَِة لَوالْم ا ِمننودع ِل ذَاكِبالْقَتـِزلُ ِبالْقَطْرِ      :ونـِة  ،ِميكَاِئيـلُ الَّـِذي يمحالرو

اكنعابالَى    ،تعلَ اُهللا تزِريلَ   {فَأَنا ِلِجبودكَانَ ع نم {]ِة   ِإلَى آِخرِ ] ٩٧:البقرةالْآي }  َّفَـِإن
ِللْكَاِفِرين ود٥٦ )نسائيأخرجه ال(.]٩٨:البقرة[} اَهللا ع 

سـأَلْت  :قَالَ،فعن أيب سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن بِن عوفٍ       وقد ورد ذكره يف حديث آخر       
  ِمِننيؤالْم ةَ أُماِئشع،       لَيلَّى اُهللا عاِهللا ص ِبيٍء كَانَ نيش ِبأَي       ِإذَا قَـام هلَاتص ِتحفْتي لَّمسِه و

ــِل؟ قَالَــتاللَّي ِمــن:هــلَاتص حــتــِل افْتاللَّي ِمــن كَــانَ ِإذَا قَــام:» بر ماللــه

                                                 
 صحيح  )١٢٤٢٩)(٤٥/ ١٢ (واملعجم الكبري للطرباين ) ٩٠٢٤) (٢١٨/ ٨(السنن الكربى للنسائي  - ٥٦
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أَنت ،عاِلم الْغيـِب والشـهادةِ    ،فَاِطر السماواِت والْأَرضِ  ،وِإسراِفيلَ،وِميكَاِئيلَ،جبراِئيلَ
ِإنك ،اهِدِني ِلما اختِلف ِفيِه ِمن الْحق ِبِإذِْنك      ،تحكُم بين ِعباِدك ِفيما كَانوا ِفيِه يختِلفُونَ      

 .٥٧)أخرجه مسلم (» تهِدي من تشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم
وملك الْم علَاِئكَة ورءوسهم ماف الْمرم أَش٥٨ "ت خصهم ِبالذكر َأل. 

 :ومنهم املوكل بالصور  –) ١٠(
أحـد محلـة    ووه.ثالث املالئكة املفضلني املتقدم ذكرهم    وإسرافيل عليه السالم وه   ووه

جاَء أَعراِبي  :قَالَ،عن عبِد اِهللا بِن عمِرو بِن العاصِ      ف،قرن عظيم ينفخ فيه   :والصور.العرش
 ِبي؟ قَ:فَقَالَ،�ِإلَى النورا الصِفيِه:الَم فَخننٌ ي٥٩)أخرجه الترمذي .(.قَر 

   ِريِعيٍد اخلُدأَِبي س نولُ اِهللا    :قَالَ،وعسِن      : �قَالَ رالقَر اِحبص قَمقَِد التو معأَن فكَي
فَكَيف :لَ الْمسِلمونَ القَرنَ وحنى جبهته وأَصغى سمعه ينتِظر أَنْ يؤمر أَنْ ينفُخ فَينفُخ قَا           

قُولُوا حسبنا اللَّه وِنعم الوِكيلُ توكَّلْنا علَى اِهللا ربنا وربما قَالَ           :نقُولُ يا رسولَ اِهللا؟ قَالَ    
 .٦٠)أخرجه الترمذي (.علَى اِهللا توكَّلْنا:سفْيانُ

قال .ونفخة البعث ،نفخة الصعق و،نفخة الفزع :وينفخ إسرافيل يف الصور ثالث نفخات     
ويوم ينفَخ ِفي الصوِر فَفَِزع من ِفي السماواِت ومن ِفي الْأَرِض ِإلَّا من شاَء اللَّه               { :تعاىل

 .)٨٧:النمل(} 
ونِفخ ِفي الصـوِر  {: على النفختني األخريني قوله تعاىل    وهذه هي نفخة الفزع وقد دلَّ     

 نم ِعقفَص                 ـمى فَِإذَا هرِفيِه أُخ ِفخن ثُم اَء اللَّهش نِض ِإلَّا مِفي الْأَر نماِت واومِفي الس 
 .)٦٨:الزمر(} ِقيام ينظُرونَ 

 :ملك اجلبالوومنهم املوكل باجلبال وه -)١١(

                                                 
 )٧٧٠ (- ٢٠٠):٥٣٤/ ١(صحيح مسلم  - ٥٧
 ]معناه ثبتين عليه كقوله تعاىل اهدنا الصراط املستقيم) اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك(ش  [

 )٣٧٧/ ٢(شرح السيوطي على مسلم  - ٥٨

 صحيحووه) ٢٤٣٠) (١٩٨/ ٤(سنن الترمذي ت بشار  - ٥٩
صحيح ووه ) ٣٩٦) (٨٥٢/ ٣(العظمة أليب الشيخ األصبهاين  و) ٣٢٤٣)(٢٢٦/ ٥(سنن الترمذي ت بشار      - ٦٠

 لغريه
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زوج النِبي صلَّى اُهللا علَيِه     ، عنها أَنَّ عاِئشةَ رِضي اللَّه   ،حدثَِني عروةُ :قَالَ،عِن ابِن ِشهابٍ  
لَّمسو،       لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيِللن ا قَالَتهأَن هثَتدح:        ِمـن دكَانَ أَش موي كلَيى علْ أَته

ِإذْ ، ما لَِقيت ِمنهم يوم العقَبةِ     وكَانَ أَشد ،لَقَد لَِقيت ِمن قَوِمِك ما لَِقيت     " :قَالَ،يوِم أُحدٍ 
فَانطَلَقْـت  ،فَلَم يِجبِني ِإلَى ما أَردت    ،عرضت نفِْسي علَى ابِن عبِد ياِليلَ بِن عبِد كُالَلٍ        

ـ       ،وأَنا مهموم علَى وجِهي    فَعاِلِب فَرِن الثَّعا ِبقَرأَنِإلَّا و ِفقتأَس أِْسـي  فَلَمر ـا   ،تفَِإذَا أَن
ِإنَّ اللَّه قَد سِمع قَولَ قَوِمك      :فَناداِني فَقَالَ ،فَنظَرت فَِإذَا ِفيها ِجبِريلُ   ،ِبسحابٍة قَد أَظَلَّتِني  

لَك،  كلَيوا عدا رمو،        ِفيِهم ا ِشئْتِبم هرأْماِل ِلتاِجلب لَكم كثَ ِإلَيعب قَدفَ،و   لَـكاِني مادن
  لَيع لَّماِل فَسقَالَ ،اِجلب ثُم: دمحا مفَقَالَ،ي،  ا ِشئْتِفيم ذَِلك،      ِهملَـيع أَنْ أُطِْبق ِإنْ ِشئْت

      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيِن؟ فَقَالَ النيبشالَِبهِ      :اَألخأَص ِمن اللَّه ِرجخو أَنْ يجلْ أَرب   ـنم م
هدحو اللَّه دبعئًا ،ييِبِه ش ِركش٦١)أخرجه البخاري ومسلم (" الَ ي. 

 :ومنهم امللك املوكل بالرحم -)١٢(
يـا  :يقُولُ،ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ وكَّلَ ِبالرِحِم ملَكًا      " :قَالَ �عِن النِبي   ،عن أَنِس بِن ماِلكٍ   

شِقي ،أَذَكَر أَم أُنثَى  :فَِإذَا أَراد أَنْ يقِْضي خلْقَه قَالَ     ،يا رب مضغةٌ  ،ا رب علَقَةٌ  ي،رب نطْفَةٌ 
ِعيدس لُ،أَماَألجو قزا الرِه ،فَمطِْن أُمِفي ب بكْت٦٢)أخرجه البخاري ("فَي. 

 :ومنهم زوار البيت املعمور -)١٣(
                                                 

 ) ١٧٩٥ (- ١١١):١٤٢٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٢٣١) (١١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٦١
أي كان ما القاه عندها وقيل املراد بالعقبة مجرة العقبة اليت مبىن ) يوم العقبة (.أي لقيت الكثري من األذى    ) ما لقيت  [(
اسم موضع  ) بقرن الثعالب (.باجتاه اجلهة املواجهة يل   ) على وجهي (.يل مكان خمصوص يف الطائف ولعل هذا أوىل       وق

بقرب مكة وأصل القرن كل جبل صغري منقطع من جبل كبري والثعالب مجع ثعلب وهو احليوان املشهور ولعله مسي                   
جبلـي مكـة أيب     ) األخشبني(.ا مسعت منه  أي ذلك كما قال جربيل وكم     ) ذلك(.املوضع بذلك لكثرة الثعالب فيه    

قبيس ومقابله قعيقعان مسيا بذلك لصالبتهما وغلظ حجارما يقال رجل أخشب إذا كان صـلب العظـام قليـل      
 ]مجع صلب وهو كل ظهر له فقار) أصالم(.اللحم

 )٢٦٤٦ (- ٥):٢٠٣٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٨)(٧٠/ ١(صحيح البخاري  - ٦٢
أي هو نطفة وهو املاء الذي ينعقد منه اإلنسان والنطفـة املـاء             ) نطفة(.الولد لدى املرأة  موضع تكوين   ) بالرحم[(

هو مضغة وهي قطعة حل صغرية قدر       ) مضغة(.هو علقة وهي قطعة دم جامدة     ) علقة(.الصايف قل أو كثر ونطف سال     
أي فما رزقـه    ) األجلالرزق و (.هل سيكون يف عداد األشقياء أم سيسلك سبيل السعداء        ) شقي أم سعيد  (.ما ميضغ 
 ]يسجل له ذلك وهو ما زال يف بطن أمه) فيكتب يف بطن أمه(.وما أجله



 ٧١

قَـالَ نِبـي اِهللا   :رجٍل ِمن قَوِمِه قَالَ   ،عن ماِلِك بِن صعصعةَ   :لَعلَّه قَالَ ،عن أَنِس بِن ماِلكٍ   
   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عقْظَـانِ        " :صالْيـاِئِم والن نيِت بيالْب دا ِعنا أَننيقَاِئلًـا     ،ب تـِمعِإذْ س

فَأُِتيت ِبطَسٍت ِمن ذَهٍب ِفيها ِمن ماِء       ،فَأُِتيت فَانطُِلق ِبي  ،لَيِنأَحد الثَّلَاثَِة بين الرج   :يقُولُ
مزمكَذَا      ،زِري ِإلَى كَذَا ودص ِرحةُ  -فَشادِني قَالَ     : قَالَ قَتعا يِعي مِللَِّذي م ِإلَـى  :فَقُلْت

ثُم حِشـي ِإميانـا     ،ثُم أُِعيد مكَانـه   ،مزمفَغِسلَ ِبماِء ز  ، فَاستخِرج قَلِْبي  -أَسفَِل بطِْنِه   
يقَع خطْوه ِعند   ،ودونَ الْبغلِ ،فَوق الِْحمارِ ،الْبراق:يقَالُ لَه ،ثُم أُِتيت ِبدابٍة أَبيض   ،وِحكْمةً

فَاستفْتح ِجبِريلُ صلَّى اُهللا    ،لسماَء الدنيا ثُم انطَلَقْنا حتى أَتينا ا    ،فَحِملْت علَيهِ ،أَقْصى طَرِفهِ 
 لَّمسِه ولَيذَا؟ قَالَ  :فَِقيلَ،عه نِريلُ:م؟ قَالَ  :ِقيلَ،ِجبكعم نمـِه      :ولَيـلَّى اُهللا عص دمحم

لَّمسِه؟ قَالَ   :ِقيلَ،وِعثَ ِإلَيب قَدو:معا :قَالَ،نلَن حقَالَ،فَفَتو:ـاَء      مِجيُء جالْم ملَِنعا ِبِه وبحر
لَِقـي  «وذَكَر أَنه ،وساق الْحِديثَ ِبِقصِتِه،»فَأَتينا علَى آدم صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   «:قَالَ،"

وِفي الراِبعـِة   ،وِفي الثَّاِلثَـِة يوسـف    ،ويحيى علَيِهما السلَام  ،ِفي السماِء الثَّاِنيِة ِعيسى   
ِريسِإد،      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عونَ صارِة هاِمسِفي الْخا ِإلَى     " :قَالَ،»ونيهتى انتا حطَلَقْنان ثُم

ـ  :فَقَالَ،فَسلَّمت علَيـهِ ،فَأَتيت علَى موسى علَيِه السلَام،السماِء الساِدسةِ  أَِخ مرحبـا ِبالْ
هذَا غُلَام بعثْتـه    ،رب:ما يبِكيك؟ قَالَ  :فَنوِدي،فَلَما جاوزته بكَى  ،الصاِلِح والنِبي الصاِلحِ  

نـا  ثُم انطَلَقْنا حتى انتهي   «:قَالَ،"بعِدي يدخلُ ِمن أُمِتِه الْجنةَ أَكْثَر ِمما يدخلُ ِمن أُمِتي           
وحدثَ نِبي اِهللا صلَّى اُهللا     :وقَالَ ِفي الْحِديثِ  ،»فَأَتيت علَى ِإبراِهيم  ،ِإلَى السماِء الساِبعةِ  

 لَّمسِه ولَيانِ             " ،عاِن ظَـاِهرـرها نـِلهأَص ِمـن جـرخاٍر يهةَ أَنعبأَى أَرر هاِن ،أَنرهنو
وأَما ،أَما النهراِن الْباِطناِن فَنهراِن ِفي الْجنةِ     :ما هِذِه الْأَنهار؟ قَالَ   ،يا ِجبِريلُ :فَقُلْت،باِطناِن

هذَا :يا ِجبِريلُ ما هذَا؟ قَالَ    :فَقُلْت،ثُم رِفع ِلي الْبيت الْمعمور    ،فَالنيلُ والْفُرات :الظَّاِهراِن
 الْم تيلَكٍ      الْبم ونَ أَلْفعبٍم سوكُلَّ ي لُهخدي ورما        ،عم وا ِفيِه آِخرودعي لَم هوا ِمنجرِإذَا خ

ِهملَيع،      رما خمهـدِن أَحـاَءيِبِإن أُِتيت ثُم،  نلَب رالْـآخو،      ترتفَـاخ لَـيـا عِرضفَع
ناُهللا    :فَِقيلَ،اللَّب ابأَص تبةِ   أَصلَى الِْفطْرع كتأُم ونَ      ،ِبكسمٍم خوكُلَّ ي لَيع تفُِرض ثُم

 ٦٣)أخرجه مسلم  ("صلَاةً 

                                                 
 ) ١٦٤ (- ٢٦٤) ١٥٠/ ١(صحيح مسلم  - ٦٣
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،فَأَتينـا السـماَء    ..وفيـه ،وعند البخاري عن ماِلِك بِن صعصعةَ رِضي اللَّـه عنهما          
مرحبا ،وقَد أُرِسلَ ِإلَيهِ  :ِقيلَ،محمد:ن معك؟ ِقيلَ  ِقيلَ م ،ِجبِريلُ:ِقيلَ من هذَا؟ ِقيلَ   ،الساِبعةَ

مرحبا ِبـك ِمـن ابـٍن       :فَقَالَ،فَأَتيت علَى ِإبراِهيم فَسلَّمت علَيهِ    ،ِبِه ولَِنعم املَِجيُء جاءَ   
ِبينو،   ورماملَع تيِلي الب ِفعِريلَ ،فَرِجب أَلْتلِّي ِفيِه كُـلَّ       :لَ  فَقَا،فَسصي ورماملَع تيذَا البه

 ٦٤"  ِإذَا خرجوا لَم يعودوا ِإلَيِه آِخر ما علَيِهم ،يوٍم سبعونَ أَلْف ملٍَك
 : السالم من أمته� تبليغ الرسول  -)١٤(

اِئكَةً سياِحني ِفي الْأَرِض يبلِّغـوِني      ِإنَّ ِللَِّه ملَ  «: �قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،عِن ابِن مسعودٍ  
لَامِتي السأُم ن٦٥ )ابن حبانأخرجه (.»ع. 

  ومنهم املوكلون بفتنة القرب وسؤال العباد يف قبورهم ومها منكَر ونِكري -)١٥( 
نـه  أَ،فعن أَنِس بِن ماِلٍك رِضـي اللَّـه عنه        ،وقد دلت على ذلك األحاديث الصحيحة     

مثَهدقَالَ       :ح لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولَ اللَِّه صسلَّى        " :أَنَّ رـوتِرِه وِفي قَب ِضعِإذَا و دبِإنَّ الع
 هابحأَص هنع،   اِلِهمِنع عقَر عمسلَي هِإناِنهِ  ،وقِْعدلَكَاِن فَيم اهقُوالَِن،أَتقُولُ  :فَيت تا كُنِفـي   م 

      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عٍد صمحِل ِلمجذَا الره، ِمنا املُؤقُولُ،فَأَماللَّـِه        :فَي ـدبع ـهأَن دـهأَش
ولُهسرو، قَالُ لَهـةِ            :فَياجلَن ا ِمندقْعِبِه م اللَّه لَكدأَب اِر قَدالن ِمن ِدكقْعِإلَى م ظُران،اهرا فَيم
 -ثُم رجع ِإلَـى حـِديِث أَنـٍس         ،أَنه يفْسح لَه ِفي قَبِرهِ    :وذُِكر لَنا : قَالَ قَتادةُ  -جِميعا  

الَ أَدِري كُنت   :ما كُنت تقُولُ ِفي هذَا الرجِل؟ فَيقُولُ      :وأَما املُناِفق والكَاِفر فَيقَالُ لَه    :قَالَ

                                                                                                                         

) آخر ما علـيهم   (قيل فيه حذف املوصول واالكتفاء بالصلة واملعىن نعم ايء الذي جاءه            ) ولنعم ايء جاء  (ش   [
ما عليهم برفع الراء ونصبها فالنصب على الظرف والرفع على تقدير ذلـك             قال صاحب مطالع األنوار رويناه آخر       

أي أصبت الفطرة ومعىن أصاب اهللا بك أي أراد ) أصبت أصاب اهللا بك(آخر ما عليهم من دخول قال والرفع أوجه  
اء حيث أصاب بك الفطرة واخلري والفضل وقد جاء أصاب مبعىن أراد قال اهللا تعاىل فسخرنا له الريح جتري بأمره رخ

 ]معناه إم أتباع لك وقد أصبت الفطرة فهم يكونون عليها) أمتك على الفطرة(أي حيث أراد 

  )٣٢٠٧) (١١٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٤
أي ) آخر مـا علـيهم    (.بيت يف السماء مسامت للكعبة يف األرض      ) البيت املعمور (.كشف يل وقرب مين   ) فرفع[(

 ].كثرمدخوهلم األول ذلك هو آخر دخوهلم ل

 صحيح ) ٩١٤) (١٩٥/ ٣( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٥
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ويضـرب ِبمطَـاِرق ِمـن حِديـٍد     ،الَ دريـت والَ تلَيت :فَيقَالُ،ولُ الناس أَقُولُ ما يقُ  
 .٦٦)بخاريأخرجه ال(" فَيِصيح صيحةً يسمعها من يِليِه غَير الثَّقَلَيِن ،ضربةً

ِإذَا ،ِإنَّ الْعبـد  «:لَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   قَالَ نِبي اِهللا ص   :قَالَ،حدثَنا أَنس بن ماِلكٍ   ،وعن قَتادةَ 
يأِْتيِه ملَكَاِن فَيقِْعداِنِه   " :قَالَ» ِإنه لَيسمع قَرع ِنعاِلِهم   ،وتولَّى عنه أَصحابه  ،وِضع ِفي قَبِرهِ  

 قُولَاِن لَهِل؟       :فَيجذَا الرقُولُ ِفي هت تا كُنفَ" :قَالَ" م ِمنؤا الْمقُولُ،أَمفَي:    ـدبع هأَن دهأَش
   ولُهسرقَالَ" اِهللا و: " قَالُ لَهارِ :فَيالن ِمن ِدكقْعِإلَى م ظُران،   ا ِمـنـدقْعاُهللا ِبِه م لَكدأَب قَد

وذُِكر لَنـا أَنـه   :قَالَ قَتادةُ»  جِميعافَيراهما«:قَالَ نِبي اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   " الْجنِة  
 .٦٧"ِإلَى يوِم يبعثُونَ،ويملَأُ علَيِه خِضرا،يفْسح لَه ِفي قَبِرِه سبعونَ ِذراعا

ـ     «:قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم       :قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ   أَح أَِو  ِإذَا قُِبـر كُمد
ما :فَيقُولَاِن لَه ،النِكري:الْمنكَر والْآخر :يقَالُ ِلأَحِدِهما ،أَتاه ملَكَاِن أَسوداِن أَزرقَانِ   ،الِْإنسانُ

 هـو :فَِإنْ كَانَ مؤِمنا قَالَ   ،كُنت تقُولُ ِفي هذَا الرجِل محمٍد؟ فَهو قَاِئلٌ ما كَانَ يقُولُ          
  ولُهسراللَِّه و دبع،         ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش، قُولَاِن لَهـا   :فَيِإنْ كُن

   قُولُ ذَِلكلَت كِإن لَمعا         ،ِلناعِذر ِعنيبا ِفي ساعونَ ِذرعبِرِه سِفي قَب لَه حفْسي ثُم،نيو   لَـه رو
نم فَينام كَنومِة الْعروِس الَِّذي لَا يوِقظُه ِإلَّا أَحب أَهِلِه ِإلَيِه حتى يبعثَه اللَّـه               :فَيقَالُ لَه ،ِفيِه

  ِعِه ذَِلكجضم اِفقًا قَالَ   ،ِمننِإنْ كَانَ مئً      :ويقُولُونَ شي اسالن عمأَس تِري كُنالَا أَد، تفَكُن
أَقُولُه، قُولَاِن لَهفَي:     قُولُ ذَِلكت كأَن لَمعا لَنضِ  ،ِإنْ كُنقَالُ ِللْأَري هِ :ثُملَيِئِمي عِه  ،الْتلَيع ِئملْتفَت

                                                 
  )١٣٧٤) (٩٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٦

 )٢٨٧٠ (- ٧٠):٢٢٠٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٧
 وإمنا يقوله ذه العبارة اليت ليس فيها تعظـيم امتحانـا            �يعين بالرجل النيب    ) ما كنت تقول يف هذا الرجل     (ش  [

يفسح له يف قربه سبعون ذراعا وميأل عليـه         ( عبارة السائل مث يثبت اهللا الذين آمنوا         للمسئول لئال يتلقى تعظيمه من    
اخلضر ضبطوه بوجهني أصحهما بفتح اخلاء وكسر الضاد والثاين بضم اخلاء وفتح الضـاد واألول أشـهر                 ) خضرا

ن هذا الفسح لـه     ومعناه ميأل نعما غضة ناعمة وأصله من خضرة الشجرة هكذا فسروه قال القاضي حيتمل أن يكو               
على ظاهره وأنه يرفع عن بصره ما جياوره من احلجب الكثيفة حبيث ال تناله ظلمة القرب وال ضـيقه إذا ردت إليـه                 
روحه قال وحيتمل أن يكون على ضرب املثل واالستعارة للرمحة والنعيم كما يقال سقى اهللا قربه واالحتمال األول                  

 ]أصح
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   هلَاعا أَضِفيه ِلفتخى تتِعهِ       ،حجضم ِمن اللَّه ثَهعبى يتا حذَّبعالُ مزفَلَا ي أخرجه ( .» ذَِلك
 ٦٨ )ابن حبان

 : ومنهم من حيضر صالة اجلماعة ويبلغ اهللا تعاىل مبن حضرها –) ١٦(
ِإنَّ ِللَّـِه ملَاِئكَـةً يتعـاقَبونَ       " : �قَالَ رسولُ اللَِّه    :رِضي اللَّه عنه قَالَ   ،عن أَِبي هريرةَ  

ِفيكُم،    زِر نلَاةُ الْفَجص تارِ  فَِإذَا كَانهلَاِئكَةُ النم لَاةَ   ،لَتالص كُـمعوا مِهدفَش،  تـِعدصو
مـا تـركْتم    :فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم ِبِهم    ،ومكَثَت ِفيكُم ملَاِئكَةُ النهارِ   ،ملَاِئكَةُ اللَّيلِ 

فَِإذَا كَانـت   ،وتركْناهم وهم يصـلُّونَ   ،ونَِجئْناهم وهم يصلُّ  :فَيقُولُونَ،ِعباِدي يصنعونَ؟ 
ثُم صـِعدت ملَاِئكَـةُ     ،صلَاةُ الْعصِر نزلَت ملَاِئكَةُ اللَّيـِل فَشـِهدوا معكُـم الصـلَاةَ           

مـا  : أَعلَم ِبِهم فَيقُـولُ    فَيسأَلُهم ربهم وهو  " :قَالَ" ومكَثَت معكُم ملَاِئكَةُ اللَّيِل     ،النهاِر
وتركْناهم وهم يصلُّونَ   ،ِجئْناهم وهم يصلُّونَ  :فَيقُولُونَ" :قَالَ" تركْتم ِعباِدي يصنعونَ؟    

 ٦٩»فَاغِْفر لَهم يوم الديِن«:فَحِسبته أَنه قَالَ:قَالَ
وظائفهم وأمسائهم من املالئكة ممن يتعني      فهؤالء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر        

 .على العبد اإلميان م والتصديق مبدلوالت النصوص يف حقهم واهللا تعاىل أعلم
============== 

                                                 
 صحيح ) ٣١١٧) (٣٨٦/ ٧( خمرجا -  صحيح ابن حبان - ٦٨

ومنكر التواتر هـذا ال ريـب يف   ،وقال به أهل السنة واجلماعة قاطبة    ،متواتر القدر املشترك  ،عذاب القرب ثبت متواتراً   
ونسب إىل املعتزلـة    ،وفاسق مبتدع إن كان نظرياً    ،ومنكر التواتر بالقدر املشترك كافر إن كان التواتر بديهياً        ،تبديعه

وإذا كانوا أنكروا عذاب القرب فكيف يكونـوا  ،يرد عليه أن املعتزلة املختار عدم إكفارهمو،أم ينكرون عذاب القرب 
وإين ،أنه مل ينكر أحد منهم إال ضرار بن عمرو وبشر املريسـي :وثانياً،لعل التواتر نظري  :يقال أوالً :أهل القبلة؟ أقول  

للـروح واجلسـد    :وقيـل ،العذاب للروح فقط  إن  :مث ألهل السنة قوالن؛ قيل    .يف هذا أيضاً متردد ما مل ير عبارما       
وإن صار البدن ذرة ذرة يف الدنيا فإن الشعور لكل شـيء       ،اختاره أكثر شارحي اهلداية وهو املختار     ،واملشهور الثاين 

وقـال  ،العذاب للبـدن املثايل   :وقال الصوفية ،ال شعور إال للثقلني   :وتفرد ابن حزم األندلسي وقال    ،عند مجهور األمة  
العرف الشذي شرح سنن الترمـذي      " لكل طبيعة شعور    :وقال صاحب الشمس البازغة   ،عور للطبيعة ال ش :الفالسفة

)٣٤٩/ ٢( 
 صحيح)  ٣٢١) (١٦٥/ ١(وصحيح ابن خزمية  ) ٩٢) (٦١:ص(الرد على اجلهمية للدارمي  - ٦٩
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	Eא�R	Eא�R	Eא�R	Eא�R��-S�F�Aא���ن����-S�F�Aא���ن����-S�F�Aא���ن����-S�F�Aא���ن������ 
 

 مل يطلع الناس على شيء من غيبه إال وكان فيه نعمـة عظيمـة               -عز وجل -إنَّ اهللا    
وجعل اإلميان ا من اإلميان     .ْ عرفَنا ذه املخلوقات الكرمية    ومن فضل اهللا علينا أن      ،هلم

ذَِلك الِْكتاب لَا ريـب ِفيـِه       ) ١(امل  { :قال تعاىل .بالغيِب الذي يعد أول صفة للمتقني     
   ِقنيتى ِللْمد٢(ه (      ماهقْنزا رِمملَاةَ وونَ الصِقيميِب ويونَ ِبالْغِمنؤي ِفقُـونَ    الَِّذينني )٣  (

 .]٣-١:البقرة[} 
 : ومن هذه الثمرات

 .وذلك واضح يف عظم خلق املالئكة،وقوف املؤمن على عظيم قدرة اهللا تعاىل.١
ؤالء اخللق العظام الذين يرعـون      ، برعاية اهللا تعاىل له     اطمئنان املؤمن إىل أنه حماطٌ     -٢

 .ويسريون كثريا من شؤون الكون بإذن اهللا تعاىل،شؤونه
حيث أن املالئكة يترصـدون     ، املؤمن على العمل الصاحل وزجره عن السيئات        حثُّ -٣

 .مجيع أعماله ويسجلوا عليه
٤- وذلك ببيـان   ، الباطلة واالعتقاد الزائف يف املالئكة      باب اخلرافة والتخيالتِ    إغالق

ماحلقوتوضيح ما خيص البشر وينفعهم العلم به من أمر املالئكة، يف شأ. 
 املسلم إذا آمـن بوجـود   ألنَّ، وأدرانه تتطهر عقيدة املسلم من شوائب الشرِك أنْ - ٥

ص من االعتقاد بوجود خملوقـات      املالئكة الذين كلفهم اهللا ذه األعمال العظيمة ختلَّ       
 . الكون أمورِ  يف تسيري تسهمومهيٍة

بـاد مكرمـون ال     وإمنا هم ع  ، وال يضرون  يعلم املسلم أن املالئكة ال ينفعونَ        أنْ – ٦
وقَالُوا اتخذَ الـرحمن ولَـدا      { :قال تعاىل ،ويفعلون ما يؤمرون  ،يعصون اهللا ما أمرهم   

يعلَم مـا   ) ٢٧(لَا يسِبقُونه ِبالْقَوِل وهم ِبأَمِرِه يعملُونَ       ) ٢٦(سبحانه بلْ ِعباد مكْرمونَ     
   لْفَها خمو ِديِهمأَي نيـِفقُونَ            بشِتِه ميشخ ِمن مهى وضتِن ارونَ ِإلَّا ِلمفَعشلَا يو ٢٨(م (

                ـِزي الظَّـاِلِمنيجن كَذَِلك منهِزيِه ججن وِنِه فَذَِلكد ِمن ي ِإلَهِإن مهقُلْ ِمني نم٢٩(و  (
 . موال يتعلق، فال يعبدهم وال يتوجه إليهم }]٢٩-٢٦/األنبياء[
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٧- م من هؤالء املالئكة مـن       لَحيث وكَّ ، اهللا تعاىل على لطفه وعنايته بعباده       شكر 
 .مما تتحقق به مصاحلهم يف الدنيا واآلخرة،يقوم حبفظهم وكتابة أعماهلم وغري ذلك

من حتقيق عبادة اهللا علـى الوجـه األكمـل          ، املالئكة على ما هداهم اهللا إليه       حمبةُ -٨
ِإذْ يوِحي ربك ِإلَى الْمآلِئكَِة أَني معكُم       {:قال تعاىل .واستغفارهم هلم ونصرم للمؤمنني   

فَثَبتواْ الَِّذين آمنواْ سأُلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَرواْ الرعب فَاضِربواْ فَوق اَألعناِق واضِربواْ             
الَِّذين يحِملُونَ الْعرش ومن حولَـه  { :ل تعاىل وقا،سورة األنفال ) ١٢(} ِمنهم كُلَّ بنانٍ  

يسبحونَ ِبحمِد ربِهم ويؤِمنونَ ِبِه ويستغِفرونَ ِللَِّذين َآمنوا ربنا وِسعت كُـلَّ شـيٍء              
       ِقِهمو ِبيلَكوا سعباتوا وابت ِللَِّذين ا فَاغِْفرِعلْمةً ومحِحـيِم      رالْج ـذَابـا  )  ٧( عنبر

             ـكِإن اِتِهميذُرو اِجِهموأَزو اِئِهمَآب ِمن لَحص نمو مهتدعٍن الَِّتي وداِت عنج مِخلْهأَدو
    ِكيمالْح ِزيزالْع تِئٍذ فَقَ      ) ٨(أَنموئَاِت ييِق السن تمئَاِت ويالس ِقِهمو     ذَِلـكو ـهتِحمر د

وهِظيمالْع ز٩-٧سورة غافر} )٩(الْفَو 
فإن من يستشعر وجود املالئكـة معـه وعـدم          : على أمر اهللا عز وجل     االستقامةُ -٩

ليستحي ،ويؤمن برقابتهم ألعماله وأقواله وشهادم على كل ما يصدر عنه         ،مفارقتها له 
فكيف يعصى اهللا   ،يف السر ويه يف العالنية أ   فال خيالفه يف أمر وال يعص     ،من اهللا ومن جنوده   

علم أن كل شيء حمسوب نم؟ ومكتوب 
فقد جعل اهللا عليه حافظًا حيفظه مـن        ، مطمئن إىل محاية اهللا له     فاملسلم،الطمأنينةُ -١٠

    اجلن والشياطني ومن كل شر:}         هفَظُونحلِْفِه يخ ِمنِه ويدِن يين بم اتقِّبعم ـِر   لَهأَم ِمن
 .سورة الرعد) ١١(} ...اللِّه
١١- فاملسلم عندما يؤمن باملالئكة وأعماهلم ويرى كيف أن اهللا          ، اهللا عز وجل   حب-

ومالئكـة  ،ومالئكـة باجلبال  ،ومالئكة باألرض ، وكَّل مالئكـة بالسـماء     -عز وجل 
 حمبة  إخل وكل ذلك من أجل اإلنسان وراحته يتوجه إىل اهللا بالشكر فتزداد           ..بالسحاب

يتعاقَبونَ ِفـيكُم   " :قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    :عن أَِبي هريرةَ  .اهللا يف قلبه ويعمل على طاعته     
ثُم يعـرج   ،ويجتِمعونَ ِفي صالَِة الفَجِر وصالَِة العصـرِ      ،مالَِئكَةٌ ِباللَّيِل ومالَِئكَةٌ ِبالنهارِ   
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تركْناهم وهم  :كَيف تركْتم ِعباِدي؟ فَيقُولُونَ   :فَيسأَلُهم وهو أَعلَم ِبِهم   ،مالَِّذين باتوا ِفيكُ  
 ٧٠)أخرجه البخاري (."وأَتيناهم وهم يصلُّونَ ،يصلُّونَ

ومواصلة اجلهاد يف سبيل    ،ومن مثرات اإلميان باملالئكة الصرب    ،الصرب على طاعة اهللا    -١٢
فعندما يصبح املؤمن غريبا يف وطنه وبـني        ،عدم اليأس والشعور باألنس والطمأنينة    و،اهللا

أهله وقومه حينما يدعوهم إىل اهللا وجيد منهم الصد واالستهزاء جيد املؤمن من مالئكة              
ألن ،اهللا أنيسا ورفيقًا يصحبه ويطمئنه ويشجعه على مواصلة السري يف طريـق اهلـدى             

ويتجهون إىل خالق السموات واألرض     ، كما يعبد املؤمن ربه    يعبدون اهللا ،جنود اهللا معه  
فيشعر بأنه ال يسري وحده إىل اهللا دائما بل يسري مع موكـب إميـاىن مـع                 ،كما يتجه 

ومع السماوات واألرض وباقى خملوقات اهللا الـيت        ،املالئكة ومع األنبياء عليهم السالم    
 .تسبح حبمده

 
������������ 

 
  

                                                 
 )٦٣٢ (- ٢١٠):٤٣٩/ ١(وصحيح مسلم   )٥٥٥) (١١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٧٠

أي فيسأل اهللا تعاىل    ) فيسأهلم وهو أعلم م   (.يصعد إىل السماء  ) يعرج(. طائفة بعد األخرى   تأيت) يتعاقبون فيكم  [ (
 ]املالئكة عن حال املصلني وهو أعلم حباهلم واحلكمة من سؤاهلم إظهار شهادم لبين آدم باخلري
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���T>U�A�T>U�A�T>U�A�T>U�Aא���ن	א���ن	א���ن	א���ن	
 

  عز وجل - من خملوقات اهللا     اجلن-    قـال  ، خلقـوا مـن النار    واملسلم يؤمن بأن اجلن
 .سورة الرمحن) ١٥(} وخلَق الْجانَّ ِمن ماِرٍج من ناٍر{:تعاىل

وخِلق الْجـانُّ ِمـن     ،خِلقَِت الْملَاِئكَةُ ِمن نورٍ   «: �قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَت،عن عاِئشةَ و
 .٧١)مسلمأخرجه (  »وخِلق آدم ِمما وِصف لَكُم،ماِرٍج ِمن ناٍر
خلَق اللَّه جلَّ وعز الْملَاِئكَةَ ِمن نوٍر وخلَق الْجانَّ ِمـن         «:قَالَ �عِن النِبي   ،وعن عاِئشةَ 

فصا وِمم مِني آدب لَقخاٍر و٧٢»ن. 
ولَقَد خلَقْنـا الِْإنسـانَ ِمـن       { :قال تعاىل ، اجلن قبل اإلنس   -عز وجل -وقد خلق اهللا    

) ٢٧(والْجانَّ خلَقْناه ِمن قَبـلُ ِمـن نـاِر السـموِم       ) ٢٦(صلْصاٍل ِمن حمٍإ مسنوٍن     
 ]٢٦،٢٧/احلجر[

واملسلم   م كلَّ   ، مأمور مثل اإلنسان بطاعة اهللا      يؤمن بأن اجلنها طبقًا ملا   وأن جيعلوا حيا
سـورة  ) ٥٦(} وما خلَقْت الِْجـن والْـِإنس ِإلَّـا ِليعبـدونِ         {:قال تعاىل ،أراده اهللا 
يا معشر الِْجن واِإلنِس أَلَم يأِْتكُم رسـلٌ        {:وقال سبحانه خماطبا اجلن واإلنس    ،الذاريات

    كُموننِذرياِتي وآي كُملَيونَ عقُصي نكُما     ملَـى أَنفُِسـنا عنـِهدذَا قَالُواْ شه ِمكُموِلقَاء ي 
واْ كَاِفِرينكَان مهأَن لَى أَنفُِسِهمواْ عِهدشا ويناةُ الديالْح مهتغَرسورة األنعام) ١٣٠(} و 

 عـن ،من اإلنس واجلن  إىل كلٍّ� أرسل نبيه حممدا   -عز وجل -واملسلم يؤمن بأن اهللا     
أُعِطيـت جواِمـع    :فُضلْت علَى الْأَنِبيـاِء ِبِسـت     " :قَالَ �أَنَّ رسولَ اِهللا    ،أَِبي هريرةَ 

وجِعلَــت ِلــي الْــأَرض طَهــورا ،وأُِحلَّــت ِلــي الْغناِئم،ونِصــرت ِبالرعِب،الْكَِلِم
 .٧٣)مسلم( "وخِتم ِبي النِبيونَ ،وأُرِسلْت ِإلَى الْخلِْق كَافَّةً،ومسِجدا

                                                 
 ]اد الناراملارج اللهب املختلط بسو) مارج(اجلن ) اجلان(ش )[٢٩٩٦ (- ٦٠) ٢٢٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٧١
 وهذَا حِديثٌ ثَاِبت ِباتفَاٍق:قال ) ٤٩:ص(الرد على اجلهمية البن منده  - ٧٢
 )٥٢٣ (- ٥):٣٧١/ ١(صحيح مسلم  - ٧٣
ويف رواية األخرى بعثت جبوامع الكلم قال اهلروي يعين به القرآن مجع اهللا تعـاىل يف                ) أعطيت جوامع الكلم  (ش  [

 ] كان باجلوامع قليل اللفظ كثري املعاين�رية وكالمه األلفاظ اليسرية منه املعاين الكث
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وِإذْ صرفْنا ِإلَيك نفَرا ِمن الِْجن يستِمعونَ الْقُرَآنَ فَلَما حضـروه قَـالُوا             { :وقوله تعاىل 
        ِذِريننم ِمِهما ِإلَى قَولَّوو ا قُِضيوا فَلَمِصتمِ    ) ٢٩(أَنا سا ِإننما قَوقَالُوا ي    ِزلَ ِمنا أُنابا ِكتنع

يا قَومنـا   ) ٣٠(بعِد موسى مصدقًا ِلما بين يديِه يهِدي ِإلَى الْحق وِإلَى طَِريٍق مستِقيٍم             
ومن ) ٣١(أَِجيبوا داِعي اللَِّه وَآِمنوا ِبِه يغِفر لَكُم ِمن ذُنوِبكُم ويِجركُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم              

لَا يِجب داِعي اللَِّه فَلَيس ِبمعِجٍز ِفي الْأَرِض ولَيس لَه ِمن دوِنِه أَوِلياُء أُولَِئك ِفي ضـلَاٍل   
 .]٣٢-٢٩/األحقاف) [٣٢(مِبٍني 

 :طوائف اجلن
واملسلم    ا      يؤمن بأن اجلن طوائففمنـهم املؤمنـون ومنـهم      ، كثرية مثل اإلنـس متام
قـال  ،ومنهم العفاريت ،ومنهم الشياطني ،ومنهم الصاحلون ومنهم املفسدون   ،ونالكافر
 )١٤(} وأَنا ِمنا الْمسِلمونَ وِمنا الْقَاِسطُونَ فَمن أَسلَم فَأُولَِئك تحـروا رشـدا          {:تعاىل

} ِلك كُنا طَراِئق ِقـددا    وأَنا ِمنا الصاِلحونَ وِمنا دونَ ذَ     {: أيضا تعاىل وقال،سورة اجلن 
وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ ِنِبي عدوا شياِطني اِإلنِس والِْجـن         {:تعاىل وقال،سورة اجلن ) ١١(

شاء ربك ما فَعلُوه فَـذَرهم ومـا        ويوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا ولَ       
 .سورة األنعام) ١١٢ (}يفْترونَ 

 واجلن ا عن غريه      ، خمتلفة  أنواع لكل نوع ميزات يتميز، فهناك اجلن   الطيار والغـواص  
 .وغري ذلك

 :قدرات اجلن
عز وجل - يؤمن بأن اهللا     واملسلم-  قـدرات خاصـة مل مينحهـا لإلنـس           منح اجلن 

ىت تدل علـى عظمـة      والقوة العظيمة ال  ،ومن هذه القدرات سرعة التنقل الفائق     ،مجيعا
عندما أراد أن يثبت مللكـة      ، عليه السالم  كما جاء ىف قصة سليمان    ،-سبحانه-اخلالق  

قَالَ يا  { :قال تعاىل ، له من نعم عظيمة وآالء جليلة      -عز وجل -سبأ عظم ما أعطاه اهللا      
        ِلِمنيسوِني مأْتلَ أَنْ يا قَبِشهرأِْتيِني ِبعي كُملَأُ أَيا الْمها     ) ٣٨(  أَيأَن الِْجن ِمن قَالَ ِعفْريت

            أَِمني ِه لَقَِويلَيي عِإنو قَاِمكم ِمن قُوملَ أَنْ تِبِه قَب ٣٩(َآِتيك (     ِمن ِعلْم هدقَالَ الَِّذي ِعن
           سم َآها رفَلَم فُكطَر كِإلَي دترلَ أَنْ يِبِه قَب ا َآِتيكاِب أَنِل      الِْكتفَض ذَا ِمنقَالَ ه هدا ِعنِقرت
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                 ـي غَِنـيبفَِإنَّ ر كَفَر نمفِْسِه وِلن كُرشا يمفَِإن كَرش نمو أَكْفُر أَم كُرِني أَأَشلُوبي ِليبر
 ٤٠-٣٨/النمل) [٤٠(كَِرمي.[ 

وكانوا يسـتمعون إىل    ،ي الفضاء اخلارج  يؤمن بأن اجلن يستطيعون التحليق يف       واملسلم
فلما بعث اهللا   ،وينقلون أخبارها إىل الكهنة بعد إضافة كثري من األكاذيب إليها         ،السماء

 علـى   -عز وجل -يقول اهللا   ،حِرست السماء بالشهب واملالئكة    � النيب   -عز وجل -
وأَنـا  ) ٨(دا وشهبا    وأَنا لَمسنا السماَء فَوجدناها مِلئَت حرسا شِدي       {:لسان أحد اجلن  

 ]٨،٩/اجلن) [٩(كُنا نقْعد ِمنها مقَاِعد ِللسمِع فَمن يستِمِع الَْآنَ يِجد لَه ِشهابا رصدا 
 اللَّـِه   أَنها سِمعت رسولَ  ،زوِج النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم     ،وعن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها    

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عقُولُ،صانِ    " :ينِزلُ ِفي العنِإنَّ املَالَِئكَةَ ت: ابحالس وهو،   ـراَألم ذْكُرفَت
فَيكِْذبونَ معها  ،فَتوِحيِه ِإلَى الكُهانِ  ،فَتستِرق الشياِطني السمع فَتسمعه   ،قُِضي ِفي السماءِ  

 .٧٤) أخرجه البخاري(" ائَةَ كَذْبٍة ِمن ِعنِد أَنفُِسِهم ِم
لسليمان       -عـز وجـل   - يؤمن بأن اهللا     واملسلم يغوصـون يف  ، قـد سـخر اجلـن 

عـز  -اهللا   وقد جعلهم ،ويبنون له القصور الشاخمات   ،ويستخرجون له من خرياته   ،البحر
يمانَ جنوده ِمن الِْجـن     وحِشر ِلسلَ {:قال تعاىل ، من جنود سليمان عليه السالم     -وجل

 سورة النمل) ١٧(} والِْإنِس والطَّيِر فَهم يوزعونَ
 وِلسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لَه عين الِْقطِْر وِمـن             {:وقال تعاىل 

ربِه ومن يِزغْ ِمنهم عن أَمِرنا نِذقْه ِمن عـذَاِب السـِعِري           الِْجن من يعملُ بين يديِه ِبِإذِْن       
يعملُونَ لَه ما يشاُء ِمن محاِريب وتماِثيلَ وِجفَاٍن كَالْجواِب وقُـدوٍر راِسـياٍت             ) ١٢(

 كُورالش اِديِعب قَِليلٌ ِمنا وكْرش وداولُوا َآلَ دم١٢،١٣/سبأ) [١٣(اع[ 
وِمن الشياِطِني من يغوصونَ لَه ويعملُونَ عملًا دونَ ذَِلـك وكُنـا لَهـم              {: تعاىل وقال

اِفِظنيسورة األنبياء   ) ٨٢(} ح واملسلم   على تغيري أشـكاهلم     قدرةً  يؤمن أن للجن ، نفع
فَأَتاِني آٍت  ،ى اُهللا علَيِه وسلَّم ِبِحفِْظ زكَاِة رمضانَ      وكَّلَِني رسولُ اِهللا صلَّ   :قَالَ،أَِبي هريرةَ 

                                                 
  )٣٢١٠) (١١١/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٤
مجع كاهن وهو الذي يتعاطى اإلخبار      ) الكهان(.فتلقيه) فتوحيه(.ختتلس وتستمع ستخفية كالسارق   ) فتسترق(ش   [

 ]عن الكائنات يف املستقبل ويدعي معرفة األسرار
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ِإنـي  :قَالَ،لَأَرفَعنك ِإلَى رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       :فَأَخذْته فَقُلْت ،يحثُو ِمن الطَّعامِ  
فَلَما أَصبحت قَالَ النِبي صـلَّى اُهللا       ،يت عنه فَخلَّ،محتاج وعلَي ِعيالٌ وِبي حاجةٌ شِديدةٌ     

 لَّمسِه ولَيةَ؟      «:عاِرحالْب كلَ أَِسريا فَعةَ مريرا ها أَبي «ولَ اهللاِ  :قُلْتسا رـةً    ،ياجـكَى حش
فَعرفْت أَنـه   » وسيعود، قَد كَذَبك  أَما ِإنه «:فَقَالَ،فَرِحمته فَخلَّيت سِبيلَه  ،شِديدةً وِعيالًا 

       لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسِل رِلقَو ودعيس: ودعيس هاِم     ،ِإنالطَّع ثُو ِمنحاَء يفَج هتدصفَر
فَقُلْت:       لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسِإلَى ر كنفَعالٌ     :لَقَا،لَأَرِعي لَيعو اجتحي مِني فَِإنعد

 ودلَا أَعو،  ِبيلَهس تلَّيفَخ هتِحمفَر،       لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسفَقَالَ ر تحبا  «:فَأَصا أَبي
فَرِحمته فَخلَّيت  ،جةً وِعيالًا شكَا حا ،يا رسولَ اهللاِ  :قُلْت» ما فَعلَ أَِسريك الْباِرحةَ؟   ،هريرةَ
ِبيلَهفَقَالَ،س:  ككَذَب ها ِإنأَم،  ودعيسو "         ـهذْتـاِم فَأَخالطَّع ثُو ِمنحاَء يالثَّاِلثَةَ فَج هتدصفَر
فَقُلْت:           ذَا آِخره لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسِإلَى ر كنفَعلَا     لَأَر كأَن معزاٍت ترثَلَاِث م

  ودعت ثُم ودعا     :قَالَ،تاُهللا ِبه كفَعناٍت يكَِلم كلِّمِني أُععد،؟ قَالَ  :قُلْتا ِهيم:   ـتيِإذَا أَو
      ِسيةَ الْكُرأْ آيفَاقْر اِشكِإلَى ِفر}      ومالْقَي يالْح وِإلَّا ه ـى  ] ٢٥٥:لبقرةا[} اُهللا لَا ِإلَهتح

فَأَصبحت ،ولَا يقْربك شيطَانٌ حتى تصِبح    ،فَِإنه لَن يزالَ علَيك ِمن اِهللا حاِفظٌ      ،تخِتم الْآيةَ 
ـ    ،يا رسولَ اهللاِ  :قُلْت» ما فَعلَ أَِسريك الْباِرحةَ؟   «:فَقَالَ ِلي رسولُ اهللاِ    ي زعم أَنـه يعلِّمِن

     ِبيلَهس تلَّيا فَخِني اُهللا ِبهفَعناٍت ي؟ «:قَالَ،كَِلما ِهيقَالَ ِلي » م:     اِشـكِإلَى ِفر تيِإذَا أَو
} اُهللا لَا ِإلَـه ِإلَّـا هـو الْحـي الْقَيـوم           {فَاقْرأْ آيةَ الْكُرِسي ِمن أَوِلها حتى تخِتمها        

ن يزالَ علَيك ِمن اِهللا حـاِفظٌ ولَـا يقْربـك الشـيطَانُ حتـى       لَ:وقَالَ] ٢٥٥:البقرة[
ِبحصرِ    ،تيلَى الْخٍء عيش صروا أَحكَانو،      ـلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيفَقَالَ الن:»    ـهـا ِإنأَم

  قَكدص قَدو ذُ ثَلَاثٍ    ،كَذُوبنم اِطبخت نم لَمعةَ؟  ،تريرا ها أَبي «قَالَ،لَا:فَقُلْت:»  ذَِلـك
 .٧٥)البخارىأخرجه ( »الشيطَانُ

                                                 
 صحيح ) ١٠٧٢٩) (٣٥١/ ٩(معلقا والسنن الكربى للنسائي   )  ٢٣١١) (١٠١/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٥
نفقة عيال  ) علي عيال (.يأخذ بكفيه ) حيثو(.اسم فاعل من أتى وأصله آيت فحذفت الياء اللتقاء الساكنني         ) آت(ش  [

ط األسري إذا مسي أسريا ألنه ربطه حببل وكانت عادة العرب أن ترب      ) أسريك(.وهم الزوجة واألوالد ومن يف نفقة املرء      
اآلية اليت يذكر فيها كرسي الرمحن جـل        ) آية الكرسي (.ترقبته) فرصدته(.أقرب ليلة مضت  ) البارحة(.أخذته حببل 

أي الصـحابة  ) وكـانوا (. /٢٥٥البقـرة  / إىل آخر اآلية .} اهللا ال إله إال هو احلي القيوم  {وعال وهي قوله تعاىل     
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ِإنَّ ِعفِْريتا ِمن اِجلن تفَلَّـت الباِرحـةَ        «:عِن النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم     ،وعن أَِبي هريرةَ  
فَأَردت أَنْ أَربطَه علَى ساِريٍة ِمن سواِري       ، ِمنه فَأَخذْته  فَأَمكَنِني اللَّه ،ِليقْطَع علَي صالَِتي  

    ِه كُلُّكُموا ِإلَيظُرنى تتِجِد حلْكًـا الَ           ،املَسِلـي م به بانَ رملَيةَ أَِخي سوعد تفَذَكَر
متمرد ِمـن ِإنـٍس أَو      ] ٣٩:النمل[} ِعفِْريت{» ينبِغي ِلأَحٍد ِمن بعِدي فَرددته خاِسئًا     

 .٧٦)أخرجه البخاري(."ِمثْلُ ِزبِنيٍة جماعتها الزباِنيةُ ،جانٍّ
اجلنمساكن : 

ــلم ــن املس ــأن للج ــؤمن ب ــاكن ي ــكنون فيها مس ــل، يس ــاكن :مث األم
 ِعندنا مولَى    وهو -فعن صيِفي   .واألماكن املظلمة ،واألماكن النجسة ،والصحارى،اخلربة

   ِن أَفْلَحاِئبِ   -ابو السِني أَبربأَخ ،         ِريدِعيٍد الْخلَى أَِبي سلَ عخد هةَ أَنرهِن زاِم بلَى ِهشوم
ِفـي  فَسِمعت تحِريكًا   ،فَجلَست أَنتِظره حتى يقِْضي صلَاته    ،فَوجدته يصلِّي :قَالَ،ِفي بيِتهِ 

فَأَشـار ِإلَـي أَِن اجِلـس       ،فَالْتفَت فَِإذَا حيةٌ فَوثَبـت ِلأَقْتلَها     ،عراِجني ِفي ناِحيِة الْبيتِ   
تلَسارِ          ،فَجـٍت ِفـي الـديِإلَـى ب ارأَش فرصا ان؟      :فَقَالَ،فَلَمـتيـذَا الْبى هـرأَت

فَقُلْت:معسٍ    كَانَ ِفيِه فَ  :قَالَ،نرٍد ِبعهِديثُ عا حى ِمنـلَّى     :قَالَ،توِل اِهللا صسر عا منجرفَخ
                ـلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسأِْذنُ رتسى يالْفَت ِق فَكَانَ ذَِلكدنِإلَى الْخ لَّمسِه ولَياُهللا ع

فَقَالَ لَه رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم        ،استأْذَنه يوما فَ،ِبأَنصاِف النهاِر فَيرِجع ِإلَى أَهِلهِ    
  كِسلَاح كلَيذْ عظَةَ   ،خيقُر كلَيى عشي أَخفَِإن،  هلُ ِسلَاحجذَ الرفَأَخ،    هأَترفَِإذَا ام عجر ثُم

اكْفُف علَيـك   :فَقَالَت لَه ،لرمح ِليطْعنها ِبِه وأَصابته غَيرةٌ    بين الْبابيِن قَاِئمةً فَأَهوى ِإلَيها ا     
فَدخلَ فَِإذَا ِبحيٍة عِظيمٍة منطَِويـٍة      ،رمحك وادخِل الْبيت حتى تنظُر ما الَِّذي أَخرجِني       

     ِح فَانما ِبالرهى ِإلَيواِش فَأَهلَى الِْفرا ِبهِ عهظَمت،        تبـطَراِر فَاضِفي الـد هكَزفَر جرخ ثُم

                                                                                                                         

أخربك مبا  ) قد صدقك (. ويبذلون يف سبيله كل شيء من متاع الدنيا        حيرصون على تعلم اخلري فيأخذونه حيثما صدر      
 ]من شأنه وخلقه كثرة الكذب) وهو كذوب(.يوافق الواقع واحلق

 )٥٤١ (- ٣٩):٣٨٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤٢٣) (١٦٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٦
 ٣٩النمـل   / } من مقامـك  قال عفريت من اجلن أنا آتيك به قبل أن تقوم           {يشري إىل قوله تعاىل     ) عفريت(ش   [
إىل أنـه قـال يف      .) .زبنية(قيل أشار بقوله    .أي مجعها ) مجاعتها(.جملس قضائك ) مقامك(.أي بعرش بلقيس  ) به(./

 ]عفريت عفرية وجيمع على عفارية
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فَِجئْنا ِإلَى رسوِل اِهللا صـلَّى      :قَالَ،فَما يدرى أَيهما كَانَ أَسرع موتا الْحيةُ أَِم الْفَتى        ،علَيِه
  لَّمسِه ولَياُهللا ع،      عا ادقُلْنو لَه ا ذَِلكنا فَقَالَ   فَذَكَرِييِه لَنحاَهللا ي:» اِحِبكُموا ِلصِفرغتاس « ثُم

فَِإنْ بدا لَكُـم    ،فَآِذنوه ثَلَاثَةَ أَيامٍ  ،فَِإذَا رأَيتم ِمنهم شيئًا   ،ِإنَّ ِبالْمِدينِة ِجنا قَد أَسلَموا    «:قَالَ
ذَِلك دعب،لُوهطَانٌ،فَاقْتيش وا هم٧٧)مسلمأخرجه ( »فَِإن. 

طعاماجلن : 
فعن أَِبي هريرةَ   ،العظم والروثة ووه،عن طعام اجلن   �يؤمن مبا أخرب به الرسول      ُواملسلم  

  هنع اللَّه ِضيـوِئِه                :رضةً ِلواوِإد ـلَّمسـِه ولَيـلَّى اُهللا عص ِبـيالن عِملُ محكَانَ ي هأَن
ابِغِني أَحجارا  «:فَقَالَ،أَنا أَبو هريرةَ  :فَقَالَ» من هذَا؟ «:فَقَالَ،ا هو يتبعه ِبها   فَبينم،وحاجِتِه

حتى ،فَأَتيته ِبأَحجاٍر أَحِملُها ِفي طَرِف ثَوِبي     .» والَ تأِْتِني ِبعظٍْم والَ ِبروثَةٍ    ،أَستنِفض ِبها 
ما بالُ العظْـِم والروثَـِة؟      :فَقُلْت،ثُم انصرفْت حتى ِإذَا فَرغَ مشيت     ،ِهوضعتها ِإلَى جنبِ  

فَسـأَلُوِني  ،وِنعم اِجلن ،وِإنه أَتـاِني وفْـد ِجـن نِصـيِبني        ،هما ِمن طَعاِم اِجلن   «:قَالَ
ادوا بِ      ،الزرمأَنْ الَ ي ملَه اللَّه توعظٍْمفَدا     ،عاما طَعهلَيوا عدجثٍَة ِإلَّا ووالَ ِبرأخرجـه  (» و

 .٧٨)البخاري
سأَلْت علْقَمةَ هلْ كَانَ ابن مسعوٍد شِهد مع رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيـِه              :قَالَ،وعن عاِمرٍ 

هلْ شِهد أَحد ِمـنكُم     :أَلْت ابن مسعوٍد فَقُلْت   أَنا س ،فَقَالَ علْقَمةُ :وسلَّم لَيلَةَ الِْجن؟ قَالَ   
لَا ولَِكنا كُنا مع رسـوِل اِهللا ذَات        :مع رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم لَيلَةَ الِْجن؟ قَالَ         

فَِبتنا ِبشر لَيلَـٍة    :قَالَ.استِطري أَِو اغِْتيلَ  :قُلْنافَ.لَيلٍَة فَفَقَدناه فَالْتمسناه ِفي الْأَوِديِة والشعابِ     

                                                 
 )٢٢٣٦ (- ١٣٩) ١٧٥٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٧
اجني مفرده عرجون وهو العود األصفر      أراد ا األعواد اليت يف سقف البيت شبهها بالعراجني والعر         ) عراجني(ش   [

أي منتصـفه   ) بأنصاف النهار (الذي فبه مشاريخ العذق وهو فعلون من االنعراج واالنعطاف والواو والنون زائدتان             
فإن بدا لكـم    (هو من اإليذان مبعىن اإلعالم      ) فآذنوه(وكأنه وقت آلخر النصف األول وأول النصف الثاين فجمعه          

ل العلماء معناه وإذا مل يذهب باإلنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيت وال ممن أسلم من اجلن                  قا) بعد ذلك فاقتلوه  
 ]بل هو شيطان فال حرمة عليكم فاقتلوه ولن جيعل اهللا له سبيال لالنتصار عليكم

  )٣٨٦٠(:)٤٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٧٨
حقيقة خبلق اهللا تعاىل أو أا      ) وجدوا عليها طعاما  (.أي يتين عن اإلتيان ا لالستنجاء     ) ما بال العظم والروثة   (ش  [

 ]هي تكون طعاما أو العظم طعام هلم والروث علف لدوام كما ورد واهللا تعاىل ورسوله أعلم
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فَقُلْنا يا رسـولَ اِهللا فَقَـدناك   :قَالَ.بات ِبها قَوم فَلَما أَصبحنا ِإذَا هو جاٍء ِمن ِقبلَ ِحراءٍ    
       ِبه اتلٍَة بلَي را ِبشنفَِبت كِجدن فَلَم اكنفَطَلَب مفَقَالَ.ا قَو:»      ـهعم تبفَذَه اِعي الِْجناِني دأَت

" :فَانطَلَق ِبنا فَأَرانا آثَارهم وآثَار ِنرياِنِهم وسأَلُوه الزاد فَقَالَ        :قَالَ» فَقَرأْت علَيِهم الْقُرآنَ  
         ِفي أَي قَعِه يلَياِهللا ع ماس ظٍْم ذُِكركُلُّ ع لَكُم        لَفٍة عرعكُلُّ با ومكُونُ لَحا يم فَرأَو ِديكُم

كُمابوِلد.      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسفَقَالَ ر:»        ـامـا طَعمهـا فَِإنوا ِبِهمجنتسفَلَا ت
اِنكُمو٧٩)أخرجه مسلم (» ِإخ. 

 فعليه أن يلتزم بآداب اإلسالم     ،لطعاممن وجود الشيطان معه عند ا     ُ املسلم   ولكي حيترس
حىت ال  ؛وال يأكل بشـماله   ،ويأكل بيمينه ،-تعاىل- تناول الطعام بأن يبدأ باسم اهللا        يف

أَنَّ رسـولَ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه         ،عن أَِبيـهِ  ،وعن سـاِلمٍ  ، أكله يشاركه الشيطان يف  
لَّمسبِ    «:قَالَ،و كُمِمن دأَح أْكُلَناِلهِ لَا يا   ،ِشـمِبه نبـرشلَا يأْكُـلُ      ،وطَانَ يـيفَـِإنَّ الش

وِفـي  ،»ولَا يعِطي ِبها  ،ولَا يأْخذُ ِبها  «:وكَانَ ناِفع يِزيد ِفيها   :قَالَ،»ويشرب ِبها ،ِبِشماِلِه
 .٨٠)مسلمأخرجه (  »لَا يأْكُلَن أَحدكُم«:ِروايِة أَِبي الطَّاِهِر

فهـم  ،نفس مصري الكافرين مـن اإلنس     و ه  الكافرين من اجلن   يؤمن بأن مصري    سلموامل
قال ،وسوف حياسبون علـى مـا يعملـون ىف الـدنيا          ،مكلفون باإلميان باهللا وطاعته   

هم أَعين  ولَقَد ذَرأْنا ِلجهنم كَِثريا من الِْجن واِإلنِس لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهونَ ِبها ولَ            {:تعاىل
                 ـمه لَِئـكلُّ أُوأَض ملْ هاِم بعكَاَألن لَِئكا أُوونَ ِبهعمسآذَانٌ الَّ ي ملَها وونَ ِبهِصربالَّ ي

 .سورة األعراف) ١٧٩(} الْغاِفلُونَ
ني لَأَملَأَنَّ جهنم ِمـن     ِشئْنا لَآتينا كُلَّ نفٍْس هداها ولَِكن حق الْقَولُ مِ        وولَ{:قال تعاىل و

ِعنيماِس أَجالنِة وسورة السجدة) ١٣(} الِْجن 
 :اجلن واإلنسالعالقة بني 

                                                 
 )٤٥٠ (- ١٥٠):٣٣٢/ ١(صحيح مسلم  - ٧٩
سيل والشـعاب  يف املصباح األودية مجع الوادي وهو كل منفرج بني جبال يكون منفذا لل      ) األودية والشعاب (ش   [

معىن استطري طارت به اجلن ومعىن اغتيل       ) استطري أو اغتيل  (مجع شعب بالكسر وهو الطريق وقيل الطريق يف اجلبل          
 ]قتل سرا والغيلة بالكسر هي القتل خفية

 )٢٠٢٠ (- ١٠٦):١٥٩٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٠
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ويزينون لـه   ، يؤمن بـأن الكـافرين مـن اجلـن يوسوسـون إىل اإلنسـان              املسلم
وةُ بـن   أَخبرِني عر :قَالَ،عِن ابِن ِشهابٍ   -عز وجل - اهللا   ويشككون املسلم يف  ،ياملعاص
يـأِْتي  " :قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم        :قَالَ أَبو هريرةَ رِضي اللَّه عنه     ،الزبيِر

من خلَق ربك؟ فَـِإذَا     :حتى يقُولَ ،من خلَق كَذَا  ،من خلَق كَذَا  :الشيطَانُ أَحدكُم فَيقُولُ  
 .٨١)متفق عليه( "لْيستِعذْ ِباللَِّه ولْينتِه بلَغه فَ

سبحانه- يؤمن بأن اهللا     واملسلم-   قـال  ،بالتزام الطاعات ، اجلن وإيذائـه    حيفظه من مس
سـورة  ) ١١(} ...لَه معقِّبات من بيِن يديِه وِمن خلِْفِه يحفَظُونه ِمن أَمِر اللّـهِ           {:تعاىل
 .الرعد

فمن السـهل علـى اجلـن أن يـؤذوهم بالصـرع           ،ن يبتعدون عن طريق اهللا    أما الذي 
ِإنَّ ،يا نِبـي اهللاِ   :فَجاَء أَعراِبي فَقَالَ   �كُنت ِعند النِبي    :قَالَ،فعن أُبي بن كَعبٍ   ،واجلنون

فَوضعه بـين يديـِه     " ِني ِبِه   فَأِْت":قَالَ،ِبِه لَمم :قَالَ" وما وجعه؟   ":ِلي أَخا وِبِه وجع قَالَ    
   ِبيالن ذَهوِن             �فَعيـاتهِة،وقَرِة الْبـورِل سأَو ـاٍت ِمـنِع آيبأَرـاِب،وـِة الِْكتِبفَاِتح

ورِة وثَلَاِث آياٍت ِمن آِخِر س    ،وآيِة الْكُرِسي ] ١٦٣:البقرة[} وِإلَهكُم ِإلَه واِحد  {:الْآيتيِن
،وآيـٍة ِمـن    ]١٨:آل عمران [} شِهد اُهللا أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا هو      {وآيٍة ِمن آِل ِعمرانَ     ،الْبقَرِة

فَتعالَى {،وآِخِر سورِة الْمؤِمِنني    }ِإنَّ ربكُم اُهللا الَِّذي خلَق السمواِت والْأَرض      {الْأَعراِف  
} وأَنه تعالَى جـد ربنـا     {،وآيٍة ِمن سورِة الِْجن     ]١١٦:املؤمنون[} لْحقاُهللا الْمِلك ا  

                                                 
 ) ١٣٤ (- ٢١٢:)١١٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٢٧٦) (١٢٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٨١

عن ) ولينته(.من وسوسته بأن يقول أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم        ) فليستعذ باهللا (.بلغ قوله من خلق ربك    ) بلغه [ (
 ]االسترسال معه يف هذه الوسوسة
والرد لَها ِمن غَير    ،عراِض عنها أَمرهم أَنْ يدفَعوا الْخواِطر ِبالْإِ     �ظَاِهر الْحِديث أَنه    : قَالَ الِْإمام الْماِزِري رِحمه اللَّه      

فَأَما الَِّتي لَيست ِبمسـتِقرٍة  :واَلَِّذي يقَال ِفي هذَا الْمعنى أَنَّ الْخواِطر علَى ِقسميِن          :قَالَ  .ِاسِتدلَال ولَا نظَر ِفي ِإبطَاهلَا    
وعلَى ِمثْلـها ينطَِلـق ِاسـم       ،وعلَى هذَا يحمل الْحِديث   ،لَِّتي تدفَع ِبالِْإعراِض عنها   ولَا ِاجتلَبتها شبهة طَرأَت فَِهي ا     

ـ   .الْوسوسة ؛ فَكَأَنه لَما كَانَ أَمرا طَاِرئًا ِبغيِر أَصل دِفع ِبغيِر نظَر ِفي دِليل ِإذْ لَا أَصل لَه ينظَر ِفيـهِ                     ـا الْخأَماِطر وو
 -شرح النووي على مسلم     .واَللَّه أَعلَم .الْمستِقرة الَِّتي أَوجبتها الشبهة فَِإنها لَا تدفَع ِإلَّا ِباِلاسِتدلَاِل والنظَر ِفي ِإبطَاهلَا           

 )٢٥٣ص  / ١ج (
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وعشِر آياٍت ِمن أَوِل الصافَّاِت،وثَلَاِث آياٍت ِمن آِخِر سورِة الْحشِر،وقُلْ هو           ،]٣:اجلن[
 .٨٢ )أمحد أخرجه (."ه لَم يشتِك قَطُّ فَقَام الرجلُ كَأَن.اُهللا أَحد والْمعوذَتيِن

 معهـا  -� - عن يعلَى بِن مرةَ عن أَِبيِه أَنَّ امرأَةً جاَءت ِإلَى النِبى يومن ذلك ما رو
       ِبىفَقَالَ الن ما ِبِه لَملَه ِبىص-�- » دع جرولُ اللَِّه واخسا رأَ قَالَ فَ.»اللَِّه أَنـرقَـالَ  .ب

خِذ  « -�-قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَِّه     .فَأَهدت ِإلَيِه كَبشيِن وشيئاً ِمن أَِقٍط وشيئاً ِمن سمنٍ        
 را اآلخهلَيع درِن ويشالْكَب دأَحو نمالس٨٣) يف مسنده أمحدأخرجه ( » اَألِقطَ و. 

ونَ الربا الَ يقُومونَ ِإالَّ كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ ِمـن            الَِّذين يأْكُلُ {:وقال تعاىل 
           ـاءهـن جـا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبِمثْلُ الر عيا الْبمقَالُواْ ِإن مهِبأَن ذَِلك سالْم

   ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ موم             ماِر هالن ابحأَص لَِئكفَأُو ادع نمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا سم فَلَه 
 .سورة البقرة) ٢٧٥(} ِفيها خاِلدونَ

م مـن شـياطني اإلنـس          ٍ معركة مستمرة    يعلم أنه يف    واملسلممع الشياطني وأعـوا
 .-عز وجل-الذين يفسدون ىف األرض وال يطيعون اهللا ،واجلن

ا     واملسلمِإنَّ {:قال تعاىل ،الشيطانوجيب أن حيترس منه ه    ووأول عد ، يعرف أعداءه جيد
  دع طَانَ لَكُميوالش   عدا يما ِإنودع ِخذُوهـِعريِ     وفَاتاِب السحأَص وا ِمنكُونِلي هب٦(} ِحز (

أَن لَّا تعبـدوا الشـيطَانَ ِإنـه لَكُـم          أَلَم أَعهد ِإلَيكُم يا بِني آدم       {:وقال،سورة فاطر 
دوعِبنيسورة يــس) ٦٠(} م. 

ا من وسوسته    ، طريق غوايته   ال يتبع الشيطان يف    فاملسلمألنه سبب الضالل   ؛بل حيذر دائم
-تعـاىل - زين لألمم السابقة طرق الشرك باهللا        يالذوفه، أي مكان   كل وقت ويف   يف
 النـاس مجيعـا إال      قد أخذ على نفسه العهد أن يضـلَّ       و،ودعاهم إىل تكذيب الرسل   ،

ِإلَّـا ِعبـادك ِمـنهم      ) ٨٢( قَالَ فَِبِعزِتك لَأُغِْوينهم أَجمِعني      {:فقال،املخلصني املؤمنني 
 لَِصنيخ٨٢،٨٣/ص)  [٨٣(الْم [ {  

                                                 
  )٨٢٦٩)(٤٥٨/ ٤ (واملستدرك على الصحيحني للحـاكم   )٢١١٧٤)(١٠٦/ ٣٥(مسند أمحد ط الرسالة    - ٨٢

  ))اإلميان باجلن بني احلقيقة والتهويل(( ،وانظر كتابنا طرف من اجلنون يعترى اإلنسان:اللمم= وفيه ضعف 
وصححه ووافقه الذهيب   ) ٤٢٣٢( املستدرك للحاكم برقم    و  )٤٨٥(السلسلة الصحيحة برقم   ) ١٨٠١٤(برقم -٨٣
 يطبخ بهوويطبخ أاللنب احملمض جيمد حىت يستحجر :األقط  =حسن  ووه
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 يسجدونَ ِللشمِس   وجدتها وقَومها {: عن إضالل إبليس لألمم السابقة     -سبحانه-وقال  
) ٢٤(} ِمن دوِن اللَِّه وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عِن السِبيِل فَهم لَا يهتـدونَ           

وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم من مسـاِكِنِهم وزيـن لَهـم            {:وقال تعاىل ،سورة النمل 
 .سورة العنكبوت) ٣٨(}  أَعمالَهم فَصدهم عِن السِبيِل وكَانوا مستبِصِرينالشيطَانُ

ما هـم بطاعـة اهللا صـرفه        فكلَّ، كل حركاته وسـكناته    والشيطان يالزم اإلنسان يف   
عز - طاعة هللا    يكره أن يرى اإلنسان يف    وفه،وكلما ابتعد عن معصية اهللا قَربه منها      ،عنها
 . كل طاعةبل ويف، صالته ودعائه وقراءة القرآنوسوس لإلنسان يفوي،-وجل

وِإمـا  {:قال تعـاىل  ،فعلى املسلم أن يتعوذ باهللا من الشيطان حينما يشعر بوسوسة منه          
ِليمع ِميعس هِعذْ ِباللِّه ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كرتَغَنسورة األعراف) ٢٠٠(} ي. 

  أَِبي ه نةَوعريقَالَ    :ر لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولَ اللَِّه صسأَنَّ ر: "    ـربـالَِة أَدِللص ـوِديِإذَا ن
حتى ِإذَا ثُوب ِبالصالَِة    ،فَِإذَا قَضى النداَء أَقْبلَ   ،حتى الَ يسمع التأِْذين   ،ولَه ضراطٌ ،الشيطَانُ

ربى ِإذَ ،أَدتلَ   حأَقْب ثِْويبى التفِْسهِ    ،ا قَضنِء واملَر نيب ِطرخى يتقُولُ،حكَـذَا  :ي اذْكُر، اذْكُر
 .٨٤)أخرجه البخاري( "ِلما لَم يكُن يذْكُر حتى يظَلَّ الرجلُ الَ يدِري كَم صلَّى ،كَذَا

وهى أكرب جرميـة يرتكبـها      ،هللا الشرك با   يعلم أن الشيطان حياول أن يوقعه يف       واملسلم
 كبـائر    الشـرك أوقعـه يف     فـإن مل يسـتطع أن يوقعـه يف        ، حـق اهللا   اإلنسان يف 

ال ميل أبدا مـن     وفه، صغائر الذنوب  وإن مل يستطع حاول أن يوقعه يف      ،والبدع،الذنوب
اللّه يِعـدكُم   الشيطَانُ يِعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم ِبالْفَحشاء و     {:قال تعاىل ،إضالل اإلنسان 

ِليمع اِسعو اللّهالً وفَضو هنةً مِفرغسورة البقرة) ٢٦٨(} م[. 
يا أَيها الناس كُلُوا ِمما ِفي الْأَرِض حلَالًا طَيبا ولَا تتِبعوا خطُواِت الشـيطَاِن              :وقال تعاىل 
  دع لَكُم هوِإن  ِبنيا) ١٦٨(ممـا لَـا       ِإنلَى اللَِّه مقُولُوا عأَنْ تاِء وشالْفَحوِء وِبالس كُمرأْمي 

 .]١٦٨،١٦٩/البقرة)  [١٦٩(تعلَمونَ 

                                                 
  )٦٠٨) (١٢٥/ ١(صحيح البخاري  - ٨٤
أقم للصالة وهو املراد    ) ثوب(.متثيل لشدة خوفه عند إدباره أو يكون ذلك حقيقة لشدة خوفه أيضا           ) وله ضراط  [(
 ]يوسوس ويشغل املصلي عما هو فيه) خيطر(.األذان) النداء(.هنا
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ونشر احلقد واحلسـد والضـغينة     ،وتقطيع األرحام ،يسعى بني الناس بالفساد     والشيطانُ
كُم الْعداوةَ والْبغضـاء ِفـي الْخمـِر        ِإنما يِريد الشيطَانُ أَن يوِقع بين     {:قال تعاىل ،بينهم

 .سورة املائدة) ٩١(} والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر اللِّه وعِن الصالَِة فَهلْ أَنتم منتهونَ
ويكون أكثـرهم   ، األرض  يعلم أن إبليس يبعث جنوده من الشياطني للفساد يف         واملسلم

ِإنَّ ِإبِليس  " :قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      :قَالَ،فعن جاِبرٍ .فسادا أقرم إليه مرتلة   
يِجيُء أَحدهم  ،فَأَدناهم ِمنه منِزلَةً أَعظَمهم ِفتنةً    ،ثُم يبعثُ سراياه  ،يضع عرشه علَى الْماءِ   

ما تركْته  :قَالَ ثُم يِجيُء أَحدهم فَيقُولُ    ،ما صنعت شيئًا  :قُولُفَي،فَعلْت كَذَا وكَذَا  :فَيقُولُ
أُراه :قَـالَ الْـأَعمش   " ِنعم أَنـت    :فَيدِنيِه ِمنه ويقُولُ  :قَالَ،حتى فَرقْت بينه وبين امرأَِتهِ    

 .٨٥)مسلمأخرجه (  »فَيلْتِزمه«:قَالَ
 .وتشريد النفوس اآلمنة،يفرح خبراب البيوت العامرةفالشيطان 

فعليه أن يذكر اهللا عند دخولـه       ، وإصراره على غوايته    له يعلم مالزمة الشيطان    واملسلم
وىف كـل   ،وعند طعامه حىت ال يأكل الشيطان معه      ،إىل بيته حىت ال يدخل الشيطان معه      

 يفعل ذلك أكل وشرب ونـام       يعلم أنه إن مل   ُ  واملسلم  ،أمور حياته ليبعد عنه الشيطان    
ِإذَا " :أَنه سِمع النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم يقُـولُ         ،فعن جاِبِر بِن عبِد اهللاِ    ،معه الشيطان 

  هتيلُ بجلَ الرخاِمهِ     ،دطَع دِعنوِلِه وخد داَهللا ِعن طَانُ ،فَذَكَريقَالَ الش:   لَكُم ِبيـتلَـا  ،لَا مو
وِإذَا لَم يذْكُِر   ،أَدركْتم الْمِبيت :قَالَ الشيطَانُ ،فَلَم يذْكُِر اَهللا ِعند دخوِلهِ    ،وِإذَا دخلَ ،عشاَء

 .٨٦)مسلمأخرجه ( " أَدركْتم الْمِبيت والْعشاَء :قَالَ،اَهللا ِعند طَعاِمِه
قال تعاىل .املرسلنيلألنبياء و ويعلم أن الشيطان عد     واملسلم:}     ا ِلكُلِّ ِنِبـيلْنعج كَذَِلكو

شـاء  وعدوا شياِطني اِإلنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُـرورا ولَ        
 .سورة األنعام) ١١٢(} ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 

حدثَته أَنَّ رسولَ اِهللا صـلَّى اُهللا       ، عاِئشةَ زوج النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       أَنَّ،وعن عروةَ 
ما لَِك؟  «:فَقَالَ،فَجاَء فَرأَى ما أَصنع   ،فَِغرت علَيهِ :قَالَت،علَيِه وسلَّم خرج ِمن ِعنِدها لَيلًا     

                                                 
 ]أي يضمه إىل نفسه ويعانقه) هفيلتزم(ش )  [٢٨١٣ (- ٦٧):٢١٦٧/ ٤(صحيح مسلم   - ٨٥
معناه قال الشيطان إلخوانـه وأعوانـه       ) قال الشيطان (ش  ) [٢٠١٨ (- ١٠٣:)١٥٩٨/ ٣(صحيح مسلم    - ٨٦

 ]ورفقته
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وما ِلي لَا يغار ِمثِْلي علَى ِمثِْلك؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا صـلَّى اُهللا             :قُلْتفَ» يا عاِئشةُ أَِغرِت؟  
 لَّمسِه ولَيكِ  «:عطَانياَءِك شج أَقَد «طَانٌ؟ قَـالَ  :قَالَتيش ِعيم ولَ اِهللا أَوسا ري:» ـمعن «

اٍن؟ قَالَ   :قُلْتسكُلِّ ِإن عمو:»معن «قُلْت:مولَ اِهللا قَالَ    وسا ر؟ يكع:»معـي   ،نبر لَِكنو
لَمى أَستِه حلَيِني عان٨٧)مسلمأخرجه  (  »أَع. 

يعلم أنَّ  واملسلم  الس حاْ   {: سحرة فرعونيقول اهللا يف، ال ريب فيها  حقيقةٌ رقَـالَ أَلْقُـو
     رتاساِس والن نيواْ أَعرحاْ سا أَلْقَوِظـيمٍ    فَلَمٍر عاءوا ِبِسحجو موهبسـورة  ) ١١٦(} ه

 .األعراف
واتبعواْ ما تتلُواْ الشياِطني علَى ملِْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَِكـن            {:وقال سبحانه 

يِن ِبباِبلَ هاروت ومـاروت  الشياِطني كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنِزلَ علَى الْملَكَ 
وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوالَ ِإنما نحن ِفتنةٌ فَالَ تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه                

للِّه ويتعلَّمونَ ما يضـرهم والَ      بين الْمرِء وزوِجِه وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن أَحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن ا           
                مهاْ ِبِه أَنفُسورا شم لَِبئْسالٍَق وخ ِة ِمنِفي اآلِخر ا لَهم اهرتِن اشواْ لَمِلمع لَقَدو مهنفَعي

 .سورة البقرة) ١٠٢(} كَانواْ يعلَمونَولَ
فعن عاِئشـةَ رِضـي اللَّـه       ،م اليهودي على يد لبيد بن األعص     � وقد سِحر الرسولُ  

كَتب ِإلَي ِهشام أَنـه سـِمعه    :وقَالَ اللَّيثُ ،سِحر النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم     :قَالَت،عنها
حتى كَانَ يخيلُ ِإلَيِه    ،مسِحر النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ     :عن عاِئشةَ قَالَت  ،ووعاه عن أَِبيهِ  

    لُهفْعا يمَء ويلُ الشفْعي ها     ،أَنعدا وعٍم دوي ى كَانَ ذَاتتقَالَ ،ح ثُم: "     ِت أَنَّ اللَّـهرـعأَش
فَقَالَ ، ِعند ِرجلَي  فَقَعد أَحدهما ِعند رأِْسي واآلخر    :أَتاِني رجالَنِ ،أَفْتاِني ِفيما ِفيِه ِشفَاِئي   

ومـن طَبـه؟ قَـالَ لَِبيـد بـن          :قَـالَ ،مطْبوب:أَحدهما ِللْآخِر ما وجع الرجِل؟ قَالَ     
ِفـي  :قَالَ فَأَين هو؟ قَالَ   ،ِفي مشٍط ومشاقٍَة وجف طَلْعٍة ذَكَرٍ     :قَالَ،ِفيما ذَا :قَالَ،اَألعصِم

ثُم رجع فَقَـالَ ِلعاِئشـةَ ِحـني        ،فَخرج ِإلَيها النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      " ِبئِْر ذَروانَ   
                                                 

 )٢٨١٥ (- ٧٠):٢١٦٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٧
          ِبيِة النملَى ِعصةٌ عِمعتجةَ مأَنَّ الْأُم لَماعقَالَ الْقَاِضي و�  يالش ـذَا           ِمنِفـي هـاِنِه وِلساِطِرِه وخِمِه وطَاِن ِفي ِجس

شرح "الْحِديِث ِإشارةٌ ِإلَى التحِذيِر ِمن ِفتنِة الْقَِريِن ووسوسِتِه وِإغْواِئِه فَأَعلَمنا ِبأَنه معنا ِلنحتِرز ِمنه ِبحسِب الِْإمكَانِ               
 )١٥٨/ ١٧(النووي على مسلم 



 ٩٠

عجاِطنيِ   «:ريالش ُءوسر ها كَأَنلُهخ؟ فَقَالَ  » نهتجرختاس ـفَاِني     ،الَ«:فَقُلْتش ا فَقَدا أَنأَم
ذَِل،اللَّه ِثريأَنْ ي ِشيتخاوراِس شلَى النع ك «ِت الِبئْرِفند ٨٨)أخرجه البخاري(  "ثُم. 

ا ويستغفره  و يدع فاملسلمقال تعاىل ،ويتعوذ به من شرور الشياطني    ،ربه دائم:}   بقُلْ رو 
)  ٩٨(وأَعـوذُ ِبـك رب أَنْ يحضـروِن         ) ٩٧(أَعوذُ ِبك ِمن همـزاِت الشـياِطِني        

 ]٩٨-٩٧/املؤمنون[
وأنه قد بشـرهم  ، حيمى عباده املؤمنني من مكائد الشيطان-عز وجل - أن اهللا    يعلمووه

ِإنَّ ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم سلْطَانٌ ِإالَّ مِن اتبعك ِمـن     {:باحلفظ من كيد الشيطان فقال    
اِوينَآنَ  :وقال تعاىل .سورة احلجر ) ٤٢(} الْغالْقُر أْتطَاِن      فَِإذَا قَرـيالش ِعذْ ِباللَِّه ِمنتفَاس 
ِإنمـا  ) ٩٩(ِإنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَِّذين َآمنوا وعلَى ربِهم يتوكَّلُـونَ           ) ٩٨(الرِجيِم  

 .]١٠٠-٩٨/النحل)  [١٠٠(سلْطَانه علَى الَِّذين يتولَّونه والَِّذين هم ِبِه مشِركُونَ 
يلتمس الشيطان طريقًا   ،حينما يسري ىف طريق   ،وقد كان عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه       

أَخبرِني عبد احلَِميـِد  :قَالَ،فعِن ابِن ِشهاٍب،ألنه كان عبدا خملصا هللا  ،آخر خوفًا من عمر   
أَخبره أَنَّ أَباه سعد بن أَِبـي  ،اٍصأَنَّ محمد بن سعِد بِن أَِبي وقَّ     ،بن عبِد الرحمِن بِن زيدٍ    

استأْذَنَ عمر علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وِعنده ِنساٌء ِمن قُـريٍش              :قَالَ،وقَّاٍص
 هنكِْثرتسيو هنكَلِّمي، نهاتوةً أَصاِليع،    رمأْذَنَ عتا اسفَلَم  ابنَ اِحلجِدرتبي نقُم،    فَـأَِذنَ لَـه

               كـحضي ـلَّمسـِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اللَِّه صسرو لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اللَِّه صسفَقَالَ ،ر
رمولَ اللَّهِ     :عسا ري كِسن اللَّه كحقَالَ،أَض:»    الَِء اللَّاِتي كُنؤه ِمن تِجبـِدي  عا ، ِعنفَلَم

                                                 
  )٣٢٦٨) (١٢٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٨
) مطبـوب (.أي ملكـان يف صـورة رجلـني       ) رجالن(.أي يف املنام  ) أتاين(.أخربين) أفتاين(.حفظه) وعاه(ش   [

وقيل املشاقة ما يغـزل مـن       .ما خيرج من الكتان حني ميشق واملشق جذب الشيء ليمتد ويطول          ) مشاقة(.مسحور
رؤوس (.بئر يف املدينة يف بستان ألحـد اليهـود        ) بئر ذروان (.ذا جف وعاء الطلع وغشاؤه إ   ) جف الطلعة (.الكتان

طمت بالتراب حـىت    ) دفنت البئر (.أي يف إظهاره كتذكر السحر وتعلمه     ) شرا(.أي شبيه هلا لقبح منظره    ) الشياطني
 ]استوت مع األرض

مل يؤثر عليهـا    ،فالعصمة هي يف تبليغ الوحي اإلهلي،وهي مصونة        ����وهذا السحر الينايف عصمة الرسول      :قلت
السحر بشيء،بل كان تأثريه يف أمور دنيوية جبلية عادية،وهذا جائزة يف حق الرسل،فهم بشر يعتريهم ما يعتري             

 البشر،خال معصية اهللا تعاىل



 ٩١

   ابنَ اِحلجردتاب كتوص نِمعس « رمقَالَ ع:       نبهأَنْ ي قأَح تولَ اللَِّه كُنسا ري تفَأَن، ثُم
أَتهبنِني والَ تهبن رسولَ اللَّـِه صـلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم؟             ،أَي عدواِت أَنفُِسِهن  :قَالَ
قُلْن:معن،         لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِل اللَِّه صسر أَغْلَظُ ِمنأَفَظُّ و تلَّى اُهللا     ،أَنولُ اللَِّه صسقَالَ ر

 لَّمسِه ولَيِدهِ  «:عفِْسي ِبيالَِّذي نو،           ـرا غَيفَج لَكا ِإلَّا ساِلكًا فَجطَانُ قَطُّ سيالش كا لَِقيم
ك٨٩خانيخرجه الشأ» فَج. 

 واملسلم    ال تقدر على شيء إال بإرادة اهللا      يعلم أن اجلن ،ا ال تعلممن غيـب اهللا  كما أ 
ِإلَّا مِن ارتضى ِمن رسوٍل     ) ٢٦(عاِلم الْغيِب فَلَا يظِْهر علَى غَيِبِه أَحدا         {:قال تعاىل ،شيئًا

ِه ويدِن ييب ِمن لُكسي ها فَِإندصلِْفِه رخ ٢٦،٢٧/اجلن) [٢٧(ِمن[. 
فَلَما قَضينا علَيِه الْموت ما دلَّهم علَـى  {:وقال تعاىل عن وفاة النيب سليمان عليه السالم  

لَمونَ الْغيب مـا    كَانوا يع وموِتِه ِإلَّا دابةُ الْأَرِض تأْكُلُ ِمنسأَته فَلَما خر تبينِت الِْجن أَن لَّ           
 .سورة سبأ) ١٤(} لَِبثُوا ِفي الْعذَاِب الْمِهِني

 -عز وجل - كنف اهللا    فمن كان يف  ،-عز وجل -فعلى املسلم أن يكون دائم الصلة باهللا      
ِإذْ يقُـولُ   {:قال تعـاىل  ،نعم املوىل ونعم النصري   ومحاه اهللا من شياطني اإلنس واجلن فه      

 الَِّذيناِفقُونَ ونالْم              ِزيزع لَى اللِّه فَِإنَّ اللّهكَّلْ عوتن يمو مهالء ِدينؤه غَر ضرِفي قُلُوِبِهم م 
ِكيمسورة األنفال) ٤٩(} ح. 

واملسلم     يعلم أن إبليس تكبا      -عز وجل - على أمر اهللا     رعندما أمره بالسجود آلدم تكرمي 
د ِإذْ أَمرتك قَالَ أَناْ خير منه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْتـه            قَالَ ما منعك أَالَّ تسج    {:وقال،له

وأخرجه مـن   ،وأنزله من السـماء   ،فغضب اهللا عليه  ،سورة األعراف ) ١٢(} ِمن ِطنيٍ 
كُم قَالَ اخرج ِمنها مذْؤوما مدحورا لَّمن تِبعك ِمنهم َألمـألنَّ جهـنم ِمـن             {:رمحته

ِعنيمسورة األعراف) ١٨(} أَج. 

                                                 
 ) ٢٣٩٦ (- ٢٢):١٨٦٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٢٩٤) (١٢٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٩
أضحك (.يتسارعن ويتسابقن لالختباء  ) يبتدرن احلجاب (.احلديثيطلنب منه الكثري من العطاء أو من        ) يستكثرنه[(

مـن  ) أفظ وأغلـظ  (.من اهليبة وهي اخلوف مع اإلجالل والوقار      ) يهنب(.دعاء مبزيد السرور واستمراره   ) اهللا سنك 
 ]طريقا واسعا) فجا(.الفظاظة وهي عبارة عن شدة اخللق وخشونة اجلانب وأغلظ مبعناها



 ٩٢

ِإذَا قَـرأَ ابـن آدم      " :قَالَ رسولُ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم         :قَالَ،عن أَِبي هريرةَ  و
وأُِمرت ،فَلَه الْجنـةُ  ،فَسجد،يا ويلَه أُِمر ِبالسجودِ   :يقُولُ،اعتزلَ الشيطَانُ يبِكي  ،السجدةَ

 .٩٠) أخرجه أمحد(" فَِلي النار ،فَعصيت،ِبالسجوِد
يدل على ذلك خطاب اهللا     ، مثل اإلنس  -عز وجل - مكلفون بالعبادة والطاعة هللا      واجلن

) ٥٦(} وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبـدونِ      {: قال تعاىل  القرآن   هلم يف  -عز وجل -
 .سورة الذاريات
فَقَرأَ علَيِهم سورةَ الرحمِن ِمن أَوِلها      ،علَى أَصحاِبهِ  �خرج رسولُ اللَِّه    :وعن جاِبٍر قَالَ  

لَقَد قَرأْتها علَى اِجلن لَيلَةَ اِجلن فَكَـانوا أَحسـن مـردودا            " :فَقَالَ،ِإلَى آِخِرها فَسكَتوا  
كُمكُلَّ ،ِمن تِلِه     كُنلَى قَوع تيا أَتانِ   {مكَذِّبا تكُمبآلَاِء ر لَـا  :قَالُوا] ١٣:الرمحن[} فَِبأَي

 داحلَم فَلَك كَذِّبا ننبر ِمكِنع ٍء ِمني٩١)أخرجه الترمذي ( " ِبش. 
يفعل واملسلم ال   .ولكنه استكرب على أمر اهللا    ،وكلَّفه وأمره ، أن اهللا خلقه    إبليس علم لقد  

لَا يدخلُ اجلَنةَ مـن     «:قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      :عن عبِد اللَِّه قَالَ   ف،هذا أبدا 
ولَا يدخلُ النار من كَانَ ِفي قَلِْبـِه ِمثْقَـالُ   ،كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ حبٍة ِمن خردٍل ِمن ِكبرٍ       

 .٩٢)أخرجه الترمذي( » ِمن ِإمياٍنحبٍة 
قَالَ {:قال تعاىل ،جيب أن يعلم أن الشيطان سوف يتربأ من أوليائه يوم القيامة            واملسلمو

              ا كَانَ ِليمو كُملَفْتفَأَخ كُمدتعوو قالْح دعو كُمدعو ِإنَّ اللّه راَألم ا قُِضيطَانُ لَميالش
 كُم ملَيـاْ              عا أَنكُم مواْ أَنفُسلُوموِني ولُومِلي فَالَ ت متبجتفَاس كُمتوعلْطَاٍن ِإالَّ أَن دن س

              ـملَه لُ ِإنَّ الظَّاِلِمنيوِن ِمن قَبمكْترآ أَشِبم تي كَفَرِإن ِرِخيصِبم ما أَنتمو ِرِخكُمصِبم
 أَِليم ذَاببراهيمسورة إ) ٢٢(} ع. 

والذين  فإن هنـاك   ،فإن كانوا ال يؤمنون بالغيب    ، ليس هلم حجة وال سند      ينكرون اجلن
ولكن ، ال نراهـا   -مـثال -فالكهرباء  ،ولكن ندرك تأثريها  ،أشياء من الغيب ال ندركها    

فليمسـك  ،فإن كانوا ينكـرون هـذه األشياء      ،وكذلك اجلاذبية والروح  ،ندرك تأثريها 
                                                 

 صحيح ) ٩٧١٣](٤٤٥/ ١٥ مسند أمحد ط الرسالة[ - ٩٠

 حسن لغريه  )٢١٥٠( الصحيحة و ) ٣٢٩١](٣٩٩/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [ - ٩١

  صحيح٩ ١٩٩٨](٣٦٠/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [ - ٩٢



 ٩٣

هـذا إن أرادوا دلـيال      ،زعم أنه غري موجود ألنه ال يراه      وي،أحدهم بسلك من الكهرباء   
 أنـزل سـورة     -عـز وجـل   -اهللا   فيكفيهم أن ،فإن أرادوا دليال من الشـرع     ،عقليا
فهم أشـبه   ،. القرآن الكرمي   أكثر من موضع يف      وذكرهم يف ،ومساها سورة اجلن  ،كاملة

كَذَِلك نسلُكُه  ) ١١(وا ِبِه يستهِزئُونَ     وما يأِْتيِهم ِمن رسوٍل ِإلَّا كَان      {:الناس بقوله تعاىل  
    ِرِمنيج١٢(ِفي قُلُوِب الْم (        ِلنيةُ الْأَونس لَتخ قَدونَ ِبِه وِمنؤلَا ي)لَ) ١٣وو  ِهملَيا عنحفَت

بصارنا بلْ نحـن قَـوم      لَقَالُوا ِإنما سكِّرت أَ   ) ١٤(بابا ِمن السماِء فَظَلُّوا ِفيِه يعرجونَ       
 .٩٣ ]١٥-١١/احلجر [}) ١٥(مسحورونَ 

 
 ������������ 

 
 

                                                 
  ))اإلميان باجلن بني احلقيقة والتهويل(( راجع التفاصيل يف كتايب  - ٩٣
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 هلـم   وهدايةً، للخلق  اليت أنزهلا اهللا تعاىل على رسله رمحةً       هي الكتب :املقصود بالكتب 

 .ليصلوا ا إىل سعادم يف الدنيا واآلخرة
وأن ، اهللا تعاىل أنزل كتبا على رسله إىل أقـوامهم          اجلازم بأنَّ  ا يعين االعتقاد  واإلميان  

 إىل تشريعات خاصة بكل     إضافةً،هذه الكتب قد حوت عقيدة التوحيد اخلالص هللا تعاىل        
وأَنزلْنـا  {:قال تعاىل ،� حممد    بعد نزول شريعةِ   سختإال أن هذه التشريعات قد ن     ،أمٍة

 ابالِْكت كـا              ِإلَيم ِبمهنيكُم بِه فَاحلَيا عِمنيهماِب والِْكت ِه ِمنيدي نيا بقًا لِّمدصم قِبالْح 
أَنزلَ اللّه والَ تتِبع أَهواءهم عما جاءك ِمن الْحق ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشـرعةً وِمنهاجـا                

م أُمةً واِحدةً ولَِكن لِّيبلُوكُم ِفي مآ آتاكُم فَاستِبقُوا اخلَيراِت ِإلَى اهللا            شاء اللّه لَجعلَكُ  وولَ
  سورة املائدة) ٤٨(} مرِجعكُم جِميعا فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ

 : السماويةكيفية اإلميان بالكتب 
 بأن اهللا تعاىل قد أوحى ذه الكتب إىل الرسل          جيب على املؤمن أن يعتقد جازما     :أوال

 :التايلوواإلميان ا على النح،املرسلني للبشرية
  اإلميان به عينـاً     بعينه فيجب   به إىل رسولٍ   ي ما جاء من الكتب ذكره وأنه أوح       -)١(

فهذه املذكورة جيـب    ،اإلجنيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى     ومثل القرآن   
 .على وجه التفصيل املذكور.اإلميان ا

اهـا يف القـرآن      على رسله غري اليت مس      إمجاال بأن اهللا تعاىل قد أنزل كتباً       اإلميانُ -)٢(
 .الكرمي

 . من عند اهللا تعاىلوأنه حق،واإلميان به، ما صح وصوله من أخبارهاتصديق:ثانيا
 فهمنا حكمتـه أم مل       بأحكام ما مل ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء         العملُ:ثالثا

 بالقرآن الكرمي كما قال اهللا       فإن مجيع الكتب السابقة منسوخةٌ      إال أنه باجلملة  ،نفهمها



 ٩٥

 وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنـا علَيـِه               {تعاىل  
ا أَنزم ِبمهنيكُم بفَاحقالْح ِمن اءكا جمع ماءهوأَه ِبعتالَ تو ٤٨املائدة سورة }لَ اللّه( . 

قُولُواْ آمنا ِباللِّه ومآ أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنـِزلَ  {: تعاىلوقد أشار اهللا تعاىل هلذه الكيفية بقوله  
     و قُوبعيو قحِإساِعيلَ ومِإسو اِهيمرِإلَى ِإب       ا أُوِتيمى وِعيسى ووسم ا أُوِتيماِط وباألس

 .سورة البقرة) ١٣٦(} النِبيونَ ِمن ربِهم الَ نفَرق بين أَحٍد منهم ونحن لَه مسِلمونَ
 : السابقةموقفنا من الكتب السماويِة

    حفظها إىل   بل وكّلَ ، والتبديلِ يِف الكتب السابقة من التحر     حبفظِ إن اهللا تعاىل مل يتعهد 
من ـا          {: عليهم كما قال اهللا تعاىل      أنزلتِبه كُـمحي ورنى ودا هاةَ ِفيهروا التلْنا أَنزِإن

          ِفظُواْ ِمن ِكتحتا اسِبم ارباَألحونَ واِنيبالرواْ واده واْ ِللَِّذينلَمأَس ونَ الَِّذينِبياِب اللّـِه   الن
               ن لَّـمما قَِليالً وناِتي ثَمواْ ِبآيرتشالَ تِن ووشاخو اساْ النوشخاء فَالَ تدهِه شلَيواْ عكَانو

   هذه الكتـب   لذا فإنَّ ،سورة املائدة ) ٤٤(} يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ      
 مل تسلم يف والتبديلِ  التحر  من األديـانِ   الكثري مـن أهـلِ     بل إنَّ . القرآن الكرمي   بنص  

 . بذلك كثري من العلماء كما أقرون حبدوث التحريِفهم مقرأنفِس
 :ما تضمنته الكتب السابقة وموقفنا منه

 : السابقة يف صورا املوجودة اليوم على ثالثة أقسامما تضمنته الكتبَّ إن 
 له بأنه قـد جـاء يف أحـد          تصديقاً الصحيحة   السنِةورآن الكرمي أ  ما جاء يف الق   :أوال

وكَتبنا علَيِهم  {: صحته ومثال ذلك قوله تعاىل عن التوراة        به ونعتقد  فإننا نؤمن ،الكتب
ـ            الساُألذُنَ ِباُألذُِن وِباَألنِف و اَألنفِن ويِبالْع نيالْعفِْس وِبالن فْسا أَنَّ النِفيه   ـنِبالس ن

     ِبِه فَه قدصن تفَم اصِقص وحرالْجوو          مه لَِئكفَأُو لَ اللّها أنزكُم ِبمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار
 سورة املائدة) ٤٥(} الظَّاِلمونَ

 له وأنـه افتـراء علـى اهللا          تكذيب  الصحيحة السنِةو أ  الكرمي ِ  ما جاء يف القرآن   :ثانيا
ابـن اهللا   عليه السـالم  مثل ادعاء أن عيسى؛وال نؤمن به    ، بعدم صحته  فإننا جنزم ،تعاىل
 وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه بلْ لَه ما ِفي السماواِت والْأَرِض كُـلٌّ      {:قال تعاىل ،تعاىل

الْغِني واللَّه ولَدا سبحانه ه   قَالُوا اتخذَ   { :وقال تعاىل ،]١١٦/البقرة [} )١١٦(لَه قَاِنتونَ   
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لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض ِإنْ ِعندكُم ِمن سلْطَاٍن ِبهذَا أَتقُولُونَ علَى اللَِّه ما لَا                 
-٦٨/يونس  [})٦٩(قُلْ ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب لَا يفِْلحونَ          ) ٦٨(تعلَمونَ  

ما لَهم ِبِه ِمـن ِعلْـٍم ولَـا         ) ٤(وينِذر الَِّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا       { :وقال تعاىل ،]٦٩
 .]٥و٤/الكهف[}) ٥(ِلَآباِئِهم كَبرت كَِلمةً تخرج ِمن أَفْواِهِهم ِإنْ يقُولُونَ ِإلَّا كَِذبا 

كُلُّ الطَّعاِم كَانَ ِحال لِّبِني ِإسـراِئيلَ        {:تعاىل عن زعم اليهود   ومثل ما جاء يف قوله اهللا       
ِإالَّ ما حرم ِإسراِئيلُ علَى نفِْسِه ِمن قَبِل أَن تنزلَ التوراةُ قُلْ فَأْتواْ ِبـالتوراِة فَاتلُوهـا ِإن                  

 اِدِقنيص مسورة آل عمران) ٩٣(} كُنت. 
 موقفنـا منـه     فإنَّ: له وال تكذيب    تصديق  الصحيحة السنةو يف القرآن أ    يأتِ ما مل :ثالثا

التوقف، فال نصدوال نكـذِّ   ق ابٍ    ،بـِن ِشـهِن ابلَـةَ         ،فعمأَِبـي ن ـنلَـةَ بمأَنَّ ن
اِريصالْأَن،ثَهدح،         ر دِعن اِلسج وا همنيب هأَن هربلَةَ أَخما نـِه      أَنَّ أَبلَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صس

هلْ تكَلَّم هِذِه الِْجنازةُ؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه          :فَقَالَ،وسلَّم جاَء رجلٌ ِمن الْيهودِ    
 لَّمسِه ولَيع:» لَمأَع اللَّه«، وِديهفَقَالَ الْي:   كَلَّمتا تهأَن دها أَشأَن،     لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر
 لَّمسِه ولَيع:»        موهكَذِّبلَا تو مقُوهدصاِب فَلَا تلُ الِْكتأَه ثَكُمدا حقَالُوا،مـا ِباللَّـِه    :ونآم

» اِطلًا لَـم تصـدقُوهم    وِإنْ كَانَ ب  ،فَِإنْ كَانَ حقا لَم تكَذِّبوهم    ،وملَاِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلهِ  
 .٩٤)ابن حبانأخرجه ( »لَقَد أُوتوا ِعلْما،قَاتلَ اللَّه الْيهود«:وقَالَ
  علـى  وح األمني  به الر  نزلَ، العاملني على احلقيقةِ    رب كالم، العظيم  خامتها القرآنُ  وأنَّ
نزلَ ) ١٩٢(ِزيلُ رب الْعالَِمني    وِإنه لَتن {  :قال تعاىل ، ليكون من املرسلني   � حممد   قلِب

    الْأَِمني وح١٩٣(ِبِه الر (    ِذِريننالْم كُونَ ِمنِلت لَى قَلِْبكع)ـِبٍني   ) ١٩٤م ِبـيراٍن عِبِلس
 . }]١٩٥-١٩٢/الشعراء) [١٩٥(
ق مصدقًا لِّما بين    وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْح   {{ :قال تعاىل ،مهيمناً على سائر كتب اهللا    و

               اءكا جمع ماءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنزم ِبمهنيكُم بِه فَاحلَيا عِمنيهماِب والِْكت ِه ِمنيدي
ةً واِحـدةً ولَِكـن     شاء اللّه لَجعلَكُم أُم   وِمن الْحق ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا ولَ       

                                                 
 صحيح ) ٦٢٥٧](١٥١/ ١٤ خمرجا -صحيح ابن حبان [ - ٩٤
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لِّيبلُوكُم ِفي مآ آتاكُم فَاستِبقُوا اخلَيراِت ِإلَى اهللا مرِجعكُم جِميعا فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيـِه    
 . }سورة املائدة) ٤٨(} تختِلفُونَ

ومن ، مـن كـالم املخلـوقني   شيٌء وال يساويِه، مبخلوٍقوليس، من اهللا تعاىل   مرتلٌووه
 .سورة املدثر) ٢٥(} ِإنْ هذَا ِإلَّا قَولُ الْبشِر{:قال

 عليه    فقد كفر ـِليه  ( :قوله تعاىل يف  -إن مل يرجع عن ذلك ويتوب     -العذاب   وحقأُصس
 .]٢٦:املدثر) [سـقَر 
ِمن    {:قال تعاىل   ،كلَّم موسى تكليماً  قد   بأن اهللا    ونؤمن كلَيع ماهنصقَص الً قَدسرلُ  وقَب 

 .سورة النساء) ١٦٤(} ورسالً لَّم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللّه موسى تكِْليما
ا القرآنُ أم الكرمي  قال اهللا  ، وتبديلٍ  من كلِّ حتريفٍ    حبفظهِ  بأنَّ اهللا تعاىل قد تكفَّلَ      فنؤمن

ِإنَّ {  :قال تعـاىل  و،سورة احلجر ) ٩(} حاِفظُونَِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَ       {:تعاىل
         ِزيزع ابلَِكت هِإنو ماَءها جوا ِبالذِّكِْر لَمكَفَر ـِه       ) ٤١(الَِّذينيدِن ييب اِطلُ ِمنأِْتيِه الْبلَا ي

 .   }]٤١،٤٢/فصلت) [٤٢(ولَا ِمن خلِْفِه تنِزيلٌ ِمن حِكيٍم حِميٍد 
قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُِل اللِّه شـِهيد ِبيِنـي           {:فقال به   النذارةَ    تعاىل علّق   وأن اهللا 

وبينكُم وأُوِحي ِإلَي هذَا الْقُرآنُ ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللِّه آِلهـةً        
سـورة  ) ١٩(} ِإلَه واِحد وِإنِني بِريٌء مما تشـِركُونَ      و ِإنما ه  أُخرى قُل الَّ أَشهد قُلْ    

 .األنعام
وأنه ،وأن اهللا تعاىل جعله املعجزة اخلالدة الباقية الدالة على صدق الرساالت السـماوية            

 قال تعاىل  ى اإلنس واجلن عن أن يأتوا مبثله      قد حتد: }     و ِت اِإلنسعمتقُل لَِّئِن اج الِْجن
} ٨٨{كَانَ بعضهم ِلبعٍض ظَِهريا     وعلَى أَن يأْتواْ ِبِمثِْل هـذَا الْقُرآِن الَ يأْتونَ ِبِمثِْلِه ولَ         

وِإن كُنتم ِفي ريٍب مما نزلْنا علَى عبِدنا فَأْتواْ ِبسورٍة من مثِْلـِه             { :قال تعاىل اإلسراء و 
 واْ شعادو        اِدِقنيص متوِن اللِّه ِإنْ كُنن داءكُم مدلُـواْ       } ٢٣{هفْعلَـن تلُواْ وفْعت فَِإن لَّم

 ِللْكَاِفِرين تةُ أُِعدارالِْحجو اسا النهقُودالَِّتي و ارقُواْ النالبقرة} ٢٤{فَات. 
 .ىل يوم الدين إعلى خلقه تعاىل حجة اهللا وفه
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الذي من استمسك به جنى    ُه املتني   وحبلُ،الوثقىالعروةُوكتابه ه َّ بأن   ونؤمن، ومن أعرض 
مررت ِفي املَسـِجِد فَـِإذَا      :قَالَ،وعن احلَاِرثِ .قد هلك وضل ضالالً مبيناً    فعنه وهجره   

 ِليلَى عع لْتخاِديِث فَدونَ ِفي اَألحوضخي اسالن،فَقُلْت:ِمِننياملُؤ ا أَِمريى أَنَّ   ،يـرأَلَـا ت
أَما ِإني قَد سـِمعت     :قَالَ.نعم:وقَد فَعلُوها؟ قُلْت  :قَالَ،الناس قَد خاضوا ِفي اَألحاِديثِ    

ـ :فَقُلْت.» أَلَا ِإنها ستكُونُ ِفتنةٌ«:رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ    هِمن جرا املَخا م
وحكْم مـا   ،ِكتاب اللَِّه ِفيِه نبأُ ما قَبلَكُم وخبـر مـا بعـدكُم           " :يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ   

كُمنيلِ   ،بِباهلَز سلُ لَيالفَص وهو،     اللَّه هماٍر قَصبج ِمن كَهرت نى ِفـي      ،مى اهلُـدغتاب نمو
  اللَّه لَّهِرِه أَضغَي،   لُ اللَِّه املَِتنيبح وهو،  احلَِكيم الذِّكْر وهو،  ِقيمتاطُ املُسرالص وهالَِّذي  ،و وه

ولَا يخلَـق   ] ١٧٣:ص[،ولَا يشبع ِمنه العلَماءُ   ،ولَا تلْتِبس ِبِه اَأللِْسنةُ   ،لَا تِزيغُ ِبِه اَألهواءُ   
  دِة الرلَى كَثْرلَا  ،عو هاِئبجقَِضي عنى قَـالُوا     ،تتح هتِمعِإذْ س ِه اِجلنتنت الَِّذي لَم وـا  {:هِإن

ومن عِمـلَ ِبـِه     ،من قَالَ ِبِه صـدق    ] ٢:اجلن[} سِمعنا قُرآنا عجبا يهِدي ِإلَى الرشدِ     
لَ   ،أُِجردِبِه ع كَمح نمو،   ِه ها ِإلَيعد نمِقيٍم        وـتساٍط مى ِإلَـى ِصـرأخرجـه   ( ."د 

 .٩٥)الترمذي
ومل يبـق يف أيـدي      ، نسخها األصلية    ضاعتالكرِمي   الكتب اليت نزلت قبل القرآن       إنَّ

 وحروفه كما تاله     فما يزال حمفوظًا بسوره وآياته وكلماتهِ      ا القرآنُ أم،الناس إال ترامجها  
 البشر   فيها كالم   قد اختلطَ   السابقةُ والكتب،� على رسول اهللا     -عليه السالم - جربيلُ

ـ و فه ا القرآنُ وأم، فيها كالم اهللا من كالم البشرِ       أحد فال يعرف ، تعاىل بكالم اهللا  ه مجيع
 .غريهموأقوال الصحابة أو أ�  الرسول حبديِث ومل خيتلطْ،- تعاىل-كالم اهللا

  فالتوراةُ،ل الذي أُنـزل عليـه      نسبته إىل الرسو    تصح  ليس منها كتاب    الكتب  تلك إنَّ
وكـذا  ، بقرون عديدة  -عليه السالم -وإمنا دونت بعد موسى   ، مل يكتبها موسى   احلاليةُ  
 إىل  قطعيـةٍ  بصـورةٍ   نسـبته   الوحيد الذي ثبتت   الكتابو فه  الكرمي ا القرآنُ أم،اإلجنيلُ

                                                 
 ١٦٥٨٧(  واملعجم الكبري للطرباين برقم   ) ٨٣٦( والبزار برقم   ) ٢٩٠٦](١٧٢/ ٥ن الترمذي ت شاكر     سن[ - ٩٥
 حسن لغريهعن معاذ ) 
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  أوالً  مـا نـزلَ     كلَّ وااب الوحي أن يدون   فقد كان يأمر كت   ،ه مل يكتب   وإنْ � الرسوِل
ٍلبأو. 

هي كلمةُ   القرآنِ وتعاليم      ا البشر اهللا اليت يسعد ،فأراد      اهللا هلـا أن ختلـد     علـى مـر  
ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِبالذِّكِْر لَما      {:قال تعاىل ، والتحريفِ ها من التبديلِ  فصاا وحفظَ ،الزمن

     ِزيزع ابلَِكت هِإنو ماَءهلَا) ٤١(ج    ِزيـلٌ ِمـننلِْفِه تخ لَا ِمنِه ويدِن ييب اِطلُ ِمنأِْتيِه الْبي 
ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنـا لَـه        {: تعاىل وقال.]٤١،٤٢/فصلت[}) ٤٢(حِكيٍم حِميٍد   

 .سورة احلجر) ٩(} لَحاِفظُونَ
فظ هذا الذكر فنرى فيه املعجزة      وننظر حنن اليوم من وراء القرون إىل وعد اللّه احلق حب          

 ونـرى أن    - إىل جانب غريها من الشواهد الكـثرية         -الشاهدة بربانية هذا الكتاب     
األحوال والظروف واملالبسات والعوامل اليت تقلبت على هذا الكتاب يف خالل هـذه             

وال حتـرف فيـه     ،القرون ما كان ميكن أن تتركه مصونا حمفوظا ال تتبدل فيه كلمـة            
ال أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر،أكرب مـن األحـوال والظـروف              مجلة،لو

واملالبسات والعوامل،حتفظ هذا الكتاب من التغيري والتبديل،وتصـونه مـن العبـث            
 .والتحريف

لقد جاء على هذا القرآن زمان يف أيام الفنت األوىل كثرت فيـه الفرق،وكثـر فيـه                 
وراحت كل فرقة تبحث هلا عن سند       .اثالرتاع،وطمت فيه الفنت،ومتاوجت فيه األحد    

 ودخل يف هذه الفنت وساقها أعداء هذا        -� -يف هذا القرآن ويف حديث رسول اللّه        
الذين تسموا  » القومية«دعاة  » القوميني« مث من    - خاصة   -الدين األصالء من اليهود     

 ما احتـاج إىل     -� -ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول اللّه         ! بالشعوبيني
 -جهد عشرات العلماء األتقياء األذكياء عشرات من السنني لتحرير سنة رسول اللّـه              

 . وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين هلذا الدين-�
كما استطاعت هذه الفرق يف تلك الفنت أن تؤول معاين النصوص القرآنية،وأن حتـاول     

 ..تريد تقريره من األحكام واالجتاهاتأن تلوي هذه النصوص لتشهد هلا مبا 
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 أن حتدث حـدثا     - أوقات الفنت حلوكة واضطرابا       ويف أشد  -ولكنها عجزت مجيعا    
واحدا يف نصوص هذا الكتاب احملفوظ وبقيت نصوصه كما أنزهلا اللّه حجة باقية على              

 .كل حمرف وكل مؤول وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر احملفوظ
 ضعفوا فيه عن محايـة أنفسـهم،وعن        - ما نزال نعانيه     -ى املسلمني زمان    مث جاء عل  

محاية عقيدم،وعن محاية نظامهم،وعن محاية أرضهم،وعن محاية أعراضهم وأمـواهلم          
وغير عليهم أعداؤهم الغـالبون كـل       ! وحىت عن محاية عقوهلم وإدراكهم    .وأخالقهم

ر من العقائد والتصورات،ومن    كل منك ..معروف عندهم،وأحلوا مكانه كل منكر فيهم     
وزينوا هلم االحنـالل    ..ومن األنظمة والقوانني  .القيم واملوازين،ومن األخالق والعادات   

وردوهم إىل حيـاة كحيـاة      » اإلنسان«والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص       
ووضعوا هلم ذلك الشر كلـه حتـت        ..وأحيانا إىل حياة يشمئز منها احليوان     ..احليوان

» االنطـالق «و» العلميـة «و» العلمانيـة «و» التطور«و» التقدم« براقة من    عنوانات
إىل آخر تلك الشـعارات     ...»التجديد«و» الثورية«و» حتطيم األغالل «و» التحرر«و

ليس هلم من هذا الدين قليـل  .باألمساء وحدها مسلمني» املسلمون«وأصبح  ..والعناوين
 يدفع،وال يصلح لشـيء إال أن يكـون         وباتوا غثاء كغثاء السيل ال مينع وال      .وال كثري 

 ..!وقود هزيلووه..وقودا للنار
مل يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتـاب وال  - بعد هذا كله     -ولكن أعداء هذا الدين     

فلقد كانوا أحرص الناس على بلـوغ هـذا         .ومل يكونوا يف هذا من الزاهدين     .حتريفها
 -ولقد بذل أعداء هذا الدين      ! الكانت تن وكان يبلغ،وعلى نيل هذه األمنية ل     واهلدف ل 

تزيد يف الكيـد لـدين      ورصيدهم من جتارب أربعة آالف سنة أ      -ويف مقدمتهم اليهود    
 وعلـى   -� -قدروا على الدس يف سنة رسول اللّـه         ..وقدروا على أشياء كثرية   .اللّه

وقدروا على تزوير األحداث ودس األشخاص يف جسـم اتمـع           .تاريخ األمة املسلمة  
وقدروا على حتطيم الدول    .يؤدوا األدوار اليت يعجزون عن أدائها وهم سافرون       املسلم ل 

وقدروا على تقدمي عمالئهم اخلونة يف صورة األبطـال         .واتمعات واألنظمة والقوانني  
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األجماد ليقوموا هلم بأعمال اهلدم والتدمري يف أجسام اتمعات اإلسالمية علـى مـدار              
 ..ثالقرون،وخباصة يف العصر احلدي

مل يقدروا  ..- والظروف الظاهرية كلها مهيأة له       -ولكنهم مل يقدروا على شيء واحد       
هذا الكتاب احملفوظ،الذي ال محاية له من أهله املنتسبني إليه وهم            على إحداث شيء يف   

بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل ال يدفع وال مينع فدل هذا مرة أخـرى                 
 .ب،وشهدت هذه املعجزة الباهرة بأنه حقا ترتيل من عزيز حكيمعلى ربانية هذا الكتا

 مـن وراء    -اليوم  وأما ه . جمرد وعد  -� -لقد كان هذا الوعد على عهد رسول اللّه         
املعجزة الشـاهدة   وفه.كل تلك األحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال         

نا نحن نزلْنا الذِّكْر،وِإنا لَـه      ِإ«:بربانية هذا الكتاب،واليت ال مياري فيها إال عنيد جهول        
٩٦!!!ما خيتارو..وصدق اللّه العظيم..»لَحاِفظُونَ

 

 للعـاملني    أنزلـه اهللاُ   والقـرآنُ . على النـاس    اهللا قائمةً   من ذلك أن تبقى حجةُ     والغايةُ
قال ، السـابقة  وليس خاصا لقوم معينني كمـا كانـت الكتـب         ،وللناس كافةً ،مجيعا
) ٢٨(} ما أَرسلْناك ِإلَّا كَافَّةً لِّلناِس بِشريا ونِذيرا ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ           و{:تعاىل

 . سورة سبأ
إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة يف توحيد اللّـه          :والذين يكتبون عن اإلسالم فيقولون    

جاء بالعقيدة الكاملة يف اآلخـرة      وجاء بالعقيدة الكاملة يف حقيقة الرسالة والرسول أ       وأ
! هـؤالء ال يقـرأون القـرآن   ..!وهم يقصدون الثناء على اإلسالم ..واحلساب واجلزاء 

 جاءوا  - صلوات اللّه عليهم وسالمه      -قرأوه لسمعوا اللّه تعاىل يقرر أن مجيع رسله         وول
عـا  وأـم مجي  ..بالتوحيد املطلق اخلالص الذي ال ظل فيه للشرك يف صورة من صوره           

أخربوا الناس حبقيقة الرسول،وبشريته وأنه ال ميلك هلم وال لنفسه ضرا وال نفعـا،وال              
وأم مجيعا أنذروا قومهم باآلخرة وما فيهـا مـن   ..يقبض رزقاويعلم غيبا،وال يبسط أ   

وأن سائر حقائق العقيدة اإلسـالمية األساسـية جـاء ـا كـل              ..حساب وجزاء 
إمنا تلك األقوال أثر من آثار      .. به الكتب قبله   وصدق الكتاب األخري ما جاءت    ..رسول
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 قد تطورت   - مبا فيها العقائد السماوية      -اليت تزعم أن أصول العقيدة      .الثقافة األوربية 
وما ميكن أن يدافع عن اإلسالم دم أصوله اليت يقررها          ! وترقت،بتطور األقوام وترقيها  

 !!!طرياب والقارئون هذا املزلق اخلفليحذر الكت! القرآن
 - أم القرى    - أهل مكة    -� - فأما حكمة إنزال هذا الكتاب،فلكي ينذر به الرسول         

ومسيت مكة أم القرى،ألا تضم بيت اللّه       ..»وِلتنِذر أُم الْقُرى ومن حولَها    «:وما حوهلا 
أول بيت وضع للناس ليعبدوا اللّه فيه وحده بال شريك وجعله مثابة أمن للناس              والذي ه 

لألحياء مجيعا ومنه خرجت الدعوة العامة ألهل األرض ومل تكن دعوة عامة من قبل              و
ولـيس  ! وإليه حيج املؤمنون ذه الدعوة،ليعودوا إىل البيت الذي خرجت منه الـدعوة         

املقصود،كما يتصيد أعداء اإلسالم من املستشرقني،أن تقصر الدعوة على أهـل مكـة             
 .ومن حوهلا

 ما كان يقصـد يف      -� -من القرآن كله،ليزعموا أن حممدا      فهم يقتطعون هذه اآلية     
وأنه إمنا حتول من هـذا  .أول األمر أن يوجه دعوته إال إىل أهل مكة وبعض املدن حوهلا          

اال الضيق الذي ما كان خياله يطمح يف أول األمر إىل أوسع منه فتوسع يف اجلزيـرة                 
 !  األمر على علم املصادفات مل يكن يف أول..كلها،مث هم أن يتخطاها

ففي القرآن املكي،ويف أوائـل     ..وكذبوا..!وذلك بعد هجرته إىل املدينة،وقيام دولته ا      
ــوله  ــبحانه لرس ــه س ــدعوة،قال اللّ ــةً  «-� -ال محــا ر ــلْناك ِإلَّ ســا أَر وم

ــالَِمني ــاء..(.»ِللْع ــري«..)١٠٧:األنبي ــاِس بِش ــةً ِللن ــا كَافَّ ــلْناك ِإلَّ ســا أَر اً وم
ولعل الدعوة يومذاك كانت حمصورة يف شعاب مكة حييط ـا           ) ٢٨:سبأ(...»ونِذيراً

 ٩٧ !االبتالء الكرب و
ذَِلك الِْكتاب الَ ريب ِفيـِه هـدى        {:قال تعاىل . خريٍ  إىل كلِّ  لُاهلدى املوصِ وه  والقرآنُ
ِقنيتسورة البقرة) ٢(} لِّلْم. 

وال ، مكانٍ  واألمساع يف كلِّ   إىل العقولِ   وتصلَ، تنتشر  لكلمته أنْ   يريد -عز وجلَّ -واهللا  
يتم     والفهمِ  احلفظِ  سهلةَ ذلك إال إذا كانت ،فليس    علـى النـاس      يف القرآن ما يصعب 
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ِكٍر        {:قال تعاىل ، به العملُوه أ فهمدلْ ِمن مآنَ ِللذِّكِْر فَها الْقُرنرسي لَقَدسورة ) ١٧(} و
 .القمر 

فيه جاذبية  .قرآن حاضرا،سهل التناول،ميسر اإلدراك،فيه جاذبية ليقرأ ويتدبر      الووهذا ه 
الصدق والبساطة،وموافقة الفطرة،واستجاشة الطبع،ال تنفد عجائبه،وال خيلق على كثرة         

وكلما صحبته النفس زادت له ألفة وبـه        .وكلما تدبره القلب عاد منه بزاد جديد      .الرد
 ٩٨.أنسا

 مبثل ما جاء بـه       َ ها على أن تأيت    الدنيا بأسرِ  اجتمعِتوفل،� الرسول    معجزةُ والقرآنُ 
   ِرتيلٌ           {وفه،هم ذلك يف القرآن الكرمي ألعجزلِْفِه تخ لَا ِمنِه ويدِن يياِطلُ ِمن بأِْتيِه الْبلَا ي

 .سورة فصلت) ٤٢(} من حِكيٍم حِميٍد
ويتصل .يصدع باحلق . احلق صادر من اللّه  ووه.وأىن للباطل أن يدخل على هذا الكتاب      

 باحلق الذي تقوم عليه السماوات واألرض؟
ِإنا نحن نزلْنـا    «:حمفوظ بأمر اللّه الذي تكفل حبفظه فقال      .عزيزووأىن يأتيه الباطل وه   

واملتدبر هلذا القرآن جيد فيه ذلك احلق الذي نزل به،والـذي           .»الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ   
حقـا مطمئنـا    .جيـده يف بسـاطة ويسـر      .ده يف روحه وجيده يف نصه     جي.نزل ليقره 

تنِزيلٌ ِمن حِكيٍم   «ووه.فطريا،خياطب أعماق الفطرة،ويطبعها ويؤثر فيها التأثري العجيب      
واحلكمة ظاهرة يف بنائه،ويف توجيهه،ويف طريقة نزوله،ويف عالجـه للقلـب           ..»حِميٍد

ويف القرآن ما يستجيش القلـب  .ق باحلمدواللّه الذي نزله خلي  .البشري من أقصر طريق   
 - � -مث يربط السياق بني القرآن وسائر الوحي قبله وبني رسول اللّـه      .حلمده الكثري 

وجيمع أسرة النبوة كلها يف ندوة واحدة تتلقى مـن رـا حـديثا              .وسائر الرسل قبله  
ألخري أنـه   واحدا،ترتبط به أرواحها وقلوا،وتتصل به طريقها ودعوا وحيس املسلم ا         

ما يقالُ لَك   «:من أسرة عريقة قدمية التاريخ    وفرع من شجرة وارفة عميقة اجلذور،وعض     
ِلكقَب ِل ِمنسِقيلَ ِللر لَذُ.ِإلَّا ما قَد كبذُوِإنَّ رٍة وِفرغِعقاٍب أَِليٍموم«.. 
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وإنه كـذلك اسـتقبال واحـد مـن         .إنه وحي واحد،ورسالة واحدة،وعقيدة واحدة    
مث هي بعد ذلك وشيجة واحدة،وشجرة      ..شرية،وتكذيب واحد،واعتراضات واحدة  الب

واحدة،وأسرة واحـدة،وآالم واحـدة،وجتارب واحدة،وهـدف يف ايـة األمـر            
 .واحد،وطريق واصل ممدود

توحيـه هـذه احلقيقـة ألصـحاب        .أي شعور باألنس،والقوة،والصرب،والتصـميم   
وح وإبراهيم وموسى وعيسـى وحممـد       الدعوة،السالكني يف طريق سار فيها من قبل ن       

  صلوات اللّه وسالمه عليهم أمجعني؟-وإخوام مجيعا 
وأي شعور بالكرامة واالعتزاز واالستعالء على مصاعب الطريق وعثرـا وأشـواكها            

يشعر أن أسالفه يف هذا الطريق هم تلك العصـبة          ووعقباا،وصاحب الدعوة ميضي وه   
 املختارة من بين البشر أمجعني؟

ولكن أي آثار هائلة عميقة     ..»ما يقالُ لَك ِإلَّا ما قَد ِقيلَ ِللرسِل ِمن قَبِلك         «:إا حقيقة 
 ينشئها استقرار هذه احلقيقة يف نفوس املؤمنني؟

 ٩٩.يقرر مثل هذه احلقيقة الضخمة ويزرعها يف القلوبووهذا ما يصنعه هذا القرآن،وه
يا أَيها الناس قَـد جـاءتكُم       {:قال تعاىل . عن الرذيلةِ  والنهِيِ إىل الفضيلة     دعوةٌ والقرآنُ

            ِمِننيـؤةٌ لِّلْممحرى ودهوِر ودا ِفي الصِشفَاء لِّمو كُمبن رِعظَةٌ موسـورة  ) ٥٧(} م
 ].يونس

هلا  وشفاٌء، والضاللِ  هلا من الكفرِ   شفاٌءوفه،ها من أمراضها  يطهر، للنفوسِ  شفاءٌ والقرآنُ
ِشفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤِمِنني والَ يِزيـد      ووننزلُ ِمن الْقُرآِن ما ه    {:قال تعاىل ، واحلقدِ من الغلِّ 

 سورة اإلسراء) ٨٢(} الظَّاِلِمني إَالَّ خسارا
 

������������ 
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ها  ضرب بعضِ  وعدِم، ا  أوامره والعملِ  ظيم به وتع  والتمسك، اهللا بقوةٍ   كتابِ  أخذُ -)١
{ :قال تعاىل . يف العلم  الراسخني  على طريقةِ ، إىل محكمهِ  هورد، مبتشاهِ واإلميانُ،ببعٍض

ا             وهفَأَم اتاِبهشتم رأُخاِب والِْكت أُم نه اتكَمحم اتآي هِمن ابالِْكت كلَيلَ عأَنز الَِّذي
ِذين يف قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ ما تشابه ِمنه ابِتغاء الِْفتنِة وابِتغاء تأِْويِلِه وما يعلَم تأِْويلَه ِإالَّ                الَّ

 أُولُواْ األلْبـاِب  اللّه والراِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنا وما يذَّكَّر ِإالَّ  
 آل عمران} ٧{
٢(-  متكاملٍ  حياةٍ  وأنه منهج  قـال  . إال بـه  للبشـريةِ وال سعادةَ، يهدي لليت هي أقوم

ِإنَّ هـذَا الْقُرآنَ ِيهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم ويبشـر الْمـؤِمِنني الَّـِذين يعملُـونَ               { :تعاىل
   أَج ماِت أَنَّ لَهاِلحا   الصا كَِبريا         } ٩{رـذَابع ما لَهندتِة أَعونَ ِباآلِخرِمنؤالَ ي وأَنَّ الَِّذين

 اإلسراء} ١٠{أَِليما 
يهدي لليت هي أقوم يف عامل الضمري والشعور،بالعقيدة الواضحة البسيطة اليت ال تعقيـد           

طاقات البشـرية   فيها وال غموض،واليت تطلق الروح من أثقال الوهم واخلرافة،وتطلق ال         
الصاحلة للعمل والبناء،وتربط بني نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشـرية يف            

 .تناسق واتساق
ويهدي لليت هي أقوم يف التنسيق بني ظاهر اإلنسان وباطنه،وبني مشاعره وسلوكه،وبني            

ة إىل أعلى   عقيدته وعمله،فإذا هي كلها مشدودة إىل العروة الوثقى اليت ال تنفصم،متطلع          
كان هذا  ووهي مستقرة على األرض،وإذا العمل عبادة مىت توجه اإلنسان به إىل اللّه،ول           

 .العمل متاعا واستمتاعا باحلياة
ويهدي لليت هي أقوم يف عامل العبادة باملوازنة بني التكاليف والطاقة،فال تشق التكاليف             

 تشـيع يف الـنفس      وال تسهل وتترخص حـىت    .على النفس حىت متل وتيأس من الوفاء      
 .وال تتجاوز القصد واالعتدال وحدود االحتمال.الرخاوة واالستهتار
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أفـرادا وأزواجا،وحكومـات    :ويهدي لليت هي أقوم يف عالقات الناس بعضهم ببعض        
وشعوبا،ودوال وأجناسا،ويقيم هذه العالقات على األسس الوطيدة الثابتة اليت ال تتـأثر            

األسس اليت  .ودة والشنآن وال تصرفها املصاحل واألغراض     بالرأي واهلوى وال متيل مع امل     
أعلم مبن خلق،وأعرف مبا يصلح هلم يف كـل أرض ويف           وأقامها العليم اخلبري خللقه،وه   

كل جيل،فيهديهم لليت هي أقوم يف نظام احلكم ونظام املال ونظام االجتماع ونظـام              
 .التعامل الدويل الالئق بعامل اإلنسان

 مجيعها والربط بينها كلـها،وتعظيم      الرساالت السماوية   م يف تبين    ويهدي لليت هي أقو   
 .مقدساا وصيانة حرماا فإذا البشرية كلها جبميع عقائدها السماوية يف سالم ووئام

»       مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيهآنَ يـالِ     «..»ِإنَّ هذَا الْقُرلُونَ الصمعي الَِّذين ِمِننيؤالْم رشبيحاِت و
فهـذه هـي    » أَنَّ لَهم أَجراً كَِبرياً،وأَنَّ الَِّذين ال يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة أَعتدنا لَهم عذاباً أَِليماً           

فال إميان بـال    .فعلى اإلميان والعمل الصاحل يقيم بناءه     .قاعدته األصيلة يف العمل واجلزاء    
وما معا  .،والثاين مقطوع الركيزة له   األول مبتور مل يبلغ متامه    .عمل،وال عمل بال إميان   

 .وما معا تتحقق اهلداية ذا القرآن..تسري احلياة على اليت هي أقوم
اإلنسـان العجـول    .فأما الذين ال يهتدون دي القرآن،فهم متروكون هلوى اإلنسان        

كان من ورائها الشـر     واجلاهل مبا ينفعه وما يضره،املندفع الذي ال يضبط انفعاالته ول         
 ..»ويدع الِْإنسانُ ِبالشر دعاَءه ِبالْخيِر وكانَ الِْإنسانُ عجولًا«:هل

شر،ويعجل به علـى    وولقد يفعل الفعل وه   .ذلك أنه ال يعرف مصائر األمور وعواقبها      
فأين هـذا  ..يدري ولكنه ال يقدر على كبح مجاحه وضبط زمامه وأ.ال يدري ونفسه وه 

 ادئ اهلادي؟من هدى القرآن الثابت اهل
 ١٠٠!اإلنسانى وهدى القرآن وه.شتان شتان:أال إما طريقان خمتلفان

واملكانة ،وجعـل هلـا املرتلـة السـامية       ،للعباد  أنزل اهللا عز وجل كتبه هدايـةً       -)٣
قـال  .ال يصح إميان العبد إال باإلميان ا      ، دينهِ  اإلميان ا ركناً من أركانِ     وجعلَ،الرفيعة
لُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَِتِه وكُتِبـِه             آمن الرسو {:تعاىل

                                                 
 ]٢٨٨٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-يف ظالل القرآن للسيد قطب  - ١٠٠



 ١٠٧

             ِصريالْم كِإلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونِمعقَالُواْ سِلِه وسن رٍد مأَح نيب قفَرِلِه الَ نسرو {
 .سورة البقرة) ٢٨٥(

 يف الـدنيا     من أمهها السـعادةُ    لعلَّ، عظيمةً  سبحانه على اإلميان بكتبه مثراتٍ      رتب وقد
يف اآلخرة  والفوز ،        وضـلَّ ، أمر اهللا تعاىل   ذلك أنَّ من مل يؤمن بتلك الكتب فقد خالف 

ِم اآلِخِر فَقَـد    ومن يكْفُر ِباللَِّه ومالِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْيو      { :قال تعاىل ،ضالال بعيداً 
وجعل ،فقد قرن سبحانه اإلميان بكتبه باإلميان بـه       ،)١٣٦:النساء( } ضلَّ ضالالً بِعيداً    

 .سواء بسواء،عاقبة الكفران ا كعاقبة الكفران به
٤(- استشعار        فقد جعل لـه كتبـاً      ، وال حتصى   املسلم لنعم اهللا عليه وآالءه اليت ال تعد

 وتتقاذفه امليـولُ  ، والشهوات  سبحانه مهالً تتخطفه األهواءُ    تركهفلم ي ، الرشاد ديه سبلَ 
 العبـد مـا     ولن يقدر . وجهته  أمره ويسدد  حصِلأ له من األسباب ما ي     بل هي ،والرغبات

  مبا أنزله من كتب إال عندما يتأملُ       وما يتبعه من إميانٍ   ،أسبغ اهللا عليه من نعمة اإلميان به      
 من  ال يدري اهلدف  ، والضاللِ  من كان حييا حياة الغي     حالَو،عم من حرم هذه الن    حالَ
أَفَمن يمِشي مِكبـا علَـى      {:قال تعاىل ،وما هي الغاية اليت يسعى إليها من مسريه       ،سريه

 .سورة امللك) ٢٢(} وجِهِه أَهدى أَمن يمِشي سِويا علَى ِصراٍط مستِقيٍم
ولَقَد ذَرأْنا ِلجهنم كَِثريا من الِْجن واِإلنِس لَهـم  {:هديهوقال أيضاً يف حق الضالني عن  

                 لَِئـكـا أُوونَ ِبهعمسآذَانٌ الَّ ي ملَها وونَ ِبهِصربالَّ ي نيأَع ملَها وونَ ِبهفْقَهالَّ ي قُلُوب
 .سورة األعراف) ١٧٩(} لُونَكَاَألنعاِم بلْ هم أَضلُّ أُولَِئك هم الْغاِف

اهللا سبحانه قد أنـزل     َّوذلك مبعرفته أن    ، بالراحة والطمأنينة   املؤمن الشعور  ه مينح إن -)٥
 ويهديهم ملا فيـه صـالح     ، حاجتهم وحيقق، حاهلم من الشرائع ما يناسب   ٍ قوم   على كلِّ 

} عةً وِمنهاجـاً    ِلكُـلٍّ جعلْنـا ِمـنكُم ِشـر       { :قال تعاىل ،أمرهم يف الدنيا واآلخرة   
 .)٤٨:املائدة(

       ويقيناً فـوق   ،ة اإلهلية ازداد إمياناً مـع إميانـه       فإذا كان املؤمن على بينة من هذه السن
 بـأوامر اهللا   جوارحـه عاملـةً  فتنطلق، له وتعظيماً لقدره  حباً لربه ومعرفةً   فيزداد،يقينه

 مثـرة هـذا      فينالُ -ا فيها    وهي العمل مب   -فتتحقق الغاية العظيمة من اإلميان بالكتب       
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 اخلـري   وقد وعد اهللا عز وجل العاملني بشرعهِ      ، يف الدنيا وفوزاً يف اآلخرة     اإلميان سعادةً 
أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنـا       وولَ{ :كما قال تعاىل  ،والربكات يف الدنيا واآلخرة   

أَنهم أَقَـاموا   وولَ{ :وقال أيضاً ) ٩٦:األعراف(} علَيِهم بركَاٍت ِمن السماِء واألرض      
              مهِمن ِلِهمجِت أَرحت ِمنو ِقِهمفَو ألكَلُوا ِمن ِهمبر ِمن ِهمِزلَ ِإلَيا أُنمِجيلَ واإلناةَ وروالت

 ).٦٦:املائدة(} أُمةٌ مقْتِصدةٌ وكَِثري ِمنهم ساَء ما يعملُونَ 
إن العقيدة اإلميانية يف اللّه،وتقواه،ليست مسألة منعزلة عن واقع احلياة،وعن خط تاريخ            

 .اإلنسان
ومن .وعدا من اللّه  .إن اإلميان باللّه،وتقواه،ليؤهالن لفيض من بركات السماء واألرض       

 نتلقى هذا الوعد بقلب املؤمن،فنصـدقه       - املؤمنني باللّه    -أوىف بعهده من اللّه؟ وحنن      
 -حنن نؤمن باللّـه     ..بتداء،ال نسأل عن علله وأسبابه وال نتردد حلظة يف توقع مدلوله          ا

 .. ونصدق بوعده مبقتضى هذا اإلميان-بالغيب 
إن !  فنجد علته وسـببه   - كما يأمرنا إمياننا كذلك      -مث ننظر إىل وعد اللّه نظرة التدبر        

زة االستقبال الفطرية وصدق يف     اإلميان باللّه دليل على حيوية يف الفطرة وسالمة يف أجه         
اإلدراك اإلنساين،وحيوية يف البنية البشـرية،ورحابة يف جمـال اإلحسـاس حبقـائق             

 .وهذه كلها من مؤهالت النجاح يف احلياة الواقعية..الوجود
واإلميان باللّه قوة دافعة دافقة،جتمع جوانب الكينونة البشرية كلها،وتتجه ا إىل وجهة            

تمد من قوة اللّـه،وتعمل لتحقيـق مشـيئته يف خالفـة األرض             واحدة،وتطلقها تس 
وهـذه كـذلك مـن    ..وعمارا،ويف دفع الفساد والفتنة عنها،ويف ترقية احلياة ومنائها   

 .مؤهالت النجاح يف احلياة الواقعية
وما من شك أن اإلنسـان      .واإلميان باللّه حترر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد        

من العبيـد   ،دية للّه،أقدر على اخلالفة يف األرض خالفة راشدة صـاعدة         املتحرر بالعبو 
وتقوى اللّه يقظة واعية تصون من االندفاع والتهور والشطط         ! للهوى ولبعضهم بعضا  

 .والغرور،يف دفعة احلركة ودفعة احلياة
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وتوجه اجلهد البشري يف حذر وحترج،فال يعتدي،وال يتهور،وال يتجاوز حدود النشاط           
وحني تسري احلياة متناسقة بني الدوافع والكوابح،عاملة يف األرض،متطلعـة إىل           .الصاحل

تسري سـرية صـاحلة     ..السماء،متحررة من اهلوى والطغيان البشري،عابدة خاشعة للّه      
فال جـرم حتفهـا الربكـة،ويعمها اخلري،ويظلـها         .منتجة تستحق مدد اللّه بعد رضاه     

 إىل جانب لطـف اللّـه       -لة واقع منظور     مسأ - من هذا اجلانب     -واملسألة  ..الفالح
 .. املوعود واقع له علله وأسبابه الظاهرة،إىل جانب قدر اللّه الغييب-املستور 

والربكات اليت يعد اللّه ا الذين يؤمنون ويتقون،يف توكيد ويقني،ألوان شىت ال يفصلها             
كان،النابع مـن   وإحياء النص القرآين يصور الفيض اهلابط من كل م        .النص وال حيددها  

فهي الربكات بكل أنواعها وألواا،وبكـل      .كل مكان،بال حتديد وال تفصيل وال بيان      
! صورها وأشكاهلا،ما يعهده الناس وما يتخيلونه،وما مل يتهيأ هلم يف واقـع وال خيـال              

والذين يتصورون اإلميان باللّه وتقواه مسألة تعبدية حبتة،ال صلة هلا بواقـع النـاس يف               
وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة       !  يعرفون اإلميان وال يعرفون احلياة     األرض،ال

 . وكفى باللّه شهيدا- سبحانه -يشهد ا اللّه 
أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيِهم       وولَ«:وحيققها النظر بأسباا اليت يعرفها الناس     

 ..»ولِكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم ِبما كانوا يكِْسبونَ.أَرِضبركاٍت ِمن السماِء والْ
 مضيقا عليهم يف الرزق،ال     -إم مسلمون   : يقولون -ولقد ينظر بعض الناس فريى أمما       

ويرى أمما ال يؤمنون وال يتقون،مفتوحا عليهم يف الـرزق          ..!جيدون إال اجلدب واحملق   
  السنة اليت ال تتخلف؟وأين إذن هي:فيتساءل..والقوة والنفوذ

إـم  :إن أولئـك الـذين يقولـون      ! ولكن هذا وذلك وهم ختيله ظواهر األحـوال       
إم ال خيلصون عبوديتهم للّه،وال حيققون يف واقعهم        ! ال مؤمنون وال متقون   ..مسلمون

إم يسلمون رقام لعبيد منهم،يتأهلون عليهم،ويشرعون هلم       ! شهادة أن ال إله إال اللّه     
فاملؤمن ال يدع عبـدا مـن       . وما أولئك باملؤمنني   -القيم والتقاليد   و القوانني أ   سواء -

ويوم ..العبيد يتأله عليه،وال جيعل عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره            
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دانت هلم الدنيا،وفاضت عليهم    .كان أسالف هؤالء الذين يزعمون اإلميان مسلمني حقا       
 .ق هلم وعد اللّهبركات من السماء واألرض،وحتق

ثُم بدلْنا مكانَ السيئَِة الْحسـنةَ      «:فهذه هي السنة  ..فأما أولئك املفتوح عليهم يف الرزق     
االبتالء بالنعمـة الـذي مـر       وفه! »حتى عفَوا،وقالُوا قَد مس آباَءنا الضراُء والسراءُ      

 ..أخطر من االبتالء بالشدةووه.ذكره
فالربكة قد تكـون مـع      .نه وبني الربكات اليت يعدها اللّه من يؤمنون ويتقون        وفرق بي 

وكم من  ..القليل إذا أحسن االنتفاع به،وكان معه الصالح واألمن والرضى واالرتياح         
أمة غنية قوية ولكنها تعيش يف شقوة،مهددة يف أمنها،مقطعة األواصر بينها،يسود الناس            

وهي وفـرة بـال     .متاع بال رضى  ووه.ي قوة بال أمن   فه.فيها القلق وينتظرها االحنالل   
 ..االبتالء الذي يعقبه النكالووه.حاضر زاه يترقبه مستقبل نكدووه.صالح

إن الربكــات احلاصــلة مــع اإلميــان والتقوى،بركــات يف األشــياء،وبركات يف 
بركات تنمي احلياة وترفعها يف     ..النفوس،وبركات يف املشاعر،وبركات يف طيبات احلياة     

 ١٠١".وليست جمرد وفرة مع الشقوة والتردي واالحنالل .آن
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 :املراد بالرسل

 يف تبليغِ ، بينه وبني عباده    اصطفاهم اهللا تعاىل من النوع اإلنساين ليكونوا وسطاءَ        رجالٌ
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ مـا      {:ىلقال تعا ، واآلدابِ  واألحكامِ ما شاء من العقائد والعباداتِ    

أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك وِإن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت ِرسالَته واللّه يعِصمك ِمن الناِس ِإنَّ اللّه الَ                 
الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهسورة املائدة) ٦٧(} ي. 

رونَوينذ،رون من آمن حبسن الثوابِ    ويبش   سوء العقـاب قـال اهللا        من كفر وأعرض 
رسالً مبشِرين ومنِذِرين ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَى اللِّه حجةٌ بعد الرسِل وكَانَ اللّه             {:تعاىل

 .سورة النساء) ١٦٥(} عِزيزا حِكيما 
 :معىن اإلميان بالرسل

 جازما بكل   إمياناً  املرءُ  أن يؤمن  ورسولٍ  نيب  ع رفت نبوت  ه عن طريق القـرآن     ه ورسالت
رف منهم بأمسائهم آمنا م بأعيـام       فمن ع . الصحيحة إمجاالً وتفصيالً   السنِةو أ الكرِمي

دون أن ننكـر    ،م آمنا م على سبيل اإلمجال     ومن مل يعرف منهم بأمسائهِ    ،على التفصيل 
 .رسالةَ أحٍد منهمونبوةَ أ

 :خرهمآأول الرسل و
قـال اهللا   ،� هم حممـد  خرآو، عليه السـالم   نوحو إىل أهل األرض ه     إن أول رسولٍ  

ِإنا أَوحينا ِإلَيك كَما أَوحينا ِإلَى نوٍح والنِبيني ِمن بعِدِه وأَوحينا ِإلَـى ِإبـراِهيم               {:تعاىل
    اِط وبالْأَسو قُوبعيو اقحِإساِعيلَ ومِإسانَ       ومـلَيسونَ وـارهو سونيو وبأَيى وِعيس

ورسلًا قَد قَصصناهم علَيك ِمن قَبلُ ورسلًا لَم نقْصصـهم          ) ١٦٣(وَآتينا داوود زبورا    
 . }]١٦٣،١٦٤/النساء) [١٦٤(علَيك وكَلَّم اللَّه موسى تكِْليما 

انَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم ولَِكن رسولَ اللَِّه وخـاتم النِبـيني             ما كَ { :وقال تعاىل 
 ]٤٠:األحزاب[} وكَانَ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليما
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 إليـه   أوحـي و أ  بشريعة مستقلةٍ  رسل إليهم رسولٌ  مث إنه مل ختلُ أمةٌ من األمم إال وقد أُ         
ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً أَِن اعبدواْ اللّـه  {:ال اهللا تعاىل  ق، من قبله ليجددها   بشريعِة

واجتِنبواْ الطَّاغُوت فَِمنهم من هدى اللّه وِمنهم من حقَّت علَيِه الضاللَةُ فَِسـريواْ ِفـي               
 سورة النحل) ٣٦(} نياَألرِض فَانظُرواْ كَيف كَانَ عاِقبةُ الْمكَذِِّب

           هدحِة اِهللا وادِإلَى ِعب ماهعوالً دسٍة رثَ اُهللا ِفي كُلِّ أُمعب فَقَد،  لَه ِريكِن  ،الَ شع ماههنو
 آمن  فَِمن الناِس من  ،وعِن الشرِك ِباهللاِ  ،وعن ِعبادِة اَألوثَانِ  ،)الطَّاغُوِت  ( اتباِع الشيطَاِن   

فَقُـلْ يـا    .وِمنهم من ضلَّ واستكْبر وعتا عن أَمـِر ربـهِ         ،واتبع الرسلَ فَاهتدى  ،ِباِهللا
دمحم،   ِرِكنيالَِء املُشِلهؤ:       ةُ املُكَِذِبنيايِنه تكَان فوا كَيظُرِض فَانوا ِفي اَألرِسري، فكَيو

  اُهللا ع رمد ملَكَهأَهو ِهمةٍ   ،لَياِقبأَ عوأَس مهتاِقبلَ ععجـانَ       ،وهرالَِء الَ بؤكُلِِّه فَِإنَّ ه ِلذَِلكو
الكُفْر ملَه ِضيِإنَّ اَهللا ر ِلِهملَى قَوع م١٠٢.لَه  

) ٢٤(} أُمٍة ِإلَّا خلَا ِفيها نـِذير     ِإنا أَرسلْناك ِبالْحق بِشريا ونِذيرا وِإن من        {:تعاىلوقوله  
 .سورة فاطر

 : من جنس البشرالرسلُ
 ـ  ،األلوهية شـيءٌ  وليس هلم من خصائص الربوبية أ     ، خملوقون  والرسل بشر م بل تلحقه

خصائص البشر من املرض واملوت واحلاجة إىل األكل والشرب وغري ذلك مـن              مجيع 
 ولكنهم ميتازون عن غريهم    ،- املنفرة   فاِتعدا الص  -التناسلوصفات البشر من النكاح     

 م أصدقبأ  الناس  الناس وآمن ،الناس وأشجع ،الناس وأكرم ،ى وأتقَ، الناس بالناس  وأرحم
قال اهللا  ،ى إليهم دون سواهم من الناس      اهللا تعاىل أوح   وأنَّ، يف املعاصي  وال يقعونَ ،الناس

كُنت وفِْسي نفْعا والَ ضرا ِإالَّ ما شاء اللّه ولَ        قُل الَّ أَمِلك ِلن   {: �تعاىل آمرا نبيه حممدا     
أَعلَم الْغيب الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَناْ ِإالَّ نـِذير وبِشـري لِّقَـوٍم                 

 .سورة األعراف) ١٨٨(} يؤِمنونَ
ـ  {  :اصفا ربه   وقال اهللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالم و        الَِّذي هـِقِني   ووسيِني وطِْعمي

)٧٩ (  فَه تِرضِإذَا مِفِني  ووشي)٨٠ (     ِيِنيحي ِني ثُمِميتالَِّذي يو)أَنْ    ) ٨١ ـعالَِّذي أَطْمو

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٩٣٨:ص( أيسر التفاسري ألسعد حومد - ١٠٢
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)  ٨٣(رب هب ِلي حكْما وأَلِْحقِْنـي ِبالصـاِلِحني         ) ٨٢(يغِفر ِلي خِطيئَِتي يوم الديِن      
 . }]٨٣-٧٩/الشعراء[

ِإلَّا عبد أَنعمنا علَيِه وجعلْناه مثَلًـا لِّبِنـي         وِإنْ ه {:وقوله تعاىل عن عيسى عليه السالم       
 .سورة الزخرف) ٥٩(} ِإسراِئيلَ 

وال .عبد أنعم اللّـه عليـه  وإمنا ه.فليس إهلا يعبد كما احنرف فريق من النصارى فعبدوه   
فإمنا أنعم اللّه عليه ليكون مثال لبين إسرائيل ينظـرون إليـه            . عبادم إياه  جريرة له يف  
واستطرد إىل أسطورم حول املالئكة،يبني هلم      ! فنسوا املثل،وضلوا السبيل  .ويتأسون به 

شاء اللّه جلعل املالئكـة خيلفـوم يف هـذه          وول.أن املالئكة خلق من خلق اللّه مثلهم      
نشاُء لَجعلْنا ِمـنكُم    وولَ«: إىل مالئكة خيلفوم يف األرض      بعض الناس  لُو حي واألرض،أ

وما يشاؤه من اخللق    .فمرد األمر إىل مشيئة اللّه يف اخللق      ..»مالِئكَةً ِفي الْأَرِض يخلُفُونَ   
 إال صـلة    - سـبحانه    -وليس أحد من خلقه ميت إليه بنسب،وال يتصل بـه           .يكون

 ١٠٣.عابد باملعبوداملخلوق باخلالق،والعبد بالرب،وال
 :ما يتضمنه اإلميان بالرسل

 : اهللا تعاىل ال تفريق بينهم من بأن رسالتهم حق اإلميانُ-١
فالكفر   م مجيعا   بواحد منهم كفر ،   ونَ ِباللَّـِه     { :كما قال اهللا تعاىلكْفُـري ِإنَّ الَّـِذين

      سراللَِّه و نيقُوا بفَرونَ أَنْ يِريديِلِه وسرٍض         وعِبـب كْفُـرنٍض وعِبـب ِمنؤقُولُونَ نيِلِه و
أُولَِئك هم الْكَـاِفرونَ حقـا وأَعتـدنا        ) ١٥٠(ويِريدونَ أَنْ يتِخذُوا بين ذَِلك سِبيلًا       

فَرقُوا بين أَحـٍد ِمـنهم      والَِّذين َآمنوا ِباللَِّه ورسِلِه ولَم ي     ) ١٥١(ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا    
  ]١٥٢-١٥٠/النساء[})١٥٢(أُولَِئك سوف يؤِتيِهم أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

   عون اإلميان بأنبيائهم وينكرون رسالة عيسى ورسالة حممـد كمـا           لقد كان اليهود يد
 وينكرون رسالة حممـد    -ليهه   فضال عن تأ   -كان النصارى يقفون بإميام عند عيسى       

 .كذلك
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وكان القرآن ينكر على هؤالء وهؤالء ويقرر التصور اإلسالمي الشامل الكامل عـن             
اإلميان باللّه ورسوله بدون تفريق بني اللّه ورسله وبدون تفريق كـذلك بـني رسـله          

نـه  الذي ال يقبل اللّه من الناس غريه،أل      » الدين«ووذا الشمول كان اإلسالم ه    .مجيعا
 .الذي يتفق مع وحدانية اللّه ومقتضيات هذه الوحدانيةوه

إن التوحيد املطلق للّه سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر،وتوحيد             
وحـدة الرسـالة    ووكل كفر بوحدة الرسـل أ     ..رسله الذين محلوا هذه األمانة للناس     

فدين اللّه للبشر   . هذه الوحدانية  كفر بوحدانية اللّه يف احلقيقة وسوء تصور ملقتضيات       وه
لذلك عرب السـياق  .هوال يتغري يف أساسه كما أنه ال يتغري يف مصدره وومنهجه للناس،ه 

وعمـن  ) بأن يؤمنوا باللّه ويكفروا بالرسـل (هنا عمن يريدون التفرقة بني اللّه ورسله        
ـ    ) بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم    (يريدون التفرقة بني الرسل      ؤالء عرب عـن ه

،وعد تفرقتهم بني اللّه ورسله،وتفرقتهم بني      »الَِّذين يكْفُرونَ ِباللَِّه ورسِلهِ   «وهؤالء بأم   
 .بعض رسله وبعض،كفرا باللّه وبرسله

 ووحدانيته تقتضي   - سبحانه   -اإلميان باللّه إميان بوحدانيته     ..إن اإلميان وحدة ال تتجزأ    
ويقتضي . على أساسه  - كوحدة   - حيام كلها    وحدة الدين الذي ارتضاه للناس لتقوم     

 ال من عند أنفسهم وال يف معزل عن         -وحدة الرسل الذين جاءوا ذا الدين من عنده         
إال .وال سبيل إىل تفكيك هذه الوحدة     .. ووحدة املوقف جتاههم مجيعا    -إرادته ووحيه   

ـ  ! بالكفر املطلق وإن حسب أهله أم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض          زاؤهم وكان ج
 ..أمجعني..عند اللّه أن أعد هلم العذاب املهني

فهم الذين  » املسلمون«أما  ..»أُولِئك هم الْكاِفرونَ حقا،وأَعتدنا ِللْكاِفِرين عذاباً مِهيناً      «
فكـل الرسـل    .يشتمل تصورهم االعتقادي على اإلميان باللّه ورسله مجيعا بال تفرقة         

 ما مل يقع فيها     - عندهم حق    الرساالت السماوية    وكل   عندهم موضع اعتقاد واحترام   
التحريف فال تكون عندئذ من دين اللّه،وإن بقي فيها جانب مل حيـرف،إذ أن الـدين             

إهلا واحدا،ارتضى للناس دينـا     :-يف حقيقته   و كما ه  - وهم يتصورون األمر     -وحدة  
دين الواحد وهـذا    واحدا ووضع حليام منهجا واحدا،وأرسل رسله إىل الناس ذا ال         
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 موصول،يقوده نوح وإبراهيم وموسـى    - يف حسهم    -وموكب اإلميان   .املنهج الواحد 
 ونسـبهم   - صلوات اللّه وسالمه عليهم مجيعا       -وعيسى وحممد وإخوام من الرسل      

هم إىل هذا املوكب املوصول عريق وهم محلة هذه األمانة الكربى،وهم ورثة هذا اخلري              
وإليهم وحـدهم   ..ال تفرقة وال عزلة وال انفصام     ..ريق املبارك املوصول على طول الط   
 .انتهى مرياث الدين احلق

الذي ال يقبل اللّه غريه     » اإلسالم«ووهذا ه .وليس وراء ما عندهم إال الباطل والضالل      
الذين يسـتحقون األجـر مـن اللّـه علـى مـا             » املسلمون«وهؤالء هم   .من أحد 

أُولِئـك سـوف يـؤِتيِهم      «:ة فيما قصروا فيـه    عملوا،ويستحقون منه املغفرة والرمح   
 ..»أُجورهم،وكانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً

واإلسالم إمنا يتشدد هذا التشدد يف توحيد العقيدة يف اللّه ورسله،ألن هـذا التوحيـد               
األسـاس الالئـق بوجـود      واألساس الالئق بتصور املؤمن إلهله سبحانه كما أنه ه        وه

العقيدة الالئقة بإنسان يرى وحدة الناموس      ووألنه ه .روك للتعدد والتصادم  منظم،غري مت 
التصور الكفيل بضم املؤمنني مجيعا يف موكب       ووألنه ه .يف هذا الوجود أينما امتد بصره     

ولكـن  ..واحد،يقف أمام صفوف الكفر،ويف حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان         
كان هلـا أصـل     و ول -احملرفة  صف أصحاب االعتقادات    وهذا الصف الواحد ليس ه    

 .صف أصحاب اإلميان الصحيح والعقيدة اليت مل يدخلها احنرافو إمنا ه-مساوي 
» خير أُمٍة أُخِرجت ِللنـاسِ    » «املسلمون«وكان  .»الدين«وه» اإلسالم«ومن مث كان    

ال كل من ولـد يف بيـت        .املسلمون املعتقدون عقيدة صحيحة،العاملون ذه العقيدة     
الذين يفرقون بني   وويف ظل هذا البيان يبد    ! لم،وال كل من الك لسانه كلمة اإلسالم      مس

اللّه ورسله،ويفرقون بني بعض الرسل وبعض،منقطعني عن موكـب اإلميـان،مفرقني           
  .١٠٤للوحدة اليت مجعها اللّه،منكرين للوحدانية اليت يقوم عليها اإلميان باللّه

 :امسهو  من جاء ذكره بعينه بكلِّ اإلميانُ-٢

                                                 
 ]١١٦٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-يف ظالل القرآن للسيد قطب  - ١٠٤
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  -  ِإبـراِهيم  -  أَيـوب  -  آدم ( وهـم      وعشرين رسوالً  وقد ذكر القرآن الكرمي مخسةً    
ِريسِإد -   اقحاِعيلُ  -  ِإسمِإس  - اسِإلْي  -  عسالْي  -  وداوـا    -  الِْكفِْلوذُ  -  دكَِريز  - 

 -هـارونُ     -  نوح  -  موسى  -  محمد  -  لُوطٌ  -  سىِعي  -  صاِلح -  شعيب  -  سلَيمانُ 
 ودى  -  هيحي  -  قُوبعي  -  فوسي  -    سونوِنوذُ(يأما من مل يذكر بامسـه فـإنَّ       ،)الن 

  م        {: قال اهللا تعاىل    به إمجاالً  الواجب أن نؤمنهِمـن ِلكن قَبلًا مسا رلْنسأَر لَقَدـن  وم
قَصصنا علَيك وِمنهم من لَّم نقْصص علَيك وما كَانَ ِلرسوٍل أَنْ يأِْتي ِبآيٍة ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه                

 .سورة غافر) ٧٨(} فَِإذَا جاء أَمر اللَِّه قُِضي ِبالْحق وخِسر هناِلك الْمبِطلُونَ
 اللّه على رسوله بعضها يف هـذا الكتاب،وبعضـها مل   إن هلذا األمر سوابق كثرية،قص    

وفيما قصه من أمر الرسل ما يشري إىل الطريق الطويل الواصل الواضح املعـامل              .يقصصه
وما يقرر السنة املاضية اجلارية اليت ال تتخلف وما يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل              

 .وحدودها أدق إيضاح
دها يف النفس،وتتكـئ عليهـا لتقررهـا تقريـرا          وتؤكد اآلية حقيقة حتتاج إىل توكي     

 ..»وما كانَ ِلرسوٍل أَنْ يأِْتي ِبآيٍة ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه«:شديدا
 تتمىن وترغب أن تسـتعلي الـدعوة وأن        -كانت نفس رسول    و ول -فالنفس البشرية   

ولكـن  .برةفتتطلع إىل ظهور اآلية اخلارقة اليت تقهر كل مكا.يذعن هلا املكابرون سريعا 
اللّه يريد أن يلوذ عباده املختارون بالصرب املطلق ويروضوا أنفسهم عليه فيبني هلـم أن               

الـذي  وليس هلم من األمر شيء،وأن وظيفتهم تنتهي عند حد البالغ،وأن جميء اآلية ه            
لتطمئن قلوم ودأ وتستقر ويرضوا بكل ما يـتم علـى أيـديهم    .يتواله حينما يريد 
 . بعد ذلك للّهويدعوا األمر كله

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة األلوهية وطبيعة النبوة،ويعرفوا أن الرسـل بشـر              
منهم،اختارهم اللّه،وحدد هلم وظيفتهم،وما هم بقادرين وال حمـاولني أن يتجـاوزوا            

 ..حدود هذه الوظيفة
 كذلك ليعلم الناس أن تأخري اآليات رمحة م فقد قضى يف تقديره بأن يـدمر علـى                

فَِإذا جاَء أَمـر اللَّـِه      «:وإذن فهي مهلة،وهي من اللّه رمحة     .املكذبني بعد ظهور اآليات   
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ومل يعد هناك جمال لعمل وال لتوبة وال لرجعة         ..»قُِضي ِبالْحق وخِسر هناِلك الْمبِطلُونَ    
 ١٠٥.بعد قضاء اللّه األخري

٣- بكلِّ  التصديق   ما صح       السـنة و أ مـن الكتـابِ     من أخبارهم وجاء به نـص 
 .الصحيحِة

٤-األنبياء عليهم الصالة والسالم مبعجزاِت ونؤمن .. 
 وال  ل عليهم أحداً من النـاس ال األوليـاءَ        وال نفض ، معهم ونتأدب،هم هلم حقَّ  وحنفظُ
 ٠وال غريهم ،األئمةَ

٥-بأن خامتَ ونؤمن تسليماً كثرياً����   األنبياء واملرسلني نبينا حممد ،بعده فال نيب  
ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم ولَِكن رسولَ اللَِّه وخاتم النِبيني وكَانَ             {:قال تعاىل 

 ]٤٠:األحزاب[} اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليما 
»      ِرجاِلكُم ٍد ِمنأَبا أَح دمحفزينب ليست حليلة ابنه،وزيـد لـيس ابـن        » ما كانَ م 

 .وال حرج إذن يف األمر حني ينظر إليه بعني احلقيقة الواقعة.ابن حارثةوإمنا ه.حممد
 هي عالقـة    - ومنهم زيد بن حارثة      - وبني مجيع املسلمني     -� -والعالقة بني حممد    
 ..»ولِكن رسولَ اللَِّه وخاتم النِبيني«:أبا ألحد منهموالنيب بقومه،وليس ه

رائع الباقية،لتسري عليها البشرية وفق آخر رسـالة السـماء إىل           يشرع الش وومن مث فه  
الذي وفه..»وكانَ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليماً    «.األرض،اليت ال تبديل فيها بعد ذلك وال تغيري       
 الذي فرض على النيب ما فرض،واختار له      ويعلم ما يصلح هلذه البشرية،وما يصلحها وه      

يائهم،إذا ما قضوا منـهن وطرا،وانتـهت حاجتـهم         ليحل للناس أزواج أدع   .ما اختار 
 ..منهن،وأطلقوا سراحهن

ومعرفته باألصلح واألوفق من الـنظم والشـرائع        .قضى اللّه هذا وفق علمه بكل شيء      
 .١٠٦.والقوانني ووفق رمحته وختريه للمؤمنني

                                                 
 ]٣٨٨٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-يف ظالل القرآن للسيد قطب  - ١٠٥
 ]٣٦٣٢ص [ايف الشحود  علي بن ن- ت- يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١٠٦
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فَسـِمعته  ،يرةَ خمس ِسِنني  قَاعدت أَبا هر  :قَالَ،سِمعت أَبا حاِزمٍ  :قَالَ،عن فُراٍت القَزازِ  و
      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيِن النثُ عدحاءُ    «:قَالَ،يِبياَألن مهوسساِئيلَ ترو ِإسنب تا ،كَانكُلَّم

   ِبين لَفَهخ ِبين لَكِدي   ،هعب ِبيالَ ن هِإنو،  كْثُرلَفَاُء فَيكُونُ خيسـا؟   :قَالُوا» ونَونرأْما تفَم
أخرجه (» فَِإنَّ اللَّه ساِئلُهم عما استرعاهم    ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا ِببيعِة اَألوِل فَاَألولِ   «:قَالَ

 .١٠٧)الشيخان 
لْ{  :قال تعاىل إىل يوم القيامة،  ، على سائر الشرائع    املهيمنةُ ه هي الشريعةُ  وشريعتأَنزـا  ون

ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيِه فَاحكُم بينهم ِبمـا               
أَنزلَ اللّه والَ تتِبع أَهواءهم عما جاءك ِمن الْحق ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشـرعةً وِمنهاجـا                

شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واِحدةً ولَـِكن لِّيبلُوكُم ِفي ما آتاكُم فَاستِبقُوا اخلَيراِت ِإلَـى              وولَ
وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنزلَ     } ٤٨{اهللا مرِجعكُم جِميعا فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ         

ع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللّه ِإلَيك فَِإن تولَّواْ فَاعلَم              اللّه والَ تتبِ  
أَفَحكْم } ٤٩{أَنما يِريد اللّه أَن يِصيبهم ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثرياً من الناِس لَفَاِسقُونَ             

غبِة ياِهِليونَ الْجوِقنٍم يا لِّقَوكْماللِّه ح ِمن نسأَح نماملائدةسورة }٥٠{ونَ و 
ويقف اإلنسان أمام هذه النصاعة يف التعبري،وهذا احلسم يف التقرير،وهـذا االحتيـاط             

 مـن هـذه     -قليل  و ول -البالغ لكل ما قد يهجس يف اخلاطر من مربرات لترك شيء            
 وف الشريعة يف بعض املالبسات والظر

 أن يتـرك    - يدعي اإلسالم    -يقف اإلنسان أمام هذا كله،فيعجب كيف ساغ ملسلم         
وكيف ساغ له أن يظل يدعي اإلسالم       ! املالبسات والظروف  شريعة اللّه كلها،بدعوى  

! ؟»مسلمني«وكيف ال يزال الناس يسمون أنفسهم       ! بعد هذا الترك الكلي لشريعة اللّه     
     م،وهم خيلعون شريعة اللّه كلها ويرفضون اإلقرار له        وقد خلعوا ربقة اإلسالم من رقا

                                                 
 ) ١٨٤٢ (- ٤٤]١٤٧١/ ٣صحيح مسلم [و ) ٣٤٥٥]( ١٦٩/ ٤صحيح البخاري [ - ١٠٧
أي يكون أكثر من حاكم واحـد       ) فيكثرون(.تتوىل أمورهم والسياسة القيام على الشيء مبا يصلحه       ) تسوسهم [(

 األمر وبويع قبل غريه هو صاحب       أي إن الذي توىل   ) ببيعة األول فاألول  (.من الوفاء ) فوا(.للمسلمني يف زمن واحد   
أطيعـوهم يف غـري     ) أعطوهم حقهم (.البيعة الصحيحة اليت جيب الوفاء ا وبيعة الثاين باطلة حيرم الوفاء ا مطلقا            

 ]حماسبهم باخلري والشر عن حال رعيتهم) سائلهم(.معصية
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باأللوهية،يف صورة رفضهم اإلقرار بشريعته،وبصالحية هذه الشريعة يف مجيع املالبسات          
وأَنزلْنـا ِإلَيـك    «! والظروف،وبضرورة تطبيقها كلها يف مجيع املالبسات والظـروف       

قِبالْح الِْكتاب«.. 
ة األلوهيـة،وهي اجلهـة الـيت متلـك حـق ترتيـل             يتمثل احلق يف صدوره من جه     

ويتمثل احلق يف حمتوياته،ويف كل ما يعرض له مـن شـئون            ..الشرائع،وفرض القوانني 
مصدقاً ِلما بين يديِه    «:العقيدة والشريعة،ويف كل ما يقصه من خرب،وما حيمله من توجيه         

 ..»ِمن الِْكتاِب ومهيِمناً علَيِه
املرجع األخري يف هذا الشأن،واملرجع األخري يف منهج        وألخرية لدين اللّه،وه  الصورة ا وفه

 .احلياة وشرائع الناس،ونظام حيام،بال تعديل بعد ذلك وال تبديل
سـواء كـان هـذا    .ومن مث فكل اختالف جيب أن يرد إىل هذا الكتاب ليفصل فيـه         

يف الشريعة الـيت    وأ،الرساالت السماوية االختالف يف التصور االعتقادي بني أصحاب       
كان هذا االختالف بني املسلمني أنفسهم،فاملرجع      وأ.جاء هذا الكتاب بصورا األخرية    

هذا الكتاب،وال قيمة آلراء الرجال ما      والذي يعودون إليه بآرائهم يف شأن احلياة كله ه        
 .مل يكن هلا أصل تستند إليه من هذا املرجع األخري

    ا املباشرة وتترتب على هذه احلقيقة مقتضيا:»        ِبـعتال تو،لَ اللَّـهزِبما أَن مهنيب كُمفَاح
قالْح ِمن ا جاَءكمع مواَءهأَه«.. 

 فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الـذين          -� -واألمر موجه ابتداء إىل رسول اللّه       
 وإىل آخـر  ..عـام وولكنه ليس خاصـا ـذا السـبب،بل ه        .جييئون إليه متحاكمني  

طاملا أنه ليس هناك رسول جديد،وال رسالة جديدة،لتعديل شيء ما يف هـذا             ..الزمان
ورضيه اللّه هلـم    .لقد كمل هذا الدين،ومتت به نعمة اللّه على املسلمني        ! املرجع األخري 

تبديله،وال لترك  وومل يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أ        .منهج حياة للناس أمجعني   
وقد علم اللّـه    .ر،وال شيء من شريعته إىل شريعة أخرى      شيء من حكمه إىل حكم آخ     

وعلم اللّه حني رضيه مرجعا أخريا أنـه حيقـق          .حني رضيه للناس،أنه يسع الناس مجيعا     
وأي تعديل يف هذا املنـهج  .وأنه يسع حياة الناس مجيعا،إىل يوم الدين .اخلري للناس مجيعا  



 ١٢٠

خيرج صاحبه من   .دين بالضرورة إنكار هلذا املعلوم من ال    و ه - ودعك من العدول عنه      -
وقد علم اللّه أن معاذير كـثرية       ! إنه من املسلمني  :قال باللسان ألف مرة   وول.هذا الدين 

ميكن أن تقوم وأن يربر ا العدول عن شيء مما أنزل اللّه واتبـاع أهـواء احملكـومني                 
ول وأن هواجس قد تتسرب يف ضرورة احلكم مبا أنزل اللّه كله بال عـد             ..املتحاكمني

 يف هـذه اآليـات     -� -فحذر اللّه نبيه    .عن شيء فيه،يف بعض املالبسات والظروف     
 ..مرتني من اتباع أهواء املتحاكمني،ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه

الرغبة البشرية اخلفيـة يف تـأليف القلـوب بـني الطوائـف             :وأوىل هذه اهلواجس  
ومسايرة بعض رغبام عنـد مـا       . بلد واحد  املتعددة،واالجتاهات والعقائد املتجمعة يف   

أا واليت يبـد  وتصطدم ببعض أحكام الشريعة،وامليل إىل التساهل يف األمور الطفيفـة،أ         
 !ليست من أساسيات الشريعة

 أن يؤمنوا له إذا تصاحل معهم على        -� - وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول اللّه       
وأن هذا التحذير قد نزل خبصوص هذا       ،١٠٨التسامح يف أحكام بعينها منها حكم الرجم      

ـ . أعم من حالة بعينها وعرض بعينـه       -ظاهرو كما ه  -ولكن األمر   ..العرض أمر وفه
وقد شاء اللّه   ..يعرض يف مناسبات شىت،ويتعرض له أصحاب هذه الشريعة يف كل حني          

 أن حيسم يف هذا األمر،وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية اخلفيـة يف              - سبحانه   -
 . والظروف،وتأليفا للقلوب حني ختتلف الرغبات واألهواءلالعتباراتاهل مراعاة التس

شاء جلعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا           وإن اللّه ل  :فقال لنبيه 
وجعلهم مبتلني خمتربين فيما آتاهم من الدين والشريعة،وما آتاهم يف احلياة كلها مـن              

طريقـه مث يرجعـون كلـهم إىل اللّـه،فينبئهم          وأن كـال منـهم يسـلك        .عطايا

                                                 
اذْهبوا ِبنا ِإلَى محمٍد لَعلَّنا    :ا وشأْس بن قَيٍس بعضهم ِلبعضٍ     قَالَ كَعب بن أَسٍد وابن صوِري     :قَالَ،عِن ابِن عباسٍ   - ١٠٨

عنا يهود  وأَنا ِإِن اتبعناك اتب   ،يا محمد ِإنك قَد عرفْت أَنا أَحبار يهود وأَشرافُهم وساداتهم         :فَأَتوه فَقَالُوا ،نفِْتنه عن ِديِنهِ  
فَأَبى رسـولُ   .فَتقِْضي لَنا علَيِهم ونؤِمن لَك ونصدقُك     ،فَنحاِكمهم ِإلَيك ،وِإنَّ بيننا وبين قَوِمنا خصومةً    ،ولَم يخاِلفُونا 

لَ اللَّه ولَا تتِبع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ يفِْتنوك عن بعِض ما أَنـزلَ           وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنز    {:فَأَنزلَ اللَّه ِفيِهم  ،�اللَِّه  
 كِإلَي اللَّه {]ِلهِ ] ٤٩:املائدةِإلَى قَو:} َونوِقنٍم ي٨(جامع البيـان ط هجـر       = تفسري الطربي   ] "١١٨:البقرة[} ِلقَو /

 )٥٣٤/ ٢(ئل النبوة للبيهقي حمققا وانظر اخلرب بطوله يف دال،فيه جهالة) ٥٠٢
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وأنه إذن ال جيـوز أن يفكـر يف         ..باحلقيقة،وحياسبهم على ما اختذوا من منهج وطريق      
فهـم ال   ..التساهل يف شيء من الشريعة لتجميع املخـتلفني يف املشـارب واملنـاهج            

ولِكـن  .ه لَجعلَكُم أُمةً واِحدةً   شاَء اللَّ وولَ.ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجاً    «:يتجمعون
   ِفي ما آتاكُم كُملُوبراتِ .ِلييِبقُوا الْختِميعاً   .فَاسج كُمِجعرِفيِه    .ِإلَى اللَِّه م متِبما كُن ئُكُمبنفَي

 .»تختِلفُونَ
تأليفـا  منها خريا و  و مداخل الشيطان كلها وخباصة ما يبد      - سبحانه   -بذلك أغلق اللّه    

! للقلوب وجتميعا للصفوف بالتساهل يف شيء من شريعة اللّه يف مقابل إرضاء اجلميـع             
 ! يف مقابل ما يسمونه وحدة الصفوفوأ

! إن شريعة اللّه أبقى وأغلى من أن يضحى جبزء منها يف مقابل شيء قدر اللّه أال يكون                
 منـهج،ولكل   فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد،ولكل منهم مشرب،ولكل منهم        

 .وحلكمة من حكم اللّه خلقوا هكذا خمتلفني.منهم طريق
وجعل هذا ابتالء هلـم يقـوم عليـه         .وقد عرض اللّه عليهم اهلدى وتركهم يستبقون      

 إذن،وحماولة فاشلة،أن    باطلةٌ ١٠٩ةٌجزاؤهم يوم يرجعون إليه،وهم إليه راجعون وإا لتعلَّ       
بتعبري آخر على حساب صالح احليـاة       وحياول أحد جتميعهم على حساب شريعة اللّه،أ      

التعديل يف شريعة اللّـه ال يعـين شـيئا إال الفسـاد يف              وفالعدول أ .البشرية وفالحها 
األرض،وإال االحنراف عن املنهج الوحيد القومي،وإال انتفاء العدالة يف حياة البشـر،وإال            

شر عظـيم   ووه..عبودية الناس بعضهم لبعض،واختاذ بعضهم لبعض أربابا من دون اللّه         
ال جيوز ارتكابه يف حماولة عقيمة ال تكون ألا غري ما قدره اللّه يف طبيعة               ..وفساد عظيم 

البشر وألا مضادة للحكمة اليت من أجلها قدر مـا قـدر مـن اخـتالف املنـاهج               
وإليه .خالق وصاحب األمر األول فيهم واألخري     ووه..واملشارع،واالجتاهات واملشارب 

 ..املرجع واملصري
 يف ظل هذا الـنص      -ون حماولة التساهل يف شيء من شريعة اللّه،ملثل هذا الغرض،تبد         إ

 حماولـة سـخيفة ال   -مصداقه يف واقع احلياة البشرية يف كل ناحية    والصادق الذي يبد  

                                                 
 ...احلجة والذريعة:التعلَّةُ  - ١٠٩
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مربر هلا من الواقع وال سند هلا من إرادة اللّه وال قبول هلا يف حـس املسـلم،الذي ال                   
إنـه  :يقولون» مسلمني«فكيف وبعض من يسمون أنفسهم .هحياول إال حتقيق مشيئة اللّ    

 !!!؟»السائحني«ال جيوز تطبيق الشريعة حىت ال خنسر 
فـالنص  .ويعود السياق فيؤكد هذه احلقيقة،ويزيدها وضوحا     !  أي واللّه هكذا يقولون   

قد يعـين   ..»ا جاَءك ِمن الْحق   فَاحكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه وال تتِبع أَهواَءهم عم        «:األول
 ! النهي عن ترك شريعة اللّه كلها إىل أهوائهم

وأَِن احكُم بيـنهم ِبمـا أَنـزلَ    «:فاآلن حيذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه     
زِض ما أَنعب نع وكفِْتنأَنْ ي مهذَراحو،مواَءهأَه ِبعتال تو،اللَّهكِإلَي لَ اللَّه«.. 

فهـي فتنـة جيـب أن       ..تصوير لألمر علـى حقيقتـه     وفالتحذير هنا أشد وأدق وه    
أن يكـون   وأن يكون حكما مبا أنزل اللّه كـامال أ        وواألمر يف هذا اال ال يعد     ..حتذر

 .اتباعا للهوى وفتنة حيذر اللّه منها
 أمرهم إذا   -� -ول اللّه   مث يستمر السياق يف تتبع اهلواجس واخلواطر فيهون على رس         

مل يعجبهم هذا االستمساك الكامل بالصغرية قبل الكبرية يف هذه الشريعة،وإذا هم تولوا             
يف ذلك األوان حيـث     (تولوا عن االحتكام إىل شريعة اللّه       وفلم خيتاروا اإلسالم دينا أ    

فَاعلَم أَنما يِريـد    فَِإنْ تولَّوا   «):كان هناك ختيري قبل أن يصبح هذا حتما يف دار اإلسالم          
    وِبِهمِض ذُنعِبب مهِصيبأَنْ ي اِس لَفاِسقُونَ    .اللَّهالن ِإنَّ كَِثرياً ِمنفإن تولوا فـال عليـك      .»و

وال جتعل إعراضـهم    .منهم وال يفتنك هذا عن االستمساك الكامل حبكم اللّه وشريعته         
ن ويعرضون ألن اللّه يريـد أن       فإم إمنا يتولو  ..حيولك عن موقفك  ويفت يف عضدك أ   

ال أنت وال شريعة    :فهم الذين سيصيبهم السوء ذا اإلعراض     .جيزيهم على بعض ذنوم   
وِإنَّ كَِثرياً ِمن الناِس    «:مث إا طبيعة البشر   ..اللّه ودينه وال الصف املسلم املستمسك بدينه      

يف هذا األمر،وال ذنـب     ألم هكذا وال حيلة لك      .فهم خيرجون وينحرفون  » لَفاِسقُونَ
وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله      ! وال سبيل الستقامتهم على الطريق    ! للشريعة

إىل النفس املؤمنة ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه               
 ..الشريعة لغرض من األغراض يف ظرف من الظروف
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وال وسـط بـني     .لّه،وإما حكم اجلاهلية  فإنه إما حكم ال   ..مث يقفهم على مفرق الطريق    
حكم اللّه يقوم يف األرض،وشريعة اللّه تنفذ يف حياة الناس،ومنـهج       ،فالطرفني وال بديل  

فأيهمـا  ..أنه حكم اجلاهلية،وشريعة اهلوى،ومنهج العبوديـة     وأ..اللّه يقود حياة البشر   
 .١١٠ يريدون؟

فَالَ وربك الَ   {:قال تعاىل ، تاما سليماً حلكمها ت  مها ويسلِّ  مؤمناً حىت يتبع    العبد وال يكونُ 
               تـيا قَضما مجرح واْ ِفي أَنفُِسِهمِجدالَ ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحي ىتونَ حِمنؤي

 .سورة النساء) ٦٥(} ويسلِّمواْ تسِليما
 يف حياة الرسول    -ىل منهج اللّه ممثال      إال أن يتحاكموا إ    - ابتداء   -إن الناس ال يؤمنون     

وباقيا بعده يف مصدريه القرآن والسنة بالبداهة وال يكفـي أن           . يف أحكام الرسول   -�
 بل ال بـد مـن أن يتلقـوا حكمـه مسـلمني              - ليحسبوا مؤمنني    -يتحاكموا إليه   

نهم،ثُم ال يِجـدوا ِفـي      حتى يحكِّموك ِفيما شجر بي    ..ال يؤِمنونَ ..فَال وربك «:راضني
 .شرط اإلميان وحد اإلسالموفهذا ه..»أَنفُِسِهم حرجاً ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليماً

 ال  - أي إىل غري شريعة اللّه       -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت        :ويقول هلا 
ـ .أنـزل مـن قبلـه     يقبل منهم زعمهم أم آمنوا مبا أنزل إىل الرسول وما            زعم وفه

أَلَم تر ِإلَى الَّـِذين يزعمـونَ       «:يكذبه أنهم يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت      .كاذب
 -أَنهم آمنوا ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك،يِريدونَ أَنْ يتحاكَموا ِإلَى الطَّـاغُوِت               

كْفُروا أَنْ يأُِمر قَدِعيداً-وا ِبِه واللًا بض مِضلَّهطانُ أَنْ ييالش ِريديو «. 
إن عالمة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إىل ما أنزل اللّـه والتحـاكم إىل               :ويقول هلا 
صدونَ تعالَوا ِإىل ما أَنزلَ اللَّه وِإلَى الرسوِل،رأَيت الْمناِفِقني ي        :وِإذا ِقيلَ لَهم  «:رسول اللّه 

 .»عنك صدوداً
 يف هـذا    - عز وجل    -إن منهجها اإلمياين ونظامها األساسي،أن تطيع اللّه        :ويقول هلا 

 وأويل األمر من املؤمنني الداخلني يف       - يف سنته    -� - وأن تطيع رسول اللّه      -القرآن  

                                                 
 ]١٢٨٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-  يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١١٠
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للَّـه،وأَِطيعوا  يا أَيهـا الَّـِذين آمنـوا أَِطيعـوا ا         «:شرط اإلميان وحد اإلسالم معكم    
 ..»وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم.الرسولَ

إن املرجع،فيمـا ختتلـف فيـه وجهـات النظـر يف املسـائل الطارئـة                :ويقول هلا 
أي شريعة  ..اللّه ورسوله وإن املرجع ه  ..املتجددة،واألقضية اليت مل ترد فيها أحكام نصية      

 ..»ردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِلفَِإنْ تنازعتم ِفي شيء،فَ«:اللّه وسنة رسوله
وذا يبقى املنهج الرباين مهيمنا على ما يطرأ على احلياة مـن مشـكالت وأقضـية                

ومتثل هذه القاعدة نظامها األساسي،الذي ال      ..كذلك،أبد الدهر،يف حياة األمة املسلمة    
شـروطها  جيعـل الطاعـة ب    وإذ ه ..تكون مؤمنة إال به،وال تكون مسلمة إال بتحقيقه       

شرط اإلميـان   ..تلك،ورد املسائل اليت جتد وختتلف فيها وجهات النظر إىل اللّه ورسوله          
» ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيـوِم الْـآِخرِ       «:شرطا واضحا ونصا صرحيا   ..وحد اإلسالم 

١١١.. 
يقسـم  و.يقرره اللّه سبحانه بنفسه   .ومرة أخرى جندنا أمام شرط اإلميان وحد اإلسالم       

ـ           .عليه بذاته  فال يبقى بعد ذلك قول لقائل يف حتديد شرط اإلميان وحاإلسـالم،وال   د 
 .تأويل ملؤول

وهي أن هذا القول مرهون بزمان،وموقوف      .. ال تستحق االحترام   ١١٢اللهم إال مماحكة  
وهذا قول من ال يدرك من اإلسالم شيئا وال يفقه مـن التعـبري              ! على طائفة من الناس   

من حقائق اإلسالم جاءت يف صـورة قسـم        فهذه حقيقة كلية  .ال وال كثريا  القرآين قلي 
 -اإليهام بأن حتكيم رسول اللّـه  ووليس هناك جمال للوهم أ..مؤكد مطلقة من كل قيد 

وإال مل يبق لشريعة اللّـه وسـنة        .حتكيم شريعته ومنهجه  وإمنا ه .حتكيم شخصه و ه -�
 -دين ارتدادا على عهد أيب بكر        وذلك قول أشد املرت    -� -رسوله مكان بعد وفاته     

دونـه  وبل قاتلهم علـى مـا ه      :الذي قاتلهم عليه قتال املرتدين    و وه -رضي اللّه عنه    

                                                 
 ]١٠٢٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت-يف ظالل القرآن للسيد قطب  - ١١١

 ...اجلدال بغري علم،أو اجلدال بالباطل:املماحكة  - ١١٢
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جمرد عدم الطاعة للّه ورسوله،يف حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول اللّه            ووه.بكثري
 ! فيها،بعد الوفاة

للّـه وحكـم   أن يتحـاكم النـاس إىل شـريعة ا   » اإلسالم«وإذا كان يكفي إلثبات  
هـذا،ما مل يصـحبه الرضـى النفسـي،والقبول         » اإلميان«فإنه ال يكفي يف     ..رسوله

فلتنظـر  ..اإلميـان ووهذا ه ..اإلسالموهذا ه ! القليب،وإسالم القلب واجلنان،يف اطمئنان   
 .١١٣ !قبل ادعاء اإلسالم وادعاء اإلميان! نفس أين هي من اإلسالم وأين هي من اإلميان

٦-خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً���� حممداً  قد اختذَاهللاَّ بأن  ونؤمن  
      هنع اللَّه ِضير ِريِعيٍد اخلُدأَِبي س نـِه           :قَالَ،علَيـلَّى اُهللا عـولُ اللَّـِه صسر طَـبخ

لَّمسقَالَ ،وو اسالن:»        هدا ِعنم نيبا وينالد نيا بدبع ريخ ـا     فَا،ِإنَّ اللَّهم دبالع ذَِلك ارتخ
أَنْ يخِبر رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم     :فَعِجبنا ِلبكَاِئهِ ،فَبكَى أَبو بكْرٍ  :قَالَ،»ِعند اللَّهِ 

  ريٍد خبع نع،         رياملُخ ـوه لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اللَِّه صسكَـانَ ،فَكَانَ ركْـٍر     وـو بأَب 
ِإنَّ ِمن أَمن الناِس علَي ِفي صحبِتِه وماِلِه        «:فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      ،أَعلَمنا

ـ    ،ولَو كُنت متِخذًا خِليلًا غَير ربي الَتخذْت أَبا بكْـرٍ         ،أَبا بكْرٍ  ةُ اِإلسـوأُخ لَِكنالَِم و
هتدومكٍْر،وأَِبي ب ابِإلَّا ب دِإلَّا س ابِجِد بِفي املَس نقَيب١١٤)البخاريأخرجه  (»الَ ي. 

عبد خيره  «:جلَس علَى الِْمنبِر فَقَالَ   ،أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      ،وعن أَِبي سِعيدٍ  
فَبكَـى أَبـو بكْـٍر      » فَاختار مـا ِعنـده    ، يؤِتيه زهرةَ الدنيا وبين ما ِعنده      اُهللا بين أَنْ  

قَالَ فَكَانَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم هـو           ،فَديناك ِبآباِئنا وأُمهاِتنا  :فَقَالَ،وبكَى
ريخكٍْر أَ   ،الْمو بكَانَ أَبا ِبهِ ونلَمع،      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ راِس   «:والن نِإنَّ أَم

ولَِكن ،ولَو كُنت متِخذًا خِليلًا لَاتخذْت أَبا بكٍْر خِليلًـا        ،علَي ِفي ماِلِه وصحبِتِه أَبو بكْرٍ     
 .١١٥» ِفي الْمسِجِد خوخةٌ ِإلَّا خوخةَ أَِبي بكٍْرلَا تبقَين،أُخوةُ الِْإسلَاِم

                                                 
 ]١٠٣٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت-قرآن للسيد قطب  يف ظالل ال- ١١٣

 )٣٦٥٤](٤/ ٥صحيح البخاري [ - ١١٤

 ) )٢٣٨٢ (- ٢](١٨٥٤/ ٤صحيح مسلم  [ - ١١٥
) فبكى أبو بكـر وبكـى  (املراد بزهرة الدنيا نعيمها وأعراضها وجدودها وشبهها بزهر الروض    ) زهرة الدنيا (ش   [

معناه أكثرهم جـودا    ) إن أمن الناس علي   (معناه بكى كثريا مث بكى      هكذا هو يف مجيع النسخ فبكى أبو بكر وبكى          
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سـورة  ) ١٠٧(} وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً لِّلْعـالَِمني       {: قال تعاىل  بعثه رمحة للعاملني  و
 .األنبياء 

 منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إىل الكمـال         -� -إن املنهج الذي جاء مع حممد       
 . احلياةاملقدر هلا يف هذه

جاءت كتابا مفتوحا   :ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي         
للعقول يف مقبل األجيال،شامال ألصول احلياة البشرية اليت ال تتبدل،مسـتعدا لتلبيـة             

 .اللطيف اخلبريوأعلم مبن خلق،وهواحلاجات املتجددة اليت يعلمها خالق البشر،وه
وترك للبشـرية أن    .أصول املنهج الدائم حلياة إنسانية متجددة     ولقد وضع هذا الكتاب     

تستنبط األحكام اجلزئية اليت حتتاج إليها ارتباطات حياا الناميـة املتجددة،واسـتنباط            
وسائل تنفيذها كذلك حبسب ظروف احلياة ومالبساا،دون اصطدام بأصول املنـهج           

 .الدائم
 يف التفكري،وبكفالة جمتمع يسمح هلـذا       وكفل للعقل البشري حرية العمل،بكفالة حقه     

 .العقل بالتفكري
ـ              وترقى ومث ترك له احلرية يف دائرة األصول املنهجية اليت وضعها حلياة البشر،كيما تنم

 .وتصل إىل الكمال املقدر حلياة الناس يف هذه األرض
ولقد دلت جتارب البشرية حىت اللحظة على أن ذلك املنهج كان ومـا يـزال سـابقا             

احلياة يف ظاللـه بكـل ارتباطاـا منـوا          وات البشرية يف عمومه،قابال ألن تنم     خلطو
يقودها دائما،وال يتخلف عنها،وال يقعد ا،وال يشـدها إىل اخللف،ألنـه           ووه.مطردا

 .سابق دائما على خطواا متسع دائما لكامل خطواا
صورة من صور الكبت    والتقدم ال يكبت طاقاا يف      ويف تلبيته لرغبة البشرية يف النم     ووه

 .اجلماعي،وال حيرمها االستمتاع بثمرات جهدها وطيبات احلياة اليت حتققهاوالفردي أ

                                                                                                                         

ومساحة لنا بنفسه وماله وليس هو من املن الذي هو االعتداد بالصنيعة ألنه أذى مبطل للثواب وألن املنة هللا ولرسوله                    
 ]دارين وحنوهاخلوخة هي الباب الصغري بني البيتني أو ال) ال تبقني يف املسجد خوخة(يف قبول ذلك ويف غريه 
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بالروح،وال يهمل الـروح    وال يعذب اجلسد ليسم   .وقيمة هذا املنهج أنه متوازن متناسق     
 .ليستمتع اجلسد

وال .دولـة الووال يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة اجلماعة أ          
تسخرها إلمتـاع   ويطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية املنحرفة لتؤذي حياة اجلماعة،أ        

 .أفرادوفرد أ
وكافة التكاليف اليت يضعها ذلك املنهج على كاهل اإلنسان ملحوظ فيها أا يف حدود              
طاقته،وملصلحته وقد زود باالستعدادات واملقـدرات الـيت تعينـه علـى أداء تلـك       

 ألا تليب رغيبة من     - مهما لقي من أجلها اآلالم أحيانا        -،وجتعلها حمببة لديه    التكاليف
 .تصرف طاقة من طاقاتهورغائبه،أ

 رمحة لقومه ورمحة للبشرية كلها من بعده واملبـادئ          -� -ولقد كانت رسالة حممد     
واقع اليت جاء ا كانت غريبة يف أول األمر على ضمري البشرية،لبعد ما كان بينها وبني                

ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشـيئا         .احلياة الواقعية والروحية من مسافة    
ـ   وفتزول غرابتها يف حسها،وتتبناها وتنفـذها ول      .من آفاق هذه املبادئ     اوينحتـت عن

 ١١٦.أخرى
لتلتقي .لقد جاء اإلسالم لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق اجلنسية واجلغرافية          

وكان هذا غريبا على ضمري البشرية وتفكريها       ..دة ونظام اجتماعي واحد   يف عقيدة واح  
ولكن ها هي ذي    ..أنفسهم من طينة غري طينة العبيد      واألشراف يعدون .وواقعها يومذاك 

ـ            خطى اإلسـالم،فتتعثر يف    والبشرية يف خالل نيف وثالثة عشر قرنا حتـاول أن تقف
 -نها تصل إىل شيء من ذلك املنـهج         ولك.الطريق،ألا ال تدي بنور اإلسالم الكامل     

                                                 
ص [ عبد الغين أبو العزم      -معجم الغين ،ففي  وليس عنوانات ،الصواب عناوين :قلت  ،ورد يف األصل عنوانات    - ١١٦

" أَخذَ ِمنه عنوانَ سكْناه   ."٢.أَي ِاسمه وِسمته  :" سجلَ عنوانُ الِْكتابِ  ."١.]ع ن ن  [.عناِوين:ج-عنوانٌ   ]١٨٦٠١
: الش متِ  ِاسيالْب قْمرالَةِ    ".اِرِع وسِر الرلَى ظَهانَ عونالع باِطنِ  ."٣."كَتانُ الْبونع الظَّاِهر ":ِليلُهد،هتِسم."   ربتعي هما قَدم

 ".عنواناً علَى كَرِمِه
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 وإن كانت ما تزال أمـم يف أوربـا وأمريكـا تتمسـك              -يف الدعاوى واألقوال    وول
 .بالعنصرية البغيضة اليت حارا اإلسالم منذ نيف وثالث مائة وألف عام

يف الوقت الذي كانت    .ولقد جاء اإلسالم ليسوي بني مجيع الناس أمام القضاء والقانون         
بل جتعل إرادة السيد هي القـانون  .رق الناس طبقات،وجتعل لكل طبقة قانونا    البشرية تف 

فكان غريبا على ضمري البشرية يومذاك أن ينـادي ذلـك           ..يف عهدي الرق واإلقطاع   
ولكن ها هي ذي شيئا فشـيئا       ..املنهج السابق املتقدم مببدأ املساواة املطلقة أمام القضاء       

مما طبقة اإلسالم عمليا منذ نيف وثالث مائـة          إىل شيء    -نظريا  و ول -حتاول أن تصل    
 .وألف عام

 -وغري هذا وذلك كثري يشهد بأن الرسالة احملمدية كانت رمحة للبشرية وأن حممـدا                
فالبشرية كلها قد   .من آمن به ومن مل يؤمن به على السواء        . إمنا أرسل رمحة للعاملني    -�

ري شاعرة وما تزال ظالل هـذه       غوكارهة،شاعرة أ وتأثرت باملنهج الذي جاء به طائعة أ      
الرمحة وارفة،ملن يريد أن يستظل ا،ويستروح فيها نسائم السماء الرخيـة،يف هجـري             

 .األرض احملرق وخباصة يف هذه األيام
وهـي قلقـة    .وإن البشرية اليوم لفي أشد احلاجة إىل حس هـذه الرمحـة ونـداها             

 ١١٧..رواح والقلوبحائرة،شاردة يف متاهات املادية،وجحيم احلروب،وجفاف األ
   ِنيفًا        {:إبراهيم فقال ِي مبلة   وأمره وأمر أمته بالتأسح اِهيمرِملَّةَ ِإب ِبعأَِن ات كا ِإلَينيحأَو ثُم

   ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمةٌ   ( :وقال سبحانه ،سورة النحل ) ١٢٣(} وـوأُس لَكُم تكَان قَد
لَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا براء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه             حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم وا   

كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبدا حتى تؤِمنوا ِباللَِّه وحده ِإلَّا قَـولَ               
يِه لَأَستغِفرنَّ لَك وما أَمِلك لَك ِمن اللَِّه ِمن شيٍء ربنا علَيك توكَّلْنا وِإلَيـك               ِإبراِهيم ِلأَبِ 

    ِصريالْم كِإلَيا ونب٤{أَن {             أَنـت ـكا ِإننبا رلَن اغِْفروا وكَفَر ةً لِّلَِّذيننا ِفتلْنعجا لَا تنبر
اللَّه والْيوم الْآِخر   ولَقَد كَانَ لَكُم ِفيِهم أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن كَانَ يرج        } ٥{لْحِكيم  الْعِزيز ا 

ه لَّ فَِإنَّ اللَّهوتن يموو ِميدالْح ِني٤:املمتحنة) [} ٦{الْغ.[ 
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مم وأوليائهِ  من املشركني وأنصارهِ   نربأُو،ى اهللا ى بذلك إىل أن نلقَ    فنتأس،ونبغضم ونربأُ ه 
ا   عـداوتن   ونظهـر ، لدين اهللاِ   املخالفةِ  الباطلةِ  األشياءَ  من ونربأُ، من دون اهللا   مما يعبدونَ 
ينمنهمورسوله   هللا   للمحاد،احملاربني للحق ،اهرينم بباطلهِ ا، نـا ذلـك مـن      وال مينع

ِم وبيانِ دعو احلق   ملن أراد  ه منهم  مساع،ـا     { :ل تعاىل قا،مي هدايتهِ ومتنمقَو ِجـدلَا ت
أَبنـاءهم  وكَانوا آبـاءهم أَ   ويؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَ         

منـه ويـدِخلُهم    عِشريتهم أُولَِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم الِْإميانَ وأَيدهم ِبروٍح         وِإخوانهم أَ وأَ
              بِحز لَِئكأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضيا رِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج

 اادلةسورة }٢٢{اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ 
 الشـيطان،واالحنياز النـهائي للصـف       لة الكاملة بني حزب اللّه وحـزب      صإا املفا 

املتميز،والتجرد من كل عائق وكل جاذب،واالرتباط يف العـروة الواحـدة باحلبـل             
فمـا  ..»ال تِجد قَوماً يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه       «.الواحد

ودا للّـه   :ا جيمع إنسان يف قلب واحـد وديـن        جعل اللّه لرجل من قلبني يف جوفه،وم      
 .أما مها معا فال جيتمعان.ال إميانوفإما إميان أ! ورسوله وودا ألعداء اللّه ورسوله

فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع     ..»عِشريتهموِإخوانهم أَ وأَبناَءهم أَ وكانوا آباَءهم أَ  وولَ«
لـواء  :عى إذا مل تكن هناك حمادة وخصومة بني اللوائني        إا ميكن أن تر   .عند حد اإلميان  

والصحبة باملعروف للوالدين املشركني مأمور ا حـني ال تكـون           .اللّه ولواء الشيطان  
فأما إذا كانت احملادة واملشاقة واحلـرب       .هناك حرب بني حزب اللّه وحزب الشيطان      

واحـدة وباحلبـل   واخلصومة فقد تقطعت تلك األواصر الـيت ال تـرتبط بـالعروة ال      
بكر بقتـل ولـده عبـد       و أب ديق الص وهم.عبيدة أباه يف يوم بدر    وولقد قتل أب  .الواحد
وقتل عمر ومحزة وعلـي وعبيـدة       .وقتل مصعب بن عمري أخاه عبيد بن عمري       .الرمحن

متجردين من عالئق الدم والقرابـة إىل آصـرة الـدين           .واحلارث أقرباءهم وعشريم  
 . ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم يف ميزان اللّهوكان هذا أبلغ.والعقيدة
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مثبت يف قلوم بيد اللّه مكتوب يف صـدورهم         وفه..»أُولِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم الِْإميانَ    «
وأَيدهم ِبـروٍح   «! فال زوال له وال اندثار،وال انطماس فيه وال غموض        .بيمني الرمحن 

هِمن«.. 
وما ميكن أن تشرق قلوم ذا النور       .ه العزمة إال بروح من اللّه     وما ميكن أن يعزموا هذ    

 .إال ذا الروح الذي ميدهم بالقوة واإلشراق،ويصلهم مبصدر القوة واإلشراق
جزاء ما جتردوا يف األرض     ..»ويدِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها       «

 .ضوا عن قلوم كل عرض من أعراضها الفانيةمن كل رابطة وآصرة ونف
»     هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضيوهذه صورة وضيئة راضـية مطمئنة،ترسـم حالـة         ..»ر

رم راض عنهم وهم راضـون      ..راض وديع وويف ج .املؤمنني هؤالء،يف مقام عال رفيع    
،وأفسح هلـم يف    لهم يف كنفه  انقطعوا عن كل شيء ووصلوا أنفسهم به فتقب       .عن رم 

 .رضيت نفوسهم هذا القرب وأنست به واطمأنت إليه.فرضوا.جنابه،وأشعرهم برضاه
املهتديـة  .املتحركـة بقيادتـه   .املتجمعة حتت لوائه  .فهم مجاعته ..»أُولِئك ِحزب اللَّهِ  «

 .فهي قدر من قدر اللّه.الفاعلة يف األرض ما قدره وقضاه.احملققة ملنهجه.ديه
 ومن يفلح إذن إذا مل يفلح أنصار اللّه املختارون؟.»زب اللَِّه هم الْمفِْلحونَأَال ِإنَّ ِح«

وإىل رايـتني   .حزب اللّه وحـزب الشـيطان     : حزبني اثنني  وهكذا تنقسم البشرية إىل   
واقف حتت رايـة    وفإما أن يكون الفرد من حزب اللّه فه       .راية احلق وراية الباطل   :اثنتني

ومهـا صـفان    ..واقف حتت راية الباطـل    و الشيطان فه  احلق،وإما أن يكون من حزب    
ال نسب وال صهر،وال أهل وال قرابة،وال وطن وال         !! متميزان ال خيتلطان وال يتميعان    

فمن احناز إىل حزب اللّه     .إمنا هي العقيدة،والعقيدة وحدها   ..جنس،وال عصبية وال قومية   
ختتلف ألـوام   .وة يف اللّه  ومجيع الواقفني حتت هذه الراية إخ     وووقف حتت راية احلق فه    

وختتلف أوطام،وختتلف عشائرهم وختتلف أسرهم،ولكنهم يلتقون يف الرابطـة الـيت           
ومن استحوذ عليه الشيطان  .تؤلف حزب اللّه،فتذوب الفوارق كلها حتت الراية الواحدة       

ال مـن أرض،وال مـن      .الباطل،فلن تربطه بأحد من حزب اللّه رابطة       فوقف حتت راية  
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لقـد  ..من وطن وال من لون،وال من عشرية وال من نسب وال من صـهر             جنس،وال  
 ..أنبتت الوشيجة األوىل اليت تقوم عليها هذه الوشائج فانبتت هذه الوشائج مجيعا

ومع إحياء هذه اآلية بأنه كان هناك يف اجلماعة املسلمة من تشده أواصر الدم والقرابـة                
ية يف النفوس،وهي تضع ميزان اإلميـان       وجواذب املصلحة والصداقة،مما تعاجله هذه اآل     

إال أا يف الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت         ..ذا احلسم اجلازم،واملفاضلة القاطعة   
 ....قائمة كذلك يف اجلماعة املسلمة،ممن جتردوا وخلصوا ووصلوا إىل ذلك املقام

واملفاصـلة  .لطبيعيةاالستجابة اوفاالنقطاع للّه الذي يرعى هذه األمة مثل هذه الرعاية ه        
 اللّه وحزب الشيطان هي األمر الذي ال ينبغي غريه لألمة اليت اختارها اللّـه               بني حزب 

 ١١٨.للدور الكوين الذي كلفها إياه
إن الوشيجة اليت يتجمع عليها الناس يف هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعة هـذا                

 .ذلك املنهج الرباين الكرميالدين،وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف خيتص ا 
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة األرض والوطن،وليست           
وشيجة القوم والعشرية،وليست وشيجة اللـون واللغة،وليسـت وشـيجة اجلـنس            

 ..والعنصر،وليست وشيجة احلرفة والطبقة
لفرد كما قـال اللّـه      إن هذه الوشائج مجيعها قد توجد مث تنقطع العالقة بني الفرد وا           

يـا  «..»رب ِإنَّ ابِني ِمن أَهِلي    «:يقولو وه - عليه السالم    -سبحانه وتعاىل لعبده نوح     
    ِلكأَه ِمن سلَي هِإن وحإنه عمـل غـري     «..ليس من أهله  ..مث بني له ملاذا يكون ابنه     » ن

لِْن ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم      فَالَ تسأَ  «:إن وشيجة اإلميان قد انقطعت بينكما يا نوح       ..»صاحل
       اِهِلنيالْج كُونَ ِمنأَن ت ي أَِعظُكفأنت حتسب أنه من أهلك،ولكن هذا احلسـبان        » ِإن

 ! ابنك من صلبكوكان هوأنه ليس من أهلك،ولوأما املعلوم املستيقن فه.خاطئ
 الوشـائج   املعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بني نظرة هذا الـدين إىل           ووهذا ه 

إن اجلاهليات جتعل الرابطة آنـا هـي الـدم          ..والروابط،وبني نظرات اجلاهلية املتفرقة   
والنسب وآنا هي األرض والوطن،وآنا هي القوم والعشرية،وآنا هي اللون واللغـة،وآنا            

                                                 
 ]٤٣٨٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-ل القرآن للسيد قطب يف ظال - ١١٨
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التاريخ وجتعلها آنا هي املصاحل املشتركة،أ    ! هي اجلنس والعنصر،وآنا هي احلرفة والطبقة     
 ختـالف  -جتمعها و على تفرقها أ-وكلها تصورات جاهلية   ..املصري املشترك وأ.املشترك

 ممثال يف هـذا     -واملنهج الرباين القومي    ! خمالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور اإلسالمي      
 وهي من هذا القرآن     -� -القرآن الذي يهدي لليت هي أقوم ويف توجيهات الرسول          

واملعلـم  ..لمة بالتربية على ذلك األصل الكبري     قد أخذ األمة املس    -وعلى نسقه واجتاهه    
وهذا املثل الذي يضربه يف هذه السورة من نوح وابنه          ..الواضح البارز يف مفرق الطريق    

فيما يكون بني الوالد والولد،ضرب أمثالـه لشـىت الوشـائج والـروابط اجلاهليـة               
 ..هااألخرى،ليقرر من وراء هذه األمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة اليت يعترب

 عليه السالم   -ضرب هلا املثل فيما يكون بني الولد والوالد وذلك فيما كان بني إبراهيم              
يا :ِإذْ قالَ ِلأَِبيهِ  .واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإبراِهيم،ِإنه كانَ ِصديقاً نِبيا      «: وأبيه وقومه كذلك   -

 ال يو ِصربال يو عمسما ال ي دبعت ِت ِلمأَب   جـاَءِني ِمـن ي قَدِت ِإنئاً؟ يا أَبيش كنِني عغ
يا أَبِت ال تعبِد الشيطانَ،ِإنَّ الشيطانَ كانَ       .الِْعلِْم ما لَم يأِْتك،فَاتِبعِني أَهِدك ِصراطاً سِويا      

 حمِن فَتكُـونَ ِللشـيطانِ    يا أَبِت ِإني أَخاف أَنْ يمسك عذاب ِمن الر        .ِللرحمِن عِصيا 
واهجرِنـي  ! أَراِغب أَنت عن آِلهِتي يا ِإبراِهيم؟ لَِئن لَـم تنتـِه لَأَرجمنـك            :قالَ..وِليا
 ِمـن   سالم علَيك سأَستغِفر لَك ربي،ِإنه كانَ ِبي حِفيا،وأَعتِزلُكُم وما تدعونَ         :قالَ.مِليا

فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ ِمـن      .دوِن اللَِّه وأَدعوا ربي،عسى أَلَّا أَكُونَ ِبدعاِء ربي شِقيا        
             ملْنا لَهعجِتنا،ومحر ِمن منا لَهبهوا وِبيلْنا نعا جكُلو قُوبعيو حاقِإس نا لَهبهوِن اللَِّه ود 

 ).٥٠ - ٤١:مرمي(...»ِلسانَ ِصدٍق عِليا
يعطيـه  ووضرب هلا املثل فيما كان بني إبراهيم وذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه،وه          

 .عهده وميثاقه
وِإِذ ابتلـى ِإبـراِهيم ربـه       «:ويبشره ببقـاء ذكـره وامتـداد الرسـالة يف عقبـه           

ال ينالُ عهـِدي    :وِمن ذُريِتي؟ قالَ  :لُك ِللناِس ِإماماً،قالَ  ِإني جاعِ :ِبكَِلماٍت،فَأَتمهن،قالَ
الظَّاِلِمني..« 
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»   راِهيمِإذْ قالَ ِإبراِت          :والثَّم ِمن لَهأَه قزارلَداً آِمناً ولْ هذا بعاج بر-    مهِمن نآم نم 
فَأُمتعه قَِليلًا ثُم أَضطَره ِإىل عـذاِب النـاِر وِبـئْس           ومن كَفَر   :قالَ-ِباللَِّه والْيوِم الْآِخرِ  

ِصريوضرب هلـا املثـل فيمـا يكـون بـني الـزوج             ) ١٢٦ - ١٢٤:البقرة(..»الْم
 .وزوجه،وذلك فيما كان بني نوح وامرأته،ولوط وامرأته

ا ِللَِّذين كَفَـروا    ضرب اللَّه مثَلً  «:ويف اجلانب اآلخر ما كان بني امرأة فرعون وفرعون        
امرأَت نوٍح وامرأَت لُوٍط،كانتا تحت عبديِن ِمن ِعباِدنا صاِلحيِن،فَخانتاهما،فَلَم يغِنيـا           

 ...»ادخلَا النار مع الداِخِلني:عنهما ِمن اللَِّه شيئاً،وِقيلَ
»    نآم ثَلًا ِللَِّذينم اللَّه برضونَ،ِإذْ قالَتوعِفر أَترتـاً ِفـي    :وا اميب كـدِن ِلي ِعناب بر

      ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ِني ِمنجنِلِه،ومعنَ ووعِفر ِني ِمنجنِة،ون١١ - ١٠:التحـرمي (...»الْج (
م وضرب هلا املثل فيما يكون بني املؤمنني وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديـاره            

وذلك فيما كان بني إبراهيم واملؤمنني به مع        .وأمواهلم،ومصاحلهم وماضيهم ومصريهم  
 ...وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم.قومهم

»          ِمِهمِإذْ قالُوا ِلقَو،هعم الَِّذينو راِهيمةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد: را بِإن   كُما ِمـنآؤ
وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه،كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبداً حتـى              

هدحوا ِباللَِّه وِمنؤ٤:املمتحنة(..»...ت.( 
ياِتنا عجباً؟ ِإذْ أَوى الِْفتيـةُ ِإلَـى   أَم حِسبت أَنَّ أَصحاب الْكَهِف والرِقيِم كانوا ِمن آ    «

ربنا آِتنا ِمن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا ِمن أَمِرنا رشداً،فَضربنا علَى آذاِنِهـم           :الْكَهِف فَقالُوا 
نحن نقُص  . لَِبثُوا أَمداً  ثُم بعثْناهم ِلنعلَم أَي الِْحزبيِن أَحصى ِلما      .ِفي الْكَهِف ِسِنني عدداً   

علَيك نبأَهم ِبالْحق،ِإنهم ِفتيةٌ آمنوا ِبربِهم وِزدناهم هدى،وربطْنا على قُلُوِبِهم ِإذْ قاموا            
هـؤالِء  .ا ِإذاً شطَطاً  ربنا رب السماواِت والْأَرِض لَن ندعوا ِمن دوِنِه ِإهلاً لَقَد قُلْن          :فَقالُوا

فَمن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى     ! لَوال يأْتونَ علَيِهم ِبسلْطاٍن بينٍ    .قَومنا اتخذُوا ِمن دوِنِه آِلهةً    
ينشر لَكُم ربكُم    فَأْووا ِإلَى الْكَهِف     - ِإلَّا اللَّه    -اللَِّه كَِذباً؟ وِإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ       
 ).١٦ - ٩:الكهف(...»ِمن رحمِتِه،ويهيئْ لَكُم ِمن أَمِركُم ِمرفَقاً



 ١٣٤

وذه األمثلة اليت ضرا اللّه لألمة املسلمة من سرية الـرهط الكـرمي مـن األنبيـاء                 
الذين سبقوها يف موكب اإلميان الضارب يف شعاب الزمان،وضحت معـامل           ،واملؤمنني

لطريق هلذه األمة وقام هذا املعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة اليت جيب أن يقـوم                ا
على الطريق يف حسم    االستقامة  وطالبها را ب  .عليها اتمع املسلم،وال يقوم على سواها     

 ..هذه مناذج منها،ووضوح يتمثالن يف مواقف كثرية،ويف توجيهات من القرآن كثرية
كـانوا  و ولَ- يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسـولَه  ال تِجد قَوماً  «

 أُولِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم الِْإميـانَ وأَيـدهم         -عِشريتهم  وِإخوانهم أَ وأَبناَءهم أَ وآباَءهم أَ 
 تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها،رِضي اللَّـه عـنهم           ِبروٍح ِمنه،ويدِخلُهم جناتٍ  

يـا  «) ٢٢:اادلة..(.»ورضوا عنه،أُولِئك ِحزب اللَِّه،أَال ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ        
اَء تلْقُونَ ِإلَيِهم ِبالْمودِة،وقَد كَفَروا ِبما      أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا عدوي وعدوكُم أَوِلي       

             متجـرخ مـتِإنْ كُن،كُمبوا ِباللَِّه رِمنؤأَنْ ت اكُمِإيولَ وسونَ الرِرجخي،قالْح ِمن جاَءكُم
      دوِبالْم ِهمونَ ِإلَيِسرضاِتي،ترِتغاَء مابِبيِلي ومـا        ِجهاداً ِفي سو مـتفَيِبما أَخ لَما أَعأَنِة و

لَن تنفَعكُم أَرحامكُم   «) ١:املمتحنة..(.»أَعلَنتم،ومن يفْعلْه ِمنكُم فَقَد ضلَّ سواَء السِبيلِ      
       ِصريلُونَ بمعِبما ت اللَّهو،كُمنيفِْصلُ بِة يالِْقيام موي،كُمالدال أَوةٌ      .وـوأُس لَكُـم تكان قَد

    هعم الَِّذينو راِهيمةٌ ِفي ِإبنسـوا ال       «) ٤ - ٣:املمتحنة(..»إخل...حنآم ا الَّـِذينهيا أَي
             كُمِمـن ملَّهـوتي نملَى الِْإمياِن،وع وا الْكُفْربحتِلياَء ِإِن اسأَو كُموانِإخو ِخذُوا آباَءكُمتت

يا أَيها الَّـِذين آمنـوا ال تتِخـذُوا الْيهـود            «).٢٣:التوبة(...»أُولِئك هم الظَّاِلمونَ  فَ
والنصارى أَوِلياَء،بعضهم أَوِلياُء بعٍض،ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم،ِإنَّ اللَّه ال يهـِدي            

الظَّاِلِمني م٥١:ملائدةا(...»الْقَو.( 
وهكذا تقررت تلك القاعدة األصيلة احلامسة يف عالقات اتمع اإلسالمي ويف طبيعـة             
بنائه وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات اجلاهلية قـدميا وحـديثا إىل               

وبني إقامة اتمع على أية قاعدة      » اإلسالم«ومل يعد هناك جمال للجمع بني       .آخر الزمان 
ون صـفة اإلسـالم،مث     عوالذين يد .ري القاعدة اليت اختارها اللّه لألمة املختارة      أخرى غ 

أكثر من تلك العالقات اجلاهلية اليت أحل اإلسالم حملها         ويقيمون جمتمعام على قاعدة أ    



 ١٣٥

واإلسالم يف كلتا احلالتني    .قاعدة العقيدة،إما أم ال يعرفون اإلسالم وإما أم يرفضونه        
بتلك الصفة اليت يدعوا ألنفسهم وهم ال يطبقوا،بل خيتارون غريهـا           ال يعترف هلم    

 لننظر يف   - وقد صارت واضحة متاما      -وندع هذه القاعدة    ! من مقومات اجلاهلية فعال   
 ..جوانب من حكمة اللّه يف إقامة اتمع اإلسالمي على هذه القاعدة

عامل البهيمـة ألـا تتعلـق       اليت تفرقه من    » اإلنسان«إن العقيدة متثل أعلى خصائص      
العنصـر  و وه -بالعنصر الزائد يف تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمـة وكينونتـها            

 وحىت أشـد امللحـدين      -الروحي الذي به صار هذا املخلوق إنسانا يف هذه الصورة           
إحلادا وأكثر املاديني مادية،قد انتبهوا أخريا إىل أن العقيدة خاصة من خواص اإلنسـان              

 .١١٩ فرقا أساسيا عن احليوانتفرقه
 يف اتمع اإلنساين الـذي يبلـغ ذروة احلضـارة           -ومن مث ينبغي أن تكون العقيدة       

ألا العنصر الذي يتعلق بأخص خصـائص اإلنسـان         . هي آصرة التجمع   -اإلنسانية  
وال تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه اإلنسان          .املميزة له عن البهائم   

من مثل األرض واملرعى واملصاحل واحلدود اليت متثل خواص احلظرية،وسياج          ! ئممع البها 
واللون  وال تكون كذلك هي الدم والنسب والعشرية والقوم واجلنس والعنصر         ! احلظرية
وليس هناك إال شؤون العقل والقلب      .فكلها مما يشترك فيه اإلنسان مع البهيمة      ..واللغة

 ! يمةاليت خيتص ا اإلنسان دون البه
عنصـر االختيـار    وه..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به اإلنسان عن البهائم         

واإلرادة،فكل فرد على حدة ميلك أن خيتار عقيدته مبجرد أن يبلغ سن الرشد وبـذلك               
يقرر نوع اتمع الذي يريد أن يعيش فيه خمتارا ونوع املنهج االعتقادي واالجتمـاعي              

 . أن يتمذهب به ويعيش- بكامل حريته -خللقي الذي يريد والسياسي واالقتصادي وا
كمـا ال ميلـك أن      .ولكن هذا الفرد ال ميلك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه           

إىل آخر تلـك    ..يقرر األرض اليت حيب أن يولد فيها،ولغة األم اليت يريد أن ينشأ عليها            
 ..!املقومات اليت تقام عليها جمتمعات اجلاهلية

                                                 
 )السيد رمحه اهللا ! ( من هؤالء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية احلديثة - ١١٩



 ١٣٦

ه األمور كلها يقضى فيها قبل جميئه إىل هذه األرض،وال يؤخذ له فيها مشـورة               إن هذ 
فإذا تعلق مصـريه يف الـدنيا       ! وال رأي إمنا هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره          

 مبثل هذه املقومات اليت تفرض عليه فرضا مل         -حىت يف الدنيا وحدها     و أ -واآلخرة معا   
إنسانيته مقوما من أخص مقوماا ودر قاعـدة        يكن خمتارا وال مريدا وبذلك تسلب       

أساسية من قواعد تكرمي اإلنسان بل من قواعد تركيبه وتكوينه اإلنساين املميز له مـن               
ومن أجل احملافظة على خصائص اإلنسان الذاتية،واحملافظة على الكرامة         ! سائر اخلالئق 

 اليت ميلك كـل     -العقيدة  اليت وهبها اللّه له متمشية مع تلك اخلصائص جيعل اإلسالم           
 هي اآلصرة اليت يقوم عليها التجمـع        -فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد         

اإلنساين يف اتمع اإلسالمي واليت يتقرر على أساسها مصـري كـل فـرد بإرادتـه                
وينفي أن تكون تلك العوامل االضطرارية،اليت ال يدله فيها،وال ميلـك كـذلك       .الذاتية

 .اختياره،هي آصرة التجمع اليت تقرر مصريه طول حياتهتغيريها ب
 وعدم قيامه على العوامـل االضـطرارية        -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        

 أن ينشىء جمتمعا إنسانيا عامليا مفتوحا جييء إليه األفراد من شىت األجنـاس              -األخرى  
األوطـان بكامـل حريتـهم      واأللوان واللغات واألقوام والدماء واألنساب والديار و      

   واختيارهم الذايت ال يصد  وال يقوم يف وجوههم حاجز،وال تقف دونه       ١٢٠هم عنه صاد،
وأن تصب يف هذا اتمـع كـل        .حدود مصطنعة،خارجة عن خصائص اإلنسان العليا     

تنتفـع  » حضارة إنسـانية  «الطاقات واخلواص البشرية،وجتتمع يف صعيد واحد،لتنشئ       
العنصر ولبشرية وال تغلق دون كفاية واحدة،بسبب من اللون أ        بكل خصائص األجناس ا   

 ..النسب واألرضوأ
ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج اإلسالمي يف هـذه القضـية وإلقامـة               «

التجمع اإلسالمي على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصر اجلنس واألرض واللون واللغة           
 !  اإلقليمية السخيفةواملصاحل األرضية القريبة،واحلدود

                                                 
١٢٠ -   ادج -ص :اددفا(.]ص د د  [.ص. دءٍ   ".)من صيكُلِّ ش نع ادص ":ِرضعءٍ   ،ميكُلِّ ش نع ِعدتبم، ةَ لَهغْبِفي  الَر 
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يف هذا التجمع وتنميتها وإعالئها،دون الصفات املشتركة       » خصائص اإلنسان «وإلبراز  
كان من النتائج الواقعية الباهرة هلذا املنهج أن أصبح اتمع املسـلم            ..بينه وبني احليوان  

وانيـة  جمتمعا مفتوحا جلميع األجناس واأللوان واللغات،بال عائق من هذه العوائق احلي          
 اتمع اإلسالمي خصـائص األجنـاس البشـرية         ١٢١ت يف بوتقة  وأن صب ! السخيفة

وكفاياا،وانصهرت يف هذه البوتقة ومتازجت،وأنشأت مركبا عضويا فائقا يف فترة تعد           
وصنعت هذه الكتلة العجيبـة املتجانسـة املتناسـقة حضـارة رائعـة             .نسبيا قصرية 

ماا جمتمعة،على بعد املسافات وبطء طـرق       ضخمة،حتوي خالصة الطاقة البشرية يف ز     
العـريب والفارسـي    :لقد اجتمع يف اتمع اإلسالمي املتفوق     «.االتصال يف ذلك الزمان   

واهلنـدي والرومـاين واإلغريقـي       والشامي واملصري واملغريب والتركـي والصـيين      
وجتمعت خصائصـهم كلـها     ..إىل آخر األقوام واألجناس   ...واألندونيسي واإلفريقي 

ومل تكن  .تعمل متمازجة متعاونة متناسقة يف بناء اتمع اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية         ل
ومل تكن يوما مـا     » إسالمية«إمنا كانت دائما    » عربية«هذه احلضارة الضخمة يوما ما      

 .»عقدية «إمنا كانت دائما » قومية«
 وجهـة   وبشعور التطلـع إىل   .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم املساواة،وبآصرة احلب      «

فبذلوا مجيعا أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصبوا خالصة        .واحدة
جتارم الشخصية والقومية والتارخيية يف بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسـبون إليـه              
مجيعا على قدم املساواة،وجتمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد،وتربز فيها إنسانيتهم            

 ! وهذا ما مل جيتمع قط ألي جتمع آخر على مدار التاريخ.ئقوحدها بال عا
فقد .جتمع اإلمرباطورية الرومانية مثال   ولقد كان أشهر جتمع بشري يف التاريخ القدمي ه        «

ولكن هذا  .مجعت بالفعل أجناسا متعددة،ولغات متعددة،وألوانا متعددة،وأمزجة متعددة      
لقد كـان هنـاك   ..قيمة عليا كالعقيدةومل يتمثل يف   » آصرة إنسانية «كله مل يقم على     

جتمع طبقي على أساس طبقة األشراف وطبقة العبيد يف اإلمرباطورية كلها من ناحيـة              
                                                 

الِوعاُء املُسـتعملُ ِلتسـِخِني الْمـواد تسـِخيناً         :" حِميِت الْمادةُ ِفي البوتقَةِ   ." ١.بواتق،ـات: ج - بوتقَةٌ   - ١٢١
معجـم  .ِوعاٌء علَى شكِْل مخروٍط تذَاب ِفيِه الْمعاِدنُ وتصـهر        :" أفْرغَ الصاِئغُ مادةً معِدنيةً ِفي البوتقَةِ     ." ٢.شِديداً
 ]٤٩٣٨ص [ عبد الغين أبو العزم -الغين
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 وعبوديـة سـائر     - بصفة عامة    -وجتمع عنصري على أساس سيادة اجلنس الروماين        
ومن مث مل يرتفع قط إىل أفق التجمع اإلسالمي ومل يؤت الثمار الـيت            .األجناس األخرى 

 .تاها التجمع اإلسالميآ
جتمع اإلمرباطوريـة الربيطانيـة     ..كذلك قامت يف التاريخ احلديث جتمعات أخرى       «

جتمعا قوميا استغالليا،يقوم علـى     ! وريثهوولكنه كان كالتجمع الروماين،الذي ه    ..مثال
ومثله ..،واستغالل املستعمرات اليت تضمها اإلمرباطورية    اإلجنليزيةأساس سيادة القومية    

اإلمرباطوريـة األسـبانية والربتغاليـة يف وقـت         ..مرباطوريات األوربيـة كلـها    اإل
وأرادت ! كلها يف ذلك املستوي اهلـابط البشـع املقيـت     ..ما،واإلمرباطورية الفرنسية 

الشيوعية أن تقيم جتمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز اجلنس والقوم واألرض واللغـة             
 .واللون

فكـان  .»الطبقية«عامة،إمنا أقامته على القاعدة     » ةإنساني«ولكنها مل تقمه على قاعدة      
هذا جتمع علـى قاعـدة طبقـة        ..الوجه اآلخر للتجمع الروماين القدمي    وهذا التجمع ه  

والعاطفـة الـيت    ) الربوليتريا(» الصعاليك«وذلك جتمع على قاعدة طبقة      » األشراف«
ثـل هـذا    وما كـان مل   ! تسوده هي عاطفة احلقد األسود على سائر الطبقات األخرى        

ابتداء قائم علـى    وفه..التجمع الصغري البغيض أن يثمر إال أسوأ ما يف الكائن اإلنساين          
املطالـب  «باعتبـار أن    .أساس إبراز الصفات احليوانية وحدها وتنميتـها ومتكينـها        

 - وهي مطالب احليوان األولية      -» الطعام واملسكن واجلنس  «لإلنسان هي   » األساسية
 !! تاريخ البحث عن الطعامونسان هوباعتبار  أن تاريخ اإل

لقد تفرد اإلسالم مبنهجه الرباين يف إبراز أخص خصائص اإلنسان وتنميتها وإعالئها            «
والذين يعدلون عنه إىل أي منهج آخر،يقوم       ..وما يزال متفردا  ..يف بناء اتمع اإلنساين   

ـ    ..الطبقةواألرض أ واجلنس أ وعلى أية قاعدة أخرى،من القوم أ      ذا الـننت   إىل آخـر ه
هم الذين ال يريدون هلذا اإلنسان أن يتفـرد يف          ! حقا» اإلنسان«السخيف،هم أعداء   



 ١٣٩

هذا الكون خبصائصه العليا كما فطره اللّه وال يريدون تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات              
 ..١٢٢»أجناسه وخصائصها وجتارا يف امتزاج وتناسق 

ن مواضع القوة يف طبيعته وحركتـه       وحيسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين،الذين يعرفو       
الَِّذين آتيناهم الِْكتـاب يعِرفُونـه كَمـا يعِرفُـونَ          «:وهم الذين يقول اللّه تعاىل فيهم     

مناَءهمل يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هـذا               ..»أَب
 ..ساسالدين،وقوة اتمع اإلسالمي الذي يقوم على هذا األ

إضعافه إىل احلد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه        ووملا كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أ      
وشفاء ما يف صدورهم من هذا الدين وأهله والستغالهلم كذلك واستغالل مقـدرام             

ملا كانوا بصدد تلك املعركة مع هذا اتمع مل يفتهم أن يوهنوا من             ..وديارهم وأمواهلم 
وم عليها وأن يقيموا ألهله اتمعني على إله واحد،أصناما تعبد من دون            القاعدة اليت يق  
 .»اجلنس«وامسها تارة » القوم«وامسها تارة » الوطن«اللّه،امسها تارة 

اجلنسية «وتارة باسم   » الشعوبية«وظهرت هذه األصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         
 بأمسـاء شـىت،حتملها جبـهات       وتـارة » القومية العربيـة  «وتارة باسم   » الطورانية

شىت،تتصارع فيما بينها يف داخل اتمع اإلسالمي الواحـد القـائم علـى أسـاس               
إىل أن وهنت القاعدة األساسـية حتـت املطـارق          ...العقيدة،املنظم بأحكام الشريعة  

مقدسـات  » األصنام«املتوالية،وحتت اإلحياءات اخلبيثة املسمومة وإىل أن أصبحت تلك      
 !!! خائنا ملصاحل بلدهوأ! ر هلا خارجا على دين قومهيعترب املنك

وأخبث املعسكرات اليت عملت وما زالت تعمل يف ختريب القاعدة الصلبة اليت كـان              
املعسـكر اليهـودي    وكـان ه  ..يقوم عليها التجمع اإلسالمي الفريـد يف التـاريخ        

 قوميـات  يف حتطيم التجمع املسيحي،وحتويله إىل » القومية«اخلبيث،الذي جرب سالح    
وبذلك حطموا احلصار املسيحي حول اجلنس اليهودي مث        ..سياسية ذات كنائس قومية   

وكذلك فعل الصليبيون مـع  ! ثنوا بتحطيم احلصار اإلسالمي حول ذلك اجلنس الكنود 

                                                 
السيد ( .»دار الشروق«.»معامل يف الطريق«:من كتاب» نشأة اتمع املسلم وخصائصه«:مقتطفات من فصل - ١٢٢

 )رمحه اهللا 



 ١٤٠

 بعد جهد قرون كثرية يف إثارة النعرات اجلنسية والقومية والوطنيـة   -اتمع اإلسالمي   
ومن مث استطاعوا أن يرضـوا أحقـادهم        ..يف اتمع اإلسالمي  بني األجناس امللتحمة    

كما استطاعوا أن ميزقوهم ويروضـوهم علـى        .الصليبية القدمية على هذا الدين وأهله     
 .وما يزالون.االستعمار األوريب الصلييب

حىت يأذن اللّه بتحطيم تلك األصنام اخلبيثة امللعونة ليقوم التجمـع اإلسـالمي مـن               
 .. املتني الفريدجديد،على أساسه

وأخريا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من اجلاهلية الوثنية بكليام حىت تكون العقيـدة              
ذلك أن الدينونة للّه وحده ال تتم متامها إال بقيـام هـذه             .وحدها هي قاعدة جتمعهم   

 .القاعدة يف تصورهم ويف جتمعهم
وجيـب أن   ! »ملقدساتا«جيب أن تكون هناك قداسة واحدة ملقدس واحد،وأال تتعدد          

وجيب أن تكون هناك قبلة واحـدة       » الشعارات«يكون هناك شعار واحد،وأال تتعدد      
 ..يتجه إليها الناس بكليام وأال تتعدد القبالت واملتجهات

إن الوثنية  ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية األصنام احلجرية واآلهلة األسطورية          
 أن األصنام ميكن أن تتخذ صـورا متعـددة وآهلـة            ميكن أن تتمثل يف صور شىت كما      

األساطري ميكن أن تتمثل مرة أخرى يف املقدسات واملعبودات من دون اللّه أيا كانـت               
 .وأيا كانت مرامسها.أمساؤها

وما كان اإلسالم ليخلص الناس من األصنام احلجرية واألرباب األسطورية،مث يرضـى            
يتقاتل النـاس حتـت     ..وما إليها ..ت واألوطان هلم بعد ذلك أصنام اجلنسيات والقوميا     

 !يدعوهم إىل اللّه وحده،وإىل الدينونة له دون شيء من خلقهووه.راياا وشعاراا
أمة املسلمني من   .. لذلك قسم اإلسالم الناس إىل أمتني اثنتني على مدار التاريخ البشري          

 وأمـة غـري     -س كافة   كل يف زمانه حىت يأيت الرسول األخري إىل النا         -أتباع الرسل   
 ..املسلمني من عبدة الطواغيت واألصنام يف شىت الصور واألشكال على مدار القرون

وعند ما أراد اللّه أن يعرف املسلمني بأمتهم اليت جتمعهم على مدار القرون،عرفها هلـم               
 وقال هلم يف اية استعراض أجيـال هـذه          - كل يف زمانه     -يف صورة أتباع الرسل     



 ١٤١

إن أمتكم هي   :ومل يقل للعرب  ..» هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ       ِإنَّ«:األمة
إسـرائيل  وإن أمتكم هي بن   :وال قال لليهود  ! األمة العربية يف جاهليتها وإسالمها سواء     

إن أمتـك هـي     :وال قال لسلمان الفارسي   ! العربانيون يف جاهليتهم وإسالمهم سواء    وأ
إن أمتك هـي    :وال لبالل احلبشي  ! إن أمتك هي الرومان   :وال لصهيب الرومي  ! فارس

إن أمتكم هي املسلمون    :إمنا قال للمسلمني من العرب والفرس والروم واحلبش       ! احلبشة
الذين أسـلموا حقـا علـى أيـام موسـى وهـارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود         

زكريــا وســليمان،وأيوب،وإمساعيل وإدريــس وذي الكفــل وذي النون،و  
 ).٩١ - ٤٨:آيات:(كما جاء يف سورة األنبياء..وحيىي،ومرمي

فمن شاء له طريقا غري طريـق اللّـه         ..يف تعريف اللّه سبحانه   » املسلمني«هذه هي أمة    
 !إنه ليس من املسلمني:ولكن ليقل.فليسلكه

ه يقص احلق   واللّ. أما حنن الذين أسلمنا للّه،فال نعرف لنا أمة إال األمة اليت عرفها لنا اللّه             
 ١٢٣..خري الفاصلنيووه

============== 
 :وأنَّ اهللا تعاىل أرسلهم إلقامة احلجة على البشر 

رسلًا مبشِرين ومنِذِرين ِلئَلَّا يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسِل وكَانَ            {:قال تعاىل 
 ]١٦٥:النساء[} اللَّه عِزيزا حِكيما

الَى يعـِن           :قُولُ تسحاِت ورِباخلَي هانوِرض عباتاَهللا،و أَطَاع نونَ مرشبلَ يسلَ الرسأَر هإن
الثَّواِب،وينِذرونَ،ِبالِعقَاِب والعذَاِب،من خالَف أَمره،وكَذَّب رسلَه،وذَِلك ِلكَيال يبقَـى        

 ب،ذْرِذٍر عتعِلم            نكُونُ إالَّ ِلماُء الَ ياجلَزاِهيِه،ووناِهللا و اِمراِس أولُ ِللْنسِت الرحضأنْ أَو دع
وكَانَ اُهللا عزيز اجلَاِنِب ال يضام،حِكيماً ِفي شـرِعِه         .بلَغته الدعوةُ علَى الوجِه الصِحيحِ    

 ١٢٤.وتدِبِريِه

                                                 
 ]٢٥١٢ص [لي بن نايف الشحود  ع- ت-يف ظالل القرآن للسيد قطب  - ١٢٣
 ]٦٥٨ص [أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١٢٤



 ١٤٢

ا يف الدنيا ويف اآلخرة سواء،منوطة بالرسـل وبأتبـاعهم مـن            إن مصائر البشرية كله   
فعلى أساس تبلـيغهم هـذا األمـر للبشـر،تقوم سـعادة هـؤالء البشـر                .بعدهم

 .يف الدنيا واآلخرة..عقاموشقوم،ويترتب ثوام أوأ
 - صلوات اللّـه علـيهم       -ومن مث كان الرسل     ..ولكنه كذلك ..إنه أمر هائل عظيم   
 يبصرهم حبقيقة العبء الذي ينوطه      - سبحانه   -وكان اللّه   .كلفونحيسون جبسامة ما ي   

ويعلمه كيـف   ..»ِإنا سنلِْقي علَيك قَولًا ثَِقيلًا    «:الذي يقول اللّه عنه لنبيه    ووهذا ه ..م
ِزد علَيـِه   وأَ.ِليلًاانقُص ِمنه قَ  وِنصفَه أَ .يا أَيها الْمزملُ قُِم اللَّيلَ ِإلَّا قَِليلًا      «:يتهيأ له ويستعد  

ِإنا نحن نزلْنـا علَيـك الْقُـرآنَ        «..»ِإنا سنلِْقي علَيك قَولًا ثَِقيلًا    ..ورتِل الْقُرآنَ ترِتيلًا  
ةً واذْكُـِر اسـم ربـك بكْـر    .كَفُوراًوفَاصِبر ِلحكِْم ربك وال تِطع ِمنهم آِثماً أَ      .تنِزيلًا

 - � -الذي يشعر به نبيه     ووهذا ه ..»وِمن اللَّيِل فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَِويلًا      .وأَِصيلًا
ِإني لَن يِجريِني ِمن اللَِّه أَحد،ولَن      :قُلْ«:يأمره أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يقول       ووه

عاِلم الْغيِب فَال يظِْهر على غَيِبِه      « ..»ن اللَِّه وِرساالِتهِ  ِإلَّا بالغاً مِ  ..أَِجد ِمن دوِنِه ملْتحداً   
ِليعلَم أَنْ قَد   ..أَحداً،ِإلَّا مِن ارتضى ِمن رسوٍل،فَِإنه يسلُك ِمن بيِن يديِه وِمن خلِْفِه رصداً           

ِهمبوا ِرساالِت رلَغأَب.و ِهميأَحاطَ ِبما لَدداًودٍء عيصى كُلَّ شأَح«.. 
أمـر سـعادم    ..أمـر حيـام وممـام     ..أمر رقاب الناس  ..إنه األمر اهلائل العظيم   

أمر هذه البشرية،اليت إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلـها          ..أمر ثوام وعقام  ..وشقائهم
فتشقى يف الـدنيا    وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها       .وتتبعها فتسعد يف الدنيا واآلخرة    

وإما أال تبلغ إليها فتكون هلا حجة على را،وتكون تبعة شـقائها يف الـدنيا               .واآلخرة
 عليهم الصالة والسالم    -فأما رسل اللّه    ! وضالهلا معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ       

 فقد أدوا األمانة وبلغوا الرسالة،ومضوا إىل رـم خالصـني مـن هـذا االلتـزام              -
 قـدوة ممثلـة يف      - مع هـذا     -وهم مل يبلغوها دعوة باللسان،ولكن بلغوها       ..الثقيل

سواء كانت هذه العقبات    ..العمل،وجهادا مضنيا بالليل والنهار إلزالة العقبات والعوائق      
كانت قوى طاغية تصد الناس عن الـدعوة        ووالعوائق شبهات حتاك،وضالالت تزين،أ   

ومبـا  .مبا أنه املبلغ األخري   . خامت النبيني  - � -كما صنع رسول اللّه     .وتفتنهم يف الدين  



 ١٤٣

إمنا أزاهلـا كـذلك     .فلم يكتف بإزالة العوائق باللسان    .أن رسالته هي خامتة الرساالت    
ِللَِّه «١٢٥نانبالس ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى ال تتح«.. 

راء أجيـال   فهناك أجيال و  ..على املؤمنني برسالته  ..وبقي الواجب الثقيل على من بعده     
وال فكـاك   . بأتباعه - بعده   - وتبليغ هذه األجيال منوط      - � -جاءت وجتيء بعده    
 تبعة إقامة حجة اللّه على الناس وتبعة استنقاذ الناس من عذاب            -هلم من التبعة الثقيلة     
 -على ذات املنهج الذي بلغ به رسول اللّه         .. إال بالتبليغ واألداء   -اآلخرة وشقوة الدنيا    

 ..فالرسالة هي الرسالة والناس هم الناس..ى وأد- �
وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس       ..وهناك ضالالت وأهواء وشبهات وشهوات    

املوقف والعقبات  واملوقف ه ..ودون الدعوة وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة       
 .هي العقبات،والناس هم الناس

وبالغ بالعمل حىت يكون املبلغون ترمجة      .بيانبالغ بال .وال بد من بالغ،وال بد من أداء      
وبالغ بإزالة العقبات اليت تعترض طريق الدعوة وتفـنت النـاس           .حية واقعة مما يبلغون   

 ..وإال فال بالغ وال أداء..بالباطل وبالقوة
تبعـة  .وإال فهي التبعة الثقيلـة    ..إنه األمر املفروض الذي ال حيلة يف النكوص عن محله         

! ا وشقوا يف هذه الدنيا،وعدم قيام حجة اللّه عليهـا يف اآلخـرة            ضالل البشرية كله  
فمن ذا الذي يستهني ذه التبعة؟ وهي       ..ومحل التبعة يف هذا كله،وعدم النجاة من النار       

 !تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وز املفاصل؟
نيـا وال يف  وإال فال جناة له يف د.إما أن يبلغ ويؤدي هكذا  » مسلم«إنه  : إن الذي يقول  

كل ألـوان الـبالغ واألداء      ..مث ال يبلغ وال يؤدي    » مسلم«إنه  :إنه حني يقول  ..أخرى
بدال من أداء شهادة له،حتقق فيه قوله       ! هذه،إمنا يؤدي شهادة ضد اإلسالم الذي يدعيه      

 الرسولُ علَيكُم   وكَذِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ        «:تعاىل
 .» شِهيداً

                                                 
 ]١٥١٢٢ص  [ عبد الغـين أبـو العـزم         -معجم الغين .علَى ِنصاِلها :" علَى أِسنِة الرماحِ  ".أِسنةٌ: ج -ِسنانٌ   - ١٢٥

 واملقصود أزاهلا بالسيف أي بالقوة 



 ١٤٤

مث بأسرته وعشريته،صورة   .مث ببيته وعائلته  .بذاتهووتبدأ شهادته لإلسالم،من أن يكون ه     
 -شهادته اخلطوة الثانية بقيامة بدعوة االمـة      ووختط..إليهوواقعية من اإلسالم الذي يدع    

الشخصـية  ..ا كلها  إىل حتقيق اإلسالم يف حيا     -بعد دعوة البيت واألسرة والعشرية      
وتنتهي شهادته باجلهاد إلزالة العوائق اليت تضـل        ..واالجتماعية واالقتصادية والسياسية  

» شهيد«إذن  وفإذ استشهد يف هذا فه    ..الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق       
ويف اية املطاف نقـف     .»الشهيد«ووهذا وحده ه  ..أدى شهادته لدينه،ومضى إىل ربه    

مام جالل اللّه وعظمته ممثلـة يف علمه،وعدله،ورعايته،وفضـله،ورمحته         وقفة خاشعة أ  
 .ذا الكائن اإلنساين الذي جيحد ويطغى..وبره

نقف أمام عظمة العلم ذا الكائن وما أودعه من القوى والطاقات ومـا ركـب يف                 
 وما رتبه على هذا العلم حني مل يكله إىل عقله         .كينونته من استعدادات اهلدى والضالل    

على عظمة هذه األداة اليت وهبها له وعلى كثرة ما يف األنفس واآلفـاق مـن                ..وحده
فلقد علم اللّه أن هذه األداة العظيمة تنوشها الشهوات         ..دالئل اهلدى وموجبات اإلميان   

والرتوات وأن الدالئل املبثوثة يف تضاعيف الكون وأطواء النفس قد حيجبـها الغـرض       
ومن مث مل يكل إىل العقل البشـري تبعـة اهلـدى            ..صورواهلوى،وحيجبها اجلهل والق  

 ومل يكل إليه بعد البيان واالهتداء وضع منـهج          - إال بعد الرسالة والبيان      -والضالل  
 -مث ترك له ما وراء ذلـك    ..احلياة،إمنا وكل إليه تطبيق منهج احلياة الذي يقرره له اللّه         

،ويركب فيه ما شاء،وحيلل فيـه     يبدع فيه ما شاء،ويغري فيه ما شاء       -ملك عريض   ووه
الـذي خيطـىء عقلـه      ومنتفعا بتسخري اللّه هلذا امللك كله هلذا اإلنسـان وه         .ما شاء 

 !ويصيب،وتعثر قدمه وتستقيم على الطريق
مل يرسـل   و ل - سبحانه   -ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على اللّه           

 الكون املفتوح،وكتاب الـنفس     هذا مع احتشاد كتاب   .إليهم الرسل مبشرين ومنذرين   
ومع ..املكنون باآليات الشواهد على اخلالق،ووحدانيته،وتدبريه وتقديره،وقدرته وعلمه      

امتالء الفطرة باألشواق واهلواتف إىل االتصال ببارئها واإلذعان له،والتناسق والتجاوب          
 الـذي   ومع هبة العقـل   ..والتجاذب بينها وبني دالئل وجود اخلالق يف الكون والنفس        



 ١٤٥

 مبا يعلم من عوامل     - سبحانه   -ولكن اللّه   ..ميلك أن حيصي الشواهد ويستنبط النتائج     
تدخل يف  وتطمسـها،أ وتفسدها،أوالضعف اليت تطرأ على هذه القوى كلها،فتعطلها،أ      

حكمها اخلطأ والشطط،قد أعفى الناس من حجية الكون،وحجيـة الفطرة،وحجيـة           
ذوا هـذه األجهـزة كلـها ممـا قـد يـرين             العقل،ما مل يرسل إليهم الرسل ليستنق     

هذه األجهزة،فتصح أحكامهـا     عليها،وليضبطوا مبوازين احلق اإلهلي املمثل يف الرسالة      
وعندئذ فقط يلزمها اإلقرار والطاعة واالتباع      ..حني تستقيم على ضوابط املنهج اإلهلي     

 ..تسقط حجتها وتستحق العقابوأ
 والرب ذا املخلوق الـذي يكرمـه اللّـه          ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرمحة     

خالفـة  ..وخيتاره،على ما يعلم به من ضعف ونقص فيكل إليه هذا امللـك العـريض             
وإن كان يف ملك اللّه ذرة متسكها يد اللّه فال          ! بالقياس إليه ملك عريض   ووه..األرض

يف مث تشاء رعايته وفضله ورمحته وبـره،أال تدعـه ملـا أودع             ! تضيع يف ملكه الكبري   
كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ومن عقل هاد ولكنه يضل بل يتفضل عليه ربه               

يكذب ويعاند ويشرد وينأى فال يأخذه ربـه بأخطائـه          ووه..فريسل إليه الرسل تترى   
 ..وخطاياه وال حيبس عنه بره وعطاياه،وال حيرمه هداه على أيدي رسله اهلداة

آلخرة حىت تبلغه الرسل فيعرض ويكفر،وميـوت       يف ا ومث ال يأخذه بالعقاب يف الدنيا أ      
 ..كافر ال يتوب وال ينيبووه

اسـتغىن  ..ومن عجب أن يأيت على هذا اإلنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغىن عن ربه             
استغىن باألداة الـيت    ..استغىن عن هدايته ودينه ورسله    ..عن رعايته وفضله ورمحته وبره    

 فلم يكتب عليه عقابا إال بعد الرسـالة         -مبنهج اللّه    ما مل تقوم     -علم ربه أا ال تغنيه      
فيتمثل لنا الطفل الذي حيس ببعض القوة يف ساقيه فريوح يبعد عنه اليد الـيت               ..والبيان

إذ أنه مبحاولة   .غري أن الطفل يف هذا املثال أرشد وأطوع للفطرة        ! تسنده،ليتكفأ ويتعثر 
 يف استحثاث طاقات كامنة يف كيانه       االستقالل عن اليد اليت تسنده جييب داعي الفطرة       

أمـا  ..وتقوى بالتـدريب  ووإمناء قدرات ممكنة النماء وتدريب عضالت وأعصاب تنم       
 بكل ما يكمن فيهـا      -إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد اللّه،ويتنكب هداه،فإن كينونته          
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  يعلم اللّه أا ال تشتمل على قوة مكنونة متلك االستغناء عـن يـد اللّـه                -من قوى   
وتضـل وختتـل    .وقصارى ما يف قواه أا ترشد وتضبط وتستقيم برسالة اللّـه          .وهداه

 إن مل يكـن     -وخطـأ وضـالل     ! وتضطرب إذا هي استقلت بنفسها،وتنكبت هداه     
إن العقول الكبرية كانت حرية أن تبلغ بـدون         : كل زعم يقول   -اخلداع والتضليل   وه

 مبنهج النظر الصحيح فـإذا      -لرسالة   مع ا  -فالعقل ينضبط   ..الرسالة ما بلغته بالرسالة   
أخطأ بعد ذلك يف التطبيق كان خطؤه كخطأ الساعة اليت تضبط،مث تغلبـها عوامـل               

واملؤثرات،وطبيعة معدا الذي يتأثر ذه املؤثرات،ال كخطأ الساعة اليت مل تضبط           واجل
ريق  عن ط  -وآية أن ما يتم بالرسالة      ! وشتان شتان ! أصال،وتركت للفوضى واملصادفة  

 .. ال ميكن أن يتم بغريها فال يغين العقل البشري عنها-العقل نفسه 
أن تاريخ البشرية مل يسجل أن عقال واحدا من العقول الكبرية النادرة اهتدى إىل مثـل      

ال يف تصور اعتقـادي وال يف خلـق   ..ما اهتدت إليه العقول العادية املتوسطة بالرسالة     
 ..ريع واحد هلذا النظامنفسي،وال يف نظام حياة،وال يف تش

إن عقـل  :بـل إـم ليقولـون   ..من العقول الكبرية قطعاوإن عقول أفالطون وأرسط   
 فإذا حنن راجعنـا     - بعيدا عن رسالة اللّه وهداه       -أكرب عقل عرفته البشرية     وهوأرسط

 رأينا املسافة اهلائلة اليت تفصله عن تصور املسلم العـادي  - كما وصفه   -تصوره إلهله   
 .هتديا دى الرسالةإلهله م

 وحىت مع استبعاد تأثره     - إىل عقيدة التوحيد     - يف مصر القدمية     -وقد وصل أخناتون    
 فـإن الفجـوات     -يف هذا بإشعاع عقيدة التوحيد يف رسالة إبراهيم ورسالة يوسف           

واألساطري اليت يف عقيدة أخناتون جتعل املسافة بينها وبني توحيد املسلم العادي إلهلـه              
 .بعيدةبعيدة 

ويف اخللق جند يف الفترة اليت هيمن فيها اإلسالم يف صدر اإلسالم مناذج لألوساط ممـن          
 ال تتطاول إليها أعناق األفذاذ على مـدار التـاريخ ممـن مل              - � -رباهم الرسول   

 .خترجهم رسالة مساوية
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فعة والروويف املبادئ والنظم والتشريعات ال جند أبدا ذلك التناسق والتوازن،مع السـم           
وال جند أبدا ذلك اتمع الذي أنشـأه        .اليت جندها يف نظام اإلسالم ومبادئه وتشريعاته      

اإلسالم يتكرر ال يف زمانه وال قبل زمانه وال بعـد زمانـه يف أرض أخرى،بتوازنـه                 
 ..وتناسقه ويسر حياته وتناغمها

ديـة  فاحلضـارة املا  .الذي يكون عليه احلكـم    و احلضاري املادي ه   ىإنه ليس املستو  
ولكن ميزان احلياة يف فترة من الفترات       ..الصاعد» العلم«وسائلها اليت ينشئها    وبنموتنم
التوازن الذي ينشـىء    وه..التناسق والتوازن بني مجيع أجزائها وأجهزا وأوضاعها      وه

السعادة والطمأنينة،والذي يطلق الطاقات اإلنسانية كلها لتعمـل دون كبـت ودون            
والفترة اليت عاشت باإلسالم كـامال مل تبلغهـا   ..ها الكثريةمغاالة يف جانب من جوانب   

الطابع الـدائم   وواخللخلة وعدم االتزان ه   .. يف أي عصر   - بعيدا عن الرسالة     -البشرية  
للحياة يف غري ظل اإلسالم مهما التمعت بعض اجلوانب ومهمـا تضـخمت بعـض               

 اجلوانـب   وإمنا تتضخم علـى حسـاب     .فإمنا تلتمع لتنطفئ جوانب أخرى    .اجلوانب
 ١٢٦".والبشرية معها تتأرجح وحتتار وتشقى ..األخرى

إن هذا العقل الذي وهبه اللّه لإلنسان قـادر علـى تلقـي ذلـك الـوحي،وإدراك                 
مث هذه هي فرصته يف النور واهلدايـة ويف االنضـباط ـذا             ..وهذه وظيفته ..مدلوالته

 .الضابط الصحيح الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
فأما حني يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيدا عن الوحي،فإنه يتعرض حينئذ للضالل             

 .واالحنراف،وسوء الرؤية،ونقص الرؤية،وسوء التقدير،وسوء التدبري
            ا يف رؤية الوجود أجزاء ال كلجتربة .ا واحداً يتعرض هلذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذا

حيث يتعذر عليه أن يرى الوجـود       ..عد صورة بعد جتربة،وحادثة بعد حادثة،وصورة ب    
مجلة،ليقيم على أساس هذه الرؤية الكاملة أحكاما،ويضع على أساسها نظاما،ملحوظا          

 يرتـاد   - حني ينعزل عن منهج اللّـه وهـداه          -ومن مث يظل    ..فيه الشمول والتوازن  
من التجارب،ويغري األحكام،ويبدل النظام،ويضطرب بني الفعل وردود الفعل،ويتخبط        
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يف ذلك كله حيطم كائنات بشرية عزيزة،وأجهزة       ووه..أقصى اليمني إىل أقصى الشمال    
اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله وجعل التجارب والتقلبـات           وول..إنسانية كرمية 

وهي جماله الطبيعي الـذي   ..»اآلالت«ويف  » األجهزة«ويف  » املادة«ويف  » األشياء«يف  
ويتعرض هلـذا   ! ال أنفس وأرواح  . يف النهاية مواد وأشياء    واخلسارة.ميكن أن يستقل فيه   

 بسبب ما ركب يف الكيان البشري من شهوات وأهـواء           - بعد طبيعة تركيبه     -كله  
ونزعات،ال بد هلا من ضابط،يضمن أن تؤدي وظائفها يف اسـتمرار حيـاة البشـرية               

وهـذا  ! تكاسـها انووارتقائها،وال تتعدى هذا احلد املأمون فتؤدي إىل تدمري احليـاة أ          
العقل البشري وحده فال بد هلذا العقل الذي يضـطرب          والضابط ال ميكن أن يكون ه     

 من ضابط آخـر يضـبطه       - وهي شىت    -حتت ضغط األهواء والشهوات والرتعات      
ذاته وحيرسه بعد أن يضبطه من اخللل أيضا،ويرجع إليه هذا العقل بكل جتربة،وكل             وه

ليقوم به جتربتـه وحكمه،وليضـبط بـه اجتاهـه           - يف جمال احلياة البشرية      -حكم  
والذين يزعمون للعقل البشري درجة من األصـالة يف الصـواب كدرجـة             .وحركته

هؤالء .. من صنع اللّه فال بد أن يتطابقا       - العقل والوحي    -الوحي،باعتبار أن كليهما    
 يقل ا   إمنا يستندون إىل تقريرات عن قيمة العقل قال ا بعض الفالسفة من البشر،ومل            

 حىت عند فرد واحد مـن       -والذين يرون أن هذا العقل يغين عن الوحي         ! اللّه سبحانه 
فاللّه قد  .. إمنا يقولون يف هذه القضية غري ما يقول اللّه         -البشر مهما بلغ عقله من الكرب       

جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة،ومل جيعل هـذه احلجـة هـي عقلـهم                
ا الواحد واإلميان بهالبشري،وال حىت فطرم اليت فطرهم اللّه عليها من معرفة ر. 

وأنه ال عاصم   .ألن اللّه سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل،وأن الفطرة وحدها تنحرف          
النور والبصـرية والـذين     والرائد اهلـادي،وه  ولعقل وال لفطرة،إال أن يكون الوحي ه      

 يغين  -من منتجات العقل    و وه -م  أن العل ويزعمون أن الفلسفة تغين العقل عن الدين أ       
البشرية عن هدى اللّه إمنا يقولون قوال ال سند لـه مـن احلقيقـة وال مـن الواقـع                    

فالواقع يشهد أن احلياة البشرية اليت قامت أنظمتها على املـذاهب الفلسـفية             ..كذلك
مهما فتحت عليه أبواب كل شيء      » اإلنسان«على العلم،هي أبأس حياة يشقى فيها       وأ
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ا تضاعف اإلنتاج واإليراد ومهما تيسرت أسباب احلياة ووسائل الراحة فيها على            ومهم
فالذين يضـعون   ! وليس مقابل هذا أن تقوم احلياة على اجلهل والتلقائية        ..أوسع نطاق 

فإن اإلسالم منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمانات الـيت          ! املسألة هكذا مغرضون  
ضغوط اليت تقع عليه مـن األهـواء والشـهوات          تقيه عيوب تركيبه الذايت،وعيوب ال    

مث يقيم له األسس،ويضع له القواعد،اليت تكفل استقامته يف انطالقه للعلـم            .والرتعات
 وفـق   -واملعرفة والتجربة كما تكفل له استقامة احلياة الواقعية اليت يعيش يف ظلـها              

 ١٢٧ !لك فال يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذ-شريعة اللّه 
 

 ������������ 
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 . الصحيحة عن طريق ما جاء به الرسل عليهم السالم اهللا تعاىل املعرفةَ معرفةُ-١
م يبينون هلـم     من أنفسهِ   حيث أرسل إليهم رسالً     عظيم عناية اهللا تعاىل بعبادهِ      بيانُ -٢

  ـم سـوءَ    ينذرون من كفـر   و، م منآويبشروم جبزيل الثواب ملن     ، وشريعتهِ آياتِه
 .العقاب

  الوصـولَ   العقل البشري   البشرية يف معرفة ما ال يستطيع      الرغبات والرتعاتِ ُ حتقيق   -٣
 إليه مبجرده

ألن ، يف القرب مـن اهللا تعـاىل بالطاعـة          عاليةٍ البشر درجاتٍ    إمكان بلوغِ   بيانُ -٤
لهقال اهللا تعاىل آمرا رسو    ،م إليهم هم من جنسهِ    املرسلني �  ذلك للنـاس      أن يبني :)) 

                وهِفرغـتاسـِه ووا ِإلَيِقيمتفَاس اِحدو ِإلَه كُما ِإلَهمأَن ى ِإلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنمقُلْ ِإن
 ِرِكنيشلٌ لِّلْميوفصلت} ٦{و.(( 

لوه مـن أذى    م على ما حتم    هل والدعاُء، عليهم  والسالم  والصالةُ والثناُء، الرسل   حمبةُ  -٥
هم ومتابعت،ي م يف ذلك    والتأس واإلقتداُء،وما صربوا عليه من مشقات الدعوة     ،أقوامهم

لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسـوِل      { :قال تعاىل م إىل اهللا    م ودعوِ وسريِ،مم وسنتهِ على جهِ 
جرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوالْواللَِّه أُسو كَِثرياً اللَّه اللَّه ذَكَرو الْآِخر مواألحزاب } ٢١{ي 

٦- وحنب  بيته األطهارِ  آلَو � رسول اهللا     حبب ،وأصحاب ه وأتباع ه إىل يـوم    ه وأنصار
فال ،موبغري اخلري يذكره  ،هم من يبغض  بل نبغض ، منهم  من أحدٍ  ونتوالهم وال نربأُ  ،الدين

م إال خبريٍ  نذكره،وحب  وإحسانٌ  وإميانٌ هم عندنا دين  قـال  . بـه إىل اهللا تعـاىل       نتقرب
والساِبقُونَ اَألولُونَ ِمن الْمهاِجِرين واَألنصاِر والَِّذين اتبعوهم ِبِإحساٍن رِضـي          { :تعاىل

ِدين ِفيها أَبدا ذَِلـك     اللّه عنهم ورضواْ عنه وأَعد  لَهم جناٍت تجِري تحتها اَألنهار خالِ           
 ِظيمالْع زالتوبة} ١٠٠{الْفَو. 

بقوله تعـاىل  ووال منلُّ من أن ندع    ،ا وألسنتنا هلم   قلوبنِ  عن أهل البدع بسالمةِ    ونتميز: )
             ا ِغاللْ ِفي قُلُوِبنعجال تاِن وا ِباإلميقُونبس ا الَِّذيناِننوإلخا ولَن ا اغِْفـرنبـوا   رنآم ِللَِّذين

 ِحيمر ؤوفر كا ِإننب١٠:احلشر) [ر.[ 
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٧-ونمسك  ا شجرالنيب    بني أصحابِ   عم �،   وجمتهـدٍ  مصيبٍ  جمتهدٍ فهم يف ذلك بني  
 .رضوان اهللا عليهم أمجعني،م أجراِن ولبعضِهم أجرفلبعضِه،خمطٍئ

٨-    وهم مع ذلك ليسوا مبعصومني،هم كما أخرب النيب     ولكن� مـن   ، القرون خري واملُد
فعن ِعمرانَ بِن حصـيٍن     . أحد ذهباً ممن بعدهم     من مثل جبلِ   به خري َأحدهم إذا تصدق    

ثُم الَّـِذين   ،خيـركُم قَرِنـي   " :عِن النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَـالَ       ،رِضي اللَّه عنهما  
مهلُونلُ  ،يي الَِّذين ثُم  مهانُ  -ونرِري : قَالَ ِعما أَدفَم:   ِبيقَالَ الن�       ِن أَويتـرِلـِه مقَو دعب

ويخونونَ والَ ، ثُــم يكُــونُ بعــدهم قَــوم يشــهدونَ والَ يستشــهدونَ-ثَالَثًــا 
 .١٢٨)أخرجه البخاري ( "ن ويظْهر ِفيِهم السم،وينذُرونَ والَ يفُونَ،يؤتمنونَ

     هنع اللَّه ِضيِد اللَِّه ربع نقَالَ      ،وع لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيِن النِني  «:عاِس قَرالن ريخ، ثُم
 مهلُوني الَِّذين،  مهلُوني الَِّذين ثُم،            ادـهش ـِبقست مقَـو ـِدِهمعب ِجـيُء ِمـني ثُم مهت

مهانمأَي،مهتادهش مهانمأَي١٢٩)أخرجه البخاري(» و. 
ثُم ،الْقَرنُ الَِّذي أَنا ِفيـهِ    «:أَي الناِس خير؟ قَالَ    �سأَلَ رجلٌ النِبي    :قَالَت،وعن عاِئشةَ 

 .١٣٠)أخرجه مسلم ( » ثُم الثَّاِلثُ،الثَّاِني
فَلَو أَنَّ  ،الَ تسبوا أَصـحاِبي   «:�قَالَ النِبي   :قَالَ،دِري رِضي اللَّه عنه   وعن أَِبي سِعيٍد اخلُ   

 .١٣١)أخرجه الشيخان ( »ذَهبا ما بلَغَ مد أَحِدِهم،والَ نِصيفَه،أَحدكُم أَنفَق ِمثْلَ أُحٍد
٩-وحنب الق، الساعة  إىل قيامِ   زمانٍ  الدين يف كلِّ    أنصارريب  من عرفنـا   ، منهم والبعيد

   منهم ومن مل نعرف، ـ و أ نعاديِهو منهم أ   من أحدٍ  وال نربأُ .هم أال نعرفهم  وال يضر ه نعاملُ

                                                 
  )٦٤٢٨]( ٩١/ ٨صحيح البخاري [ - ١٢٨

  )٦٤٢٩](٩١/ ٨صحيح البخاري [ - ١٢٩

 وهذا احلديث متواتر ) ٢٥٣٦ (- ٢١٦]١٩٦٥/ ٤صحيح مسلم [ - ١٣٠
 ) ٢٥٤١ (- ٢٢٢]١٩٦٧/ ٤صحيح مسلم [و ) ٣٦٧٣] (٨/ ٥صحيح البخاري [ - ١٣١
املراد أن القليل الذي أنفقه أحدهم أكثر ثوابا من الكثري الذي ينفقـه غريهـم               ) ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه      [ (

ومحايته غالبا ومثل إنفـاقهم يف      �وسبب ذلك أن إنفاقهم كان مع احلاجة إليه لضيق حاهلم وألنه كان يف نصرته               
 وغريه ألم الرعيل األول الذي شق طريق احلق واهلداية واخلـري            مزيد الفضل وكثري األجر باقي أعماهلم من جهاد       

وبذهلم نفوسهم وأرواحهـم     �فكان هلم فضل السبق الذي ال يداينه فضل إىل جانب شرف صحبتهم رسول اهللا               
 ]والنصيف هو النصف.ونصره لدينه �رخيصة دفاعا عن رسول اهللا 



 ١٥٢

فعن أَنٍس  . أن نكون منهم   م وجنتهد هلم وننصره وهم وندع  نتوالَّ بلْ، املسلمني  غريِ معاملةَ
حتى يِحب ِلأَِخيِه مـا يِحـب       ، يؤِمن أَحدكُم  الَ«:عِن النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ      

 .١٣٢)  أخرجه البخاري ومسلم( »ِلنفِْسِه
مثَلُ الْمـؤِمِنني ِفـي   " :قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   :قَالَ،وعِن النعماِن بِن بِشريٍ   

ِهمادوت،ِمِهماحرتاطُِف،وعتِد           وسالْج اِئرس ى لَهاعدت وضع هكَى ِمنتِد ِإذَا اشسثَلُ الْجم ِهم
 .١٣٣)  أخرجه مسلم(  "ِبالسهِر والْحمى

أَي عرى الِْإسلَاِم أَوثَق ؟     ،يا عبد اهللاِ  " :�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،وعن عبِد اِهللا بِن مسعودٍ    
يـا  ،الْحب ِفي اِهللا والْبغض ِفي اهللاِ     ،الْولَايةُ ِفي اهللاِ  " :اُهللا ورسولُه أَعلَم قَالَ   :قُلْت:قَالَ" 

فَِإنَّ أَعلَـم النـاس     " :قَالَ،اُهللا ورسولُه أَعلَم  :قُلْت" أَتدِري أَي الناِس أَعلَم ؟      ،عبد اهللاِ 
   ِإذَا اخ قِبالْح مهلَمأَع اسالن لَفلِ    ،تما ِفي الْعرقَصِإنْ كَانَ مٍة     ،ولَى ِستع فحزِإنْ كَانَ يو

"١٣٤. 
 

 ������������ 
  

                                                 
 )٤٥ (- ٧١] ٦٧/ ١صحيح مسلم [و) ١٣](١٢/ ١صحيح البخاري [ - ١٣٢
قال العلماء رمحهم اهللا معناه ال يؤمن اإلميان التام وإال فأصل اإلميان حيصل ملـن  .اإلميان الكامل) ال يؤمن أحدكم  [ (

 ]من فعال اخلري) ما حيب لنفسه(مل يكن ذه الصفة 

 )٢٥٨٦ (- ٦٦]١٩٩٩/ ٤صحيح مسلم [ - ١٣٣
شاركة يف ذلك ومنه قوله تداعت احليطان أي تساقطت أو          أي دعا بعضه بعضا إىل امل     ) تداعى له سائر اجلسد   (ش   [

 ]قربت من التساقط
 صحيح لغريه) ٩٠٦٤](٧٣ /١٢[شعب اإلميان  - ١٣٤



 ١٥٣

W+א���>������א���<�א��+Wא���<�א��+Wא���<�א��+Wא�
�����Aא���ن������Aא���ن������Aא���ن������Aא���ن� 

 :تعريفه
 وكلُّ، شيء وكتب مقادير كل شـيء       كلَّ  علم -تعاىل- بأن اهللا    اإلقرار «وه . ١

    ء شي  كلِّ شيء بإرادته ومشيئته وأنه خالق.الٌخيلقه ما شـاءَ ، ملـا يريـد   ما يشاء فع
ـ    ووه،حيي ومييت ،يٍء ش  كلِّ بيده ملكوت ، مل يكن  وما مل يشأْ  ،كانَ  يءعلى كـل ش
ـ  ، من يشاء بعدلـهِ    ويضلُّ، بفضله يهدي من يشاءُ  .قدير ـ  بال معقِّ  وال راد ،ه حلكِم

ذَِلكُم اللّـه   {:اىلقال تع ،مم وموَ هم وحياَ هم وأرزاقَ ر أعمالَ وقد،خلق اخللق ،لقضائِه
    ِإالَّ ه ال ِإلَه كُمبور    هو وهدبٍء فَاعيكُلِّ ش اِلقِكيـلٌ     وخٍء وـيلَى كُلِّ ش١٠٢(} ع (

وقَالَ الَِّذين كَفَروا لَا تأِْتينا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتأِْتينكُم          {:وقال تعاىل ،سورة األنعام 
 لَا يعزب عنه ِمثْقَالُ ذَرٍة ِفي السماواِت ولَا ِفي الْأَرِض ولَا أَصغر ِمن ذَِلك               عاِلِم الْغيبِ 

قُِل اللَّهم ماِلك الْملْـِك     {:وقال تعاىل ،سورة سبأ ) ٣(} ولَا أَكْبر ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبنيٍ     
       لْكالْم ِرتعتاء وشن تم لْكِتي الْمؤت          ـِدكاء ِبيشن تِذلُّ متاء وشن تم ِعزتاء وشن تِمم

     ٍء قَِديريكُلِّ ش لَىع كِإن ريـا   {:وقال تعاىل ،سورة آل عمران  ) ٢٦(} الْخلْنعا جمو
روا ِليستيِقن الَِّذين أُوتوا    أَصحاب الناِر ِإلَّا ملَاِئكَةً وما جعلْنا ِعدتهم ِإلَّا ِفتنةً لِّلَِّذين كَفَ          

الِْكتاب ويزداد الَِّذين آمنوا ِإميانا ولَا يرتاب الَِّذين أُوتوا الِْكتاب والْمؤِمنونَ وِليقُـولَ             
ِلك يِضلُّ اللَّه من يشاء     الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض والْكَاِفرونَ ماذَا أَراد اللَّه ِبهذَا مثَلًا كَذَ          

        ِإلَّا ه كبر ودنج لَمعا يماء وشن يِدي مهيرِ    ووشى ِللْبِإلَّا ِذكْر ا ِهيمسورة ) ٣١(} و
كَانَ النِبي صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم ِإذَا         :يقُولُ،أَنه سِمع ابن عباسٍ   ،وعن طَاوس ،املدثر

هلِ  تاللَّي ِمن دضِ      «:قَالَ،جاَألراِت وومالس ورن تأَن داحلَم لَك ماللَّه،   تأَن داحلَم لَكو
أَنـت  ،ولَك احلَمد أَنت رب السمواِت واَألرِض ومـن ِفيِهن        ،قَيم السمواِت واَألرضِ  

احلَق، احلَق كدعولُ،وقَوو احلَق ك، احلَق كِلقَاؤو،  قـةُ حاجلَنو،  قح ـارالنـونَ  ،وِبيالنو
قح، قةُ حاعالسو،  تلَمأَس لَك ماللَّه، تنآم ِبكو، كَّلْتوت كلَيعو، تبأَن كِإلَيو، ِبكو



 ١٥٤

تماصخ،    ما قَدِلي م فَاغِْفر،تاكَمح كِإلَيو   ترـا أَخمو ـا      ،تمو ترـرـا أَسمو
تلَنأَع،تِإلَّا أَن ِإلَِهي الَ ِإلَه ت١٣٥) أخرجه الشيخان (» أَن. 

٢ . واخلري قال تعاىل ، على العبادِ   مقدرانِ  والشر:}     تـوالْم ِرككُّمدواْ يكُونا تمنأَي
م حسنةٌ يقُولُواْ هِذِه ِمن ِعنِد اللِّه وِإن تِصـبهم          كُنتم ِفي بروٍج مشيدٍة وِإن تِصبه     وولَ

سيئَةٌ يقُولُواْ هِذِه ِمن ِعنِدك قُلْ كُل من ِعنِد اللِّه فَما ِلهؤالء الْقَوِم الَ يكَادونَ يفْقَهونَ                
 .سورة النساء) ٧٨(} حِديثًا

الَ يكَلِّف اللّه نفْسا ِإالَّ وسعها لَها ما        {:قال تعاىل ، إال ما يطيقونَ    العباد  اهللاُ ومل يكلفِ 
تبسا اكْتا مهلَيعو تبسورة البقرة) ٢٨٦(} ...كَس. 

اهللا إال  ِ عـن معصـية       ألحدٍ لَوال حتو ، ألحد أي ال حيلةَ  : إال باهللا  وال قوةَ   وال حولَ 
 . اِهللا عليها إال بتوفيِق اهللا والثباِتطاعِة  على إقامِةألحٍدَوال قوة ، اهللا سبحانهمبعونِة

ر ها أيضاً من قـد    فكذلك أسباب ،رغ منه  اهللا الذي فُ   ِر من قد   املسبباتِ وكما أنَّ  . ٣
فَأَتانا ،كُنا ِفي جنازٍة ِفي بِقيِع الغرقَـدِ :قَالَ،عن عِلي رِضي اللَّه عنه   ف،رغ منه اهللا الذي فُ  
فَنكَّس فَجعـلَ ينكُـت     ،ومعه ِمخصرةٌ ،ى اُهللا علَيِه وسلَّم فَقَعد وقَعدنا حولَه      النِبي صلَّ 

ما ِمن نفٍْس منفُوسٍة ِإلَّا كُِتب مكَانها ِمن اجلَنِة         ،ما ِمنكُم ِمن أَحدٍ   «:ثُم قَالَ ،ِبِمخصرِتِه
أَفَالَ نتِكلُ علَى ِكتاِبنا    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رجلٌ »  شِقيةً أَو سِعيدةً   وِإلَّا قَد كُِتب  ،والناِر

وأَما من  ،وندع العملَ؟ فَمن كَانَ ِمنا ِمن أَهِل السعادِة فَسيِصري ِإلَى عمِل أَهِل السعادةِ            
    قَاوِل الشأَه ا ِمنةِ     كَانَ ِمنقَاوِل الشِل أَهمِإلَى ع ِصرييِة     «:قَالَ،ِة فَسادـعـلُ السا أَهأَم
فَأَما من  {:ثُم قَرأَ » وأَما أَهلُ الشقَاوِة فَييسرونَ ِلعمِل الشقَاوةِ     ،فَييسرونَ ِلعمِل السعادةِ  

 .١٣٦)أخرجه الشيخان  (اآليةَ] ٦:الليل[} أَعطَى واتقَى وصدق ِباحلُسنى

                                                 
 )٧٦٩ (- ١٩٩] ٥٣٢/ ١صحيح مسلم [و ) ٧٤٩٩](١٤٤/ ٩صحيح البخاري [ -١٣٥
 ) ٢٦٤٧ (- ٦] ٢٠٣٩/ ٤صحيح مسلم [و ) ١٣٦٢](٩٦/ ٢صحيح البخاري [ - ١٣٦
ربة أهل املدينة والبقيع موضع من األرض فيه أصول شجر والغرقد شجر له شوك كان ينبـت يف      مق) بقيع الغرقد  [(

خفـض رأسـه وطأطـأ إىل       ) فـنكس (.ما يتوكأ عليه من عصا وغريها     ) خمصرة(.ذلك املكان بكثرة فأضيف إليه    
ى مـا قـدر     نعتمد عل ) نتكل على كتابنا  (.قدر وعني ) كتب(.خملوقة) منفوسة(.يضرب يف األرض  ) ينكت(.األرض

أي ومـا   ) اآليـة (.أعطى الطاعة واتقى املعصية أي جاهد نفسه فبذل الطاعة واجتنب املعصية          ) أعطى واتقى (.علينا
 . /١٠ - ٥الليل / بعدها 



 ١٥٥

 : شيئني تتضمن درجٍةوكلُّ؛ر على درجتِني بالقدواإلميانُ . ٤

يف ٍ كـائن    ه يف كلِّ   علم فسبق، عاملونَ  ما اخللق  م علِ  بأن اهللاَ  اإلميانُ: األوىل  فالدرجةُ
ِمنه ِمن قُرآٍن   وتتلُوما تكُونُ ِفي شأٍْن وما      {: ذلك تقديراً حمكماً قال تعاىل     فقدر،هخلِق

والَ تعملُونَ ِمن عمٍل ِإالَّ كُنا علَيكُم شهودا ِإذْ تِفيضونَ ِفيِه وما يعزب عن ربك ِمـن       
مثْقَاِل ذَرٍة ِفي اَألرِض والَ ِفي السماء والَ أَصغر ِمن ذَِلك وال أَكْبر ِإالَّ ِفـي ِكتـاٍب                  

ِخذْ       {:وقال تعاىل ،سورة يونس ) ٦١(} ِبٍنيمتي لَمِض والْأَراِت واومالس لْكم الَِّذي لَه
سـورة  ) ٢(} ولَدا ولَم يكُن لَّه شِريك ِفي الْملِْك وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْـِديرا            

ٍج ِفيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَِّه ِفي الَّـِذين          ما كَانَ علَى النِبي ِمن حر     {:وقال،رالفرقان  
 .سورة األحزاب) ٣٨(} خلَوا ِمن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَِّه قَدرا مقْدورا

ومـا مل   ، كانَ  ما شاء اهللاُ   وأنَّ، الشاملةِ وقدرتِه، اهللا النافذةِ   مبشيئةِ اإلميانُ:الدرجة الثانية 
 اهللا   إال مبشـيئةِ    وال سـكونٍ    حركةٍ  من  واألرضِ ا يف السماواتِ  م  وأنه، مل يكن  يشأْ

عن عبِد الْحِميِد مولَى بِني هاِشـٍم،أَنَّ       .ه إال ما يريد   وال يكون يف ملكِ   ،سبحانه وتعاىل 
          لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبياِت الننب ضعب ِدمخت تكَانو هثَتدح هـلَّى     أَنَّ،أُمص ِبيةَ النناب 

قُوِلي ِحني  «:اُهللا علَيِه وسلَّم حدثَتها أَنَّ النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كَانَ يعلِّمها فَيقُولُ            
ا لَم يشأْ لَم يكُـن      كَانَ وم ،وِبحمِدِه لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه ما شاَء اللَّه       ،تصِبِحني سبحانَ اللَّهِ  

       ِسيمى يتِفظَ حح ِبحصي ِحني نقَالَه نم هـى        ،فَِإنتِفـظَ حِسي حمي ِحني نقَالَه نمو
ِبحص١٣٧)داودوأخرجه أب( » ي. 

٥ .   ومع ذلك فقد  رسلهِ ه وطاعةِ  العباد بطاعتِ   أمر   ـاهقال ،ِهم عـن معصـيتِ     و
} اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإن تولَّيتم فَِإنما علَى رسوِلنا الْبلَـاغُ الْمـِبني   وأَِطيعوا  {:تعاىل

بلَى من أَوفَى ِبعهِدِه واتقَى     {:قال تعاىل ، املتقني سبحانه حيب ووه،سورة التغابن ) ١٢(
ِقنيتالْم ِحبي سورة آل عمران) ٧٦(} فَِإنَّ اللّه. 

 .سورة البقرة) ١٩٥(} ِإنَّ اللّه يِحب الْمحِسِنني..{:قال تعاىل،احملسننيب حيو

                                                 
فيه عبد  حسن  ووهحسن   ) ٩٧٥٦](١٠/ ٩السنن الكربى للنسائي    [و ) ٥٠٧٥]( ٣١٩/ ٤سنن أيب داود    [ - ١٣٧

 )٣١٦٠(ن والذهيب يف الكاشف احلميد موىل بين هاشم وثقه ابن حبا
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 .سورة املائدة) ٤٢(} ِإنَّ اللّه يِحب الْمقِْسِطني..{:قال تعاىلاملقسطني،حيب ُّو
ِملُـوا       {:قال تعاىل ،ى عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات     ويرضعـوا ونآم ِإنَّ الَّـِذين

ِة      الصِريالْب ريخ مه لَِئكاِت أُوـِري ِمـن         )٧(اِلحجٍن تدع اتنج ِهمبر ِعند مهاؤزج
              ـهبر ِشيخ نِلم ذَِلك هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضيا ردا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت {

 .سورة البينة) ٨(
 قال تعاىل فرين، الكا وال حيب:}           ِحـبالَ ي اْ فَِإنَّ اللّهلَّووولَ فِإن تسالرو واْ اللّهقُلْ أَِطيع
سورة آل عمران) ٣٢(} الْكَاِفِرين. 
 وال يرض   قال تعاىل ى عن القوم الفاسقني،:}..        ِم الْفَاِسِقنيِن الْقَوى عضرالَ ي فَِإنَّ اللّه {

 .سورة التوبة) ٩٦(
وِإذَا فَعلُواْ فَاِحشةً قَالُواْ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَمرنا         {:قال تعاىل ،ر بالفحشاء وال يأم 

سـورة  ) ٢٨(} ِبها قُلْ ِإنَّ اللّه الَ يأْمر ِبالْفَحشاء أَتقُولُونَ علَى اللِّه مـا الَ تعلَمـونَ        
 .األعراف

ِإن تكْفُروا فَِإنَّ اللَّه غَِني عنكُم ولَا يرضى ِلِعباِدِه         {:قال تعاىل ،وال يرضى لعباده الكفر   
                كُمِجعـركُـم مبِإلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ ِوزاِزرو ِزرلَا تو لَكُم هضروا يكُرشِإن تو الْكُفْر

 .سورة الزمر) ٧(} لصدوِرفَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ ِإنه عِليم ِبذَاِت ا
 .سورة البقرة) ٢٠٥(} واللّه الَ يِحب الفَساد..{: قال تعاىلوال حيب الفساد

ه معصـية    املطيع كما ال تضر     طاعةُ  ال تنفعه  حيثُ؛  عن العبادِ   الكاملِ ى اهللاِ نِغ . ٦
تم الْفُقَراء ِإلَـى اللَّـِه      يا أَيها الناس أَن   {:قال تعاىل   ، ومطلق  تعاىل شاملٌ  وغناه.العاصي
ه اللَّهووِميدالْح ِنيسورة فاطر) ١٥(} الْغ. 

 اهللا تعاىل ليس حباجـة إىل       وأنَّ، يف هذا الباب    عند املؤمنِ   القلبِ يفيد يف طمأنينةِ  ووه
 العباد حت وهم أ ى جيربيستحقونَ    ذنبٍ هم بغريِ يعذب  لُ  {:قال تعاىل  عليه    العقابفْعا يم

 .سورة النساء) ١٤٧(} اللّه ِبعذَاِبكُم ِإن شكَرتم وآمنتم وكَانَ اللّه شاِكرا عِليما
يا ِعباِدي ِإنـي    «:ِفيما روى عِن اِهللا تبارك وتعالَى أَنه قَالَ       ،�عِن النِبي   ،عن أَِبي ذَر  و

يا ِعباِدي كُلُّكُم ضالٌّ ِإلَّا     ،فَلَا تظَالَموا ،لْته بينكُم محرما  وجع،حرمت الظُّلْم علَى نفِْسي   
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 هتيده نم، ِدكُموِني أَهدهتفَاس، اِئعج اِدي كُلُّكُما ِعبي، هتمأَطْع ـنوِني  ،ِإلَّا مطِْعمـتفَاس
كُمارٍ   ،أُطِْعمع اِدي كُلُّكُما ِعبكَ  ،ي نِإلَّا مهتوس، كُموِني أَكْسكْستفَاس،    كُـماِدي ِإنا ِعبي

يا ِعبـاِدي   ،فَاستغِفروِني أَغِْفر لَكُم  ،وأَنا أَغِْفر الذُّنوب جِميعا   ،تخِطئُونَ ِباللَّيِل والنهارِ  
يا ِعباِدي لَو أَنَّ أَولَكُـم      ،تنفَعوِنيفَ،ِإنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضروِني ولَن تبلُغوا نفِْعي       

       كُماِحٍد ِمنٍل وجقَى قَلِْب رلَى أَتوا عكَان كُمِجنو كُمسِإنو كُمآِخرِفـي  ،و ذَِلك ادا زم
 علَى أَفْجِر قَلِْب    يا ِعباِدي لَو أَنَّ أَولَكُم وآِخركُم وِإنسكُم وِجنكُم كَانوا        ،ملِْكي شيئًا 
يا ِعباِدي لَو أَنَّ أَولَكُم وآِخركُم وِإنسكُم       ،ما نقَص ذَِلك ِمن ملِْكي شيئًا     ،رجٍل واِحدٍ 

         هأَلَتساٍن مسكُلَّ ِإن تطَيأَلُوِني فَأَعاِحٍد فَسِعيٍد ووا ِفي صقَام كُمِجنو،    ذَِلـك قَصا نم
ِمم  رحِخلَ الْبطُ ِإذَا أُديالِْمخ قُصنا يِدي ِإلَّا كَما ِعن،    ـالُكُممأَع ـا ِهـيماِدي ِإنا ِعبي

 ا لَكُمِصيها  ،أُحاهِإي فِّيكُمأُو ا  ،ثُمريخ دجو نفَم،     ذَِلك رغَي دجو نمِد اَهللا ومحفَلَـا  ،فَلْي
فْسِإلَّا ن نلُومي١٣٨ )  أخرجه مسلم(» ه. 

 واهللا خـالق  ، حقيقـةً   فـاعلونَ  فالعبـاد ، العباد  اهللا وفعلُ   العباد خلق  وأفعالُ . ٧
على ٌ قدرة   وللعباِد،ي والصائم واملصلِّ،الفاجرو أ والرب،الكافرواملؤمن أ و ه والعبد،مأفعاِهل
ِإلَّا ِذكْـر  وِإنْ ه{ :ىلقال تعا.مم وإرادِ قدرِهم وخالق خالقُواُهللا،م وهلم إرادةٌ  أعماِهل

  الَِمني٢٧(ِللْع (      ِقيمتسأَنْ ي كُماَء ِمنش نِلم)٢٨ (        بر اَء اللَّـهشاُءونَ ِإلَّا أَنْ يشا تمو
 الَِمني٢٩-٢٧/التكوير)  [٢٩(الْع[{  

ن وأـم إذ  .وأمام هذا البيان املوحي الدقيق يذكرهم أن طريق اهلداية ميسر ملن يريد           
» ِلمن شاَء ِمـنكُم أَنْ يسـتِقيم      «:وقد منحهم اهللا هذا التيسري    ،مسؤولون عن أنفسهم  

الـذي يكشـف كـل      ،بعد هذا البيان  ،يف الطريق إليه  ،أن يستقيم على هدى اهللا    ..

                                                 
قال العلماء هـذا تقريـب إىل       ) إال كما ينقص املخيط   (ش   [ )٢٥٧٧ (- ٥٥]١٩٩٤/ ٤صحيح مسلم   [ - ١٣٨

اإلفهام ومعناه ال ينقص شيئا أصال كما قال يف احلديث اآلخر ال يغيضها نفقة أي ال ينقصها نفقة ألن ما عند اهللا ال       
د الفاين وعطاء اهللا تعاىل من رمحته وكرمه ومها صفتان قـدميتان ال يتطـرق               يدخله نقص وإمنا يدخل النقص احملدو     

إليهما نقص فضرب املثل باملخيط يف البحر ألنه غاية ما يضرب به املثل يف القلة واملقصود التقريب إىل األفهام مبـا                     
ا ماءشاهدوه فإن البحر من أعظم املرئيات عيانا وأكربها واإلبرة من أصغر املوجودات مع أ ا صقيلة ال يتعلق[ 
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ويـوحي إىل القلـب السـليم بـالطريق         .ويسقط كل عذر  ،وينفي كل ريبة  ،شبهة
 .فقد كان أمامه أن يستقيم.رافهفمن مل يستقم فهو مسؤول عن احن.املستقيم

والواقع أن دالئل اهلدى وموحيات اإلميان يف األنفس واآلفاق مـن القـوة والعمـق       
وخباصة حـني   .والثقل حبيث يصعب على القلب التفلت من ضغطها إال جبهد متعمد          

 بعد  -وما ينحرف عن طريق اهللا      .يسمع التوجيه إليها بأسلوب القرآن املوحي املوقظ      
 ! يف غري عذر وال مربر. من يريد أن ينحرف إال-ذلك 

عاد لتقرير احلقيقـة الكـربى وراء       ،ويسر االستقامة ،فإذا سجل عليهم إمكان اهلدى    
 ..حقيقة أن املشيئة الفاعلة من وراء كل شيء هي مشيئة اهللا سبحانه .مشيئتهم

»       الْعالَِمني بر شاَء اللَّهنَ ِإلَّا أَنْ يشاؤما تي ال يفهمـوا أن مشـيئتهم       وذلك ك ..» و
ويسـر  ،فإعطاؤهم حرية االختيار.اليت يرجع إليها كل أمر،منفصلة عن املشيئة الكربى 

وهذه النصوص  ! احمليطة بكل شيء كان أو يكون     .إمنا يرجع إىل تلك املشيئة    ،االهتداء
يراد ا تصحيح التصور اإلمياين     ،اليت يعقب ا القرآن الكرمي عند ذكر مشيئة اخلالئق        

وأن .حقيقة أن كل شيء يف هذا الوجود مرده إىل مشيئة اهللا          :ومشوله للحقيقة الكبرية  
ما يأذن به للناس من قدرة على االختيار هو طرف من مشيئة ككل تقـدير آخـر                 

والقدرة الكاملة  ،شأنه شأن ما يأذن به للمالئكة من الطاعة املطلقة ملا يؤمرون          .وتدبري
مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحـد        فهو طرف من    .على أداء ما يؤمرون   

ليدركوا ،وال بد من إقرار هذه احلقيقة يف تصور املؤمنني        .الطريقني بعد التعليم والبيان   
وليلتجئـوا إىل املشـيئة الكـربى يطلبـون عنـدها العـون             .ما هو احلق لذاتـه    

 ١٣٩!ويرتبطون ا يف كل ما يأخذون وما يدعون يف الطريق،والتوفيق
 

����������� 

                                                 
 ]٤٧٦٩: علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب[ - ١٣٩
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 :وللقدر آثار كبرية على الفرد وعلى اتمع جنملها فيما يلي
١.القديف   مبا يرضي اهللاَ    والسعيِ  والنشاطِ إىل العمــلِ و من أكرب الدواعي اليت تدع     ر 

 علـى عظـائم     م ويقدِ  بالقدر من أقوى احلوافز للمؤمن لكي يعملَ       واإلميانُ،هذه احلياة 
 . ويقٍني وعزٍمثباٍتاألمور ب

٢.آثارِ ومن   اإلميان بالقد   اإلنسانُ ر أن يعرف  رنفسه  قد ، ر وال يتعاىل   ر وال يبطُ  فال يتكب
  اإلنسان بعجزهِ  ومن مثّ يقر  ،حادثٌوما ه ِومستقبل  ، املقدورِ  عن معرفةِ   عاجز ألنه؛أبدا  

ِلكَيلَا تأْسوا علَى   {:قال تعاىل ،ر املقدو  خفاءِ وهذا من أسرارِ  .ه تعاىل دائما  ه إىل رب  وحاجِت
سـورة  ) ٢٣(} ما فَاتكُم ولَا تفْرحوا ِبما آتاكُم واللَّه لَا يِحب كُلَّ مختـاٍل فَخـورٍ             

 .احلديد
٣.آثارِ ومن   ِر اإلميان بالقد  أنه يطرد  القلق  مكروه  حصوِلو املراد أ   عند فواتِ   والضجر 
 فيصرب، ال حمالةَ  كائنووه، السموات واألرض  هللا تعاىل الذي له ملك     ا  ذلك بقضاءِ  ألنَّ،ٍ

  على ذلك وحيتسب األجر ،  ٍة ِفـي   { : اهللا تعاىل بقولهوإىل هذا يشريِصيبم ِمن ابا أَصم
) ٢٢(ِه يِسـري  الْأَرِض ولَا ِفي أَنفُِسكُم ِإلَّا ِفي ِكتاٍب ِمن قَبِل أَنْ نبرأَها ِإنَّ ذَِلك علَى اللَّ       

ِلكَيلَا تأْسوا علَى ما فَاتكُم ولَا تفْرحوا ِبما َآتاكُم واللَّه لَا يِحب كُلَّ مختـاٍل فَخـوٍر                 
 .}]٢٢،٢٣/احلديد) [٢٣(
شـيٌء ِمـن    لَه وقَع ِفي نفِْسـي      : فَقُلْت،أَتيت أُبي بن كَعبٍ   : قَالَ،عِن ابِن الديلَِمي  و

لَو أَنَّ اللَّه عذَّب أَهلَ سماواِتِه      «: قَالَ،فَحدثِْني ِبشيٍء لَعلَّ اللَّه أَنْ يذِْهبه ِمن قَلِْبي       ،الْقَدِر
   مظَاِلٍم لَه رغَي وهو مهذَّبِضِه علَ أَرأَهـ   ،و ن ولَو رِحمهم كَانت رحمته خيـرا لَهـم ِم

اِلِهممأَع،                  ِمنـؤـى تتح ـكِمن اللَّـه ا قَِبلَهِبيِل اللَِّه ما ِفي سبٍد ذَهِمثْلَ أُح فَقْتأَن لَوو
ولَو ،وأَنَّ ما أَخطَأَك لَم يكُـن ِليِصـيبك  ،وتعلَم أَنَّ ما أَصابك لَم يكُن ِليخِطئَك  ،ِبالْقَدِر

ثُم أَتيت عبد اللَِّه بن مسـعوٍد فَقَـالَ ِمثْـلَ           : قَالَ،»غَيِر هذَا لَدخلْت النار   مت علَى   
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انِ    : قَالَ،ذَِلكمالْي نفَةَ بذَيح تيأَت ثُم،  ثَاِبـٍت       : قَالَ،فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلك ـنب ديز تيأَت ثُم
 .١٤٠)داودو أخرجه أب(. اُهللا علَيِه وسلَّم ِمثْلَ ذَِلكفَحدثَِني عِن النِبي صلَّى

ِإنَّ أَمـره   ،عجبا ِلأَمِر الْمؤِمنِ  «: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      : قَالَ،وعن صهيبٍ 
 ريخ ِمنِ    ،كُلَّهؤٍد ِإلَّا ِللْمِلأَح ذَاك سلَيو،  س هتابِإنْ أَص كَراُء شر،  ا لَهريفَكَانَ خ،  هتابِإنْ أَصو

 .١٤١)أخرجه مسلم  (»صبر فَكَانَ خيرا لَه،ضراُء
 وتزرع، باتمعـات   من األمراض الـيت تعصـف      ر يقضي على كثريٍ    بالقد اإلميانُ.٤

رذيلةِ وذلك مثلُ ، بني املؤمنني  األحقـاد  ِد احلس،فاملؤمن  لى ما آتـاهم   الناس ع   ال حيسد
 غريه إمنـا    يعلم أنه حني حيسد   ووه،ر هلم ذلك  هم وقد الذي رزقَ وألنه ه ؛ من فضله    اُهللا

ِمن        {:قال تعاىل عن اليهود   ،  على املقدورِ   يعترض اللّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم
سـورة  ) ٥٤(}  وآتيناهم ملْكًا عِظيمـا    فَضِلِه فَقَد آتينآ آلَ ِإبراِهيم الِْكتاب والِْحكْمةَ      

 .النساء
 اخلري  يسعى لعملِ  وهكذا فاملؤمن ،وحيب   إىل مـا     وصلَ فإنْ، لنفسه  للناس ما حيــب 

 ومل   مـن ذلـك صـرب       إىل شـيءٍ    مل يصلْ  وإنْ،ِهِمع على نِ  ه اهللا وشكر  دإليه محِ ويصب
ومل حيقِ ،جيزععلى غريهِ  د  ـ     من الفضلِ   نالَ  ممن ـ   و ه ألن اهللاَ ؛ ه ما مل ينلْ م الـذي يقِس

أَهم يقِْسمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم مِعيشـتهم         {:بني العباِد قال تعاىل   األرزاق  
يا ِفي الْحياِة الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعٍض درجاٍت ِليتِخذَ بعضـهم بعضـا سـخرِ              

 .سورة الزخرف) ٣٢(} ورحمت ربك خير مما يجمعونَ
ورزق املعاش يف احلياة الـدنيا يتبـع مواهـب األفراد،وظـروف احلياة،وعالقـات              

ختتلـف  .وختتلف نسب التوزيع بني األفراد واجلماعات وفق تلك العوامل كلها         .اتمع
       تمع،وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامـة      من بيئة لبيئة،ومن عصر لعصر،ومن جمتمع

 حـىت يف اتمعـات املصـطنعة     -ولكن السمة الباقية فيه،واليت مل تتخلف أبدا        .كلها
 . أنه متفاوت بني األفراد-احملكومة مبذاهب موجهة لإلنتاج وللتوزيع 

                                                 
 اجلماعة من الناس:السماط = صحيح  ) ٤٦٩٩](٢٢٥/ ٤سنن أيب داود [ - ١٤٠

 )٢٩٩٩ (- ٦٤]٢٢٩٥/ ٤صحيح مسلم [ - ١٤١
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ولكـن مسـة    .وختتلف أسباب التفاوت ما ختتلف بني أنواع اتمعات وألوان الـنظم          
 حىت يف اتمعات املصـطنعة      -ومل يقع يوما    .وت يف مقادير الرزق ال تتخلف أبدا      التفا

ورفَعنا بعضهم  «:األفراد يف هذا الرزق أبدا      أن تساوى مجيع   -احملكومة مبذاهب موجهة    
 ..»فَوق بعٍض درجاٍت

         تمعـات  واحلكمة يف هذا التفاوت امللحوظ يف مجيع العصور،ومجيع البيئات،ومجيع ا
ودوالب احلياة حني يدور    ..ليسخر بعضهم بعضا  ..»ِليتِخذَ بعضهم بعضاً سخِريا   «:هي

اسـتعالء طبقـة علـى      ..االستعالءووليس التسخري ه  .يسخر بعض الناس لبعض حتما    
إن هذا معىن قريب ساذج،ال يرتفع إىل مسـتوى         ! كال..استعالء فرد على فرد   وطبقة،أ

تطور يف أوضـاع    وإن مدلول هذا القول أبقى من كل تغري أ        ! كال.دالقول اإلهلي اخلال  
إن كل البشـر مسـخر      ..اجلماعة البشرية وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف جييء        

ودوالب احلياة يدور باجلميع،ويسخر بعضهم لبعض يف كل وضـع ويف        .بعضهم لبعض 
ك والعكـس كـذل   .املقدر عليه يف الرزق مسخر للمبسوط له يف الـرزق         .كل ظرف 

وكالمها مسخر لآلخر سواء    .فهذا مسخر ليجمع املال،فيأكل منه ويرتزق ذاك      .صحيح
الذي يسخر هـذا لذاك،ويسـخر ذاك هلـذا يف دورة           ووالتفاوت يف الرزق ه   .بسواء
واملهندس مسـخر للعامـل     .العامل مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل     ..احلياة

وكلـهم  ..لى السـواء  وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل ع     .ولصاحب العمل 
مسخرون للخالفة يف األرض ذا التفاوت يف املواهـب واالسـتعدادات،والتفاوت يف           

 ..األعمال واألرزاق
وأحسب أن كثريين من دعاة املذاهب املوجهة يتخذون من هذه اآلية موضع هجـوم              

وأحسب أن بعض املسـلمني يقفـون       . واالقتصادية االجتماعية  على اإلسالم ونظمه    
 أمام هذا النص،كأمنا يدفعون عن اإلسالم مة تقرير الفوارق يف الرزق بني             جيمجمون

وأحسب ! الناس،ومة تقرير أن الناس يتفاوتون يف الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سخريا          
أنه قد آن ألهل اإلسالم أن يقفوا بإسالمهم مواجهة وصـراحة موقـف االسـتعالء               

 !املطلق،ال موقف الدفاع أمام اام تافه
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إن اإلسالم يقرر احلقائق اخلالدة املركوزة يف فطرة هذا الوجود الثابتة ثبات السماوات              
وطبيعة هذه احلياة البشرية قائمـة علـى        .واألرض ونواميسها اليت ال ختتل وال تتزعزع      

أساس التفاوت يف مواهب األفراد والتفاوت فيما ميكن أن يؤديه كل فرد مـن عمـل                
وهذا التفاوت ضروري لتنـوع األدوار املطلوبـة        . العمل والتفاوت يف مدى إتقان هذا    

كان مجيع الناس نسخا مكرورة ما أمكن أن تقوم احلياة يف           وول.للخالفة يف هذه األرض   
 .هذه األرض ذه الصورة

 -ولبقيت أعمال كثرية جدا ال جتد هلا مقابال من الكفايات،وال جتد مـن يقـوم ـا     
ء والنمو،خلق الكفايات واالستعدادات متفاوتة تفاوت      والذي خلق احلياة وأراد هلا البقا     

هـذه هـي    ..وعن هذا التفاوت يف األدوار يتفاوت الـرزق       .األدوار املطلوب أداؤها  
أما نسبة التفاوت يف الرزق فقد ختتلف من جمتمع إىل جمتمـع،ومن نظـام إىل       ..القاعدة

ـ             .نظام اة الضـرورية   ولكنها ال تنفي القاعدة الفطريـة املتناسـقة مـع طبيعـة احلي
ومن مث مل يستطع أصحاب املذاهب املصطنعة املتكلفة أن يساووا بني أجـر             .احلياةولنم

على شدة ما حاولوا أن حيققوا      .العامل وأجر املهندس،وال بني أجر اجلندي وأجر القائد       
وهي تكشف  .وهزموا أمام الناموس اإلهلي الذي تقرره هذه اآلية من كالم اللّه          .مذهبهم

ووراء ذلك  .ذلك شأن الرزق واملعاش يف هذه احلياة الدنيا       .تة من سنن احلياة   عن سنة ثاب  
واللّه خيتار هلا من يشاء،ممن يعلم أـم    ..»ورحمت ربك خير ِمما يجمعونَ    «:رمحة اللّه 
وال عالقة بينها وبني عرض احلياة الدنيا وال صلة هلـا بقـيم هـذه احليـاة                 .هلا أهل 

ومن مث يشترك فيها األبـرار والفجار،ويناهلـا        .لقيم عند اللّه زهيدة زهيدة    فهذه ا .الدنيا
 .بينما خيتص برمحته املختارين.والطاحلون الصاحلون

 ألغدقها إغداقا علـى  -شاء اللّه و ل-وإن قيم هذه األرض ملن الزهادة والرخص حبيث    
ولَوال أَنْ يكُـونَ     «:ذلك إال أن تكون فتنة للناس،تصدهم عن اإلميان باللّه        .الكافرين به 

الناس أُمةً واِحدةً لَجعلْنا ِلمن يكْفُر ِبالرحمِن ِلبيوِتِهم سقُفاً ِمن ِفضٍة ومعـاِرج علَيهـا               
اع الْحيـاِة   وِإنْ كُلُّ ذِلك لَما مت    .وزخرفاً.وِلبيوِتِهم أَبواباً وسرراً علَيها يتِكؤنَ    .يظْهرونَ

 ..»والْآِخرةُ ِعند ربك ِللْمتِقني.الدنيا
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 جلعل  -واللّه أعلم بضعفهم وتأثري عرض الدنيا يف قلوم         . لوال أن يفتنت الناس    -فهكذا  
 بيوتا سقفها من فضة،وسالملها من      -ملن يكفر بالرمحن صاحب الرمحة الكبرية العميقة        

رمـزا  ..فيها سرر لالتكاء،وفيها زخرف للزينة    .قصورا.بيوتا ذات أبواب كثرية   .ذهب
هلوان هذه الفضة والذهب والزخرف واملتاع حبيث تبذل هكذا رخيصة ملـن يكفـر              

متاع زائل،ال يتجاوز حدود هـذه      ..»وِإنْ كُلُّ ذِلك لَما متاع الْحياِة الدنيا      «! بالرمحن
وهـؤالء هـم    ..»رةُ ِعند ربك ِللْمـتِقني    والْآِخ«.ومتاع زهيد يليق باحلياة الدنيا    .الدنيا

أقـوم  وأكرم وأبقى ويـؤثرهم مبـا ه      ويدخر هلم ما ه   واملكرمون عند اللّه بتقواهم فه    
ومييزهم على من يكفر بالرمحن،ممن يبذل هلم من ذلك املتاع الرخيص ما يبذلـه    .وأغلى

ثال من املـال والزينـة      وإن عرض احلياة الدنيا الذي ضرب اللّه له بعض األم         ! للحيوان
وأشد الفتنة حني يرونه يف أيدي الفجار،ويرون أيادي األبرار منه          .واملتاع ليفنت الكثريين  

ابتالء،وأولئـك يف قـوة وثـروة وسـطوة         ومشقة أ ويرون هؤالء يف عسر أ    وخالية أ 
ولكنه يكشف هلم عن زهادة هذه      .واللّه يعلم وقع هذه الفتنة يف نفوس الناس       .واستعالء

 وهواا عليه ويكشف هلم كذلك عن نفاسـة مـا يـدخره لألبـرار األتقيـاء               القيم
 .والقلب املؤمن يطمئن الختيار اللّه لألبرار وللفجار.عنده

وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار اللّه لرجل مل يؤت شيئا من عـرض هـذه                
يرون من هذه   . مال مبا ميلكون من  واحلياة الدنيا ويقيسون الرجال مبا ميلكون من رياسة،أ       

وأا مبذولة لشر خلق اللّه وأبغضهم عند       .اآليات هوان هذه األعراض وزهادا عند اللّه      
 !فهي ال تدل على قرىب منه وال تنبئ عن رضى،وال تشي باختيار.اللّه

 وهكذا يضع القرآن األمور يف نصاا ويكشف عن سنن اللّـه يف توزيـع األرزاق يف                
وذلك يف صدد الـرد علـى       . حقيقة القيم كما هي عند اللّه ثابتة       الدنيا واآلخرة ويقرر  

وهكذا يرسي القواعد   ! واطراح العظماء املتسلطني  .املعترضني على رسالة حممد واختياره    
األساسية واحلقائق الكلية اليت ال تضـطرب وال تـتغري وال تـؤثر فيهـا تطـورات                 

هناك سنن للحياة ثابتـة،تتحرك     ف.احلياة،واختالف النظم،وتعدد املذاهب،وتنوع البيئات   
والذين تشغلهم الظواهر املتغرية عن تـدبر       .احلياة يف جماهلا ولكنها ال خترج عن إطارها       
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احلقائق الثابتة،ال يفطنون هلذا القانون اإلهلي،الذي جيمع بني الثبات والتغري،يف صـلب            
شياء كما يتنـاول    احلياة ويف أطوار احلياة وحيسبون أن التطور والتغري،يتناول حقائق األ         

ويزعمون أن التطور املستمر ميتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة ألمـر مـن               .أشكاهلا
القانون وفهذا ه .األمور وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غري قانون التطور املستمر          

 !الوحيد الذي يؤمنون بثباته
 مصداق ما يقرره اللّه من       فنرى يف واقع احلياة    - أصحاب العقيدة اإلسالمية     -فأما حنن   

وجود الثبات والتغري متالزمني يف كل زاوية من زوايا الكون،ويف كـل جانـب مـن      
وأقرب ما بني أيدينا من هذا التالزم ثبات التفـاوت يف الـرزق بـني               .جوانب احلياة 

وهذا التالزم مطرد يف غـري      ..الناس،وتغري نسب التفاوت وأسبابه يف النظم واتمعات      
 .١٤٢الهذا املث

 ويقوي فيها العزائم  ، على مواجهة الشدائد    بالقدر يبعث يف القلوب الشجاعةَ     واإلميانُ.٥
ال تتقدم وال   ٌ حمدودة    أن اآلجالَ  ألا توقن ، املوت  وال ختاف  فتثبت يف ساحات اجلهادِ   

تأِْخرونَ سـاعةً   وِلكُلِّ أُمٍة أَجلٌ فَِإذَا جاء أَجلُهم الَ يس       { :قال تعاىل ،تتأخر حلظة واحدة  
  ولَقَد كَانوا عاهدوا     {:وقال تعاىل ردا على املنافقني    ،األعراف} ٣٤{والَ يستقِْدمونَ   

قُلْ لَن ينفَعكُم الِْفـرار ِإنْ      )  ١٥(اللَّه ِمن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَِّه مسئُولًا           
 ِمن مترِت أَ  فَروونَ ِإلَّا قَِليلًا       و الْمعتمِإذًا لَا تِل و١٦(الْقَت (      ِمن كُمِصمعذَا الَِّذي ي نقُلْ م

أَراد ِبكُم رحمةً ولَا يِجدونَ لَهم ِمن دوِن اللَِّه وِليا ولَا نِصريا            واللَِّه ِإنْ أَراد ِبكُم سوًءا أَ     
 ]١٧-١٥/األحزاب[ْ})١٧(

ومهما يكن الكرب   .ذلك كان شأم واألعداء بعد خارج املدينة ومل تقتحم عليهم بعد          
وقع واقتحمت علـيهم املدينـة مـن        ووالفزع،فاخلطر املتوقع غري اخلطر الواقع،فأما ل     

سـراعا غـري    » لَآتوهـا «وطلبت إليهم الردة عن دينهم      » ثُم سِئلُوا الِْفتنةَ  «..أطرافها

                                                 
 ]٣٩٨٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت- يف ظالل القرآن للسيد قطب -١٤٢
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إال قليال منهم يتلبثون شيئا مـا قبـل أن          ومن الوقت،أ » ِإلَّا قَِليلًا «ترددين  متلبثني،وال م 
 .١٤٣ !يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا

وخاصـة يف   ، املسلمِ  سبباً يف اسـتقامةِ     بالقدر من أكرب العوامل اليت تكونُ       اإلميانُ -٦
 معاملته لآلخرين، رأ   يف حقّهِ  فحني يقص و إليه أ  يسيُءو أحديرد ينالُو أ  باإلساءةِ  إحسانه 

 إذا كان   وهذا إمنا حيسن  ،ألنه يعلم أن ذلك مقدر    ،ويصفحو يعف جتدهٍّ بغري حق    من عرضهِ 
 سِهف ن يف حق،  ا يف حقأم   وال التعللُ و العف  اهللا فال جيوز ر بالقد، ألن القدر  به يف    إمنا حيتج 

ِحني قَالَ لَها أَهلُ    ،لنِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    فعن عاِئشةَ زوِج ا   ،. ال يف املعايبِ   املصائِب
ِإنَّ {: كُلٌّ حدثَِني طَاِئفَةً ِمن احلَِديِث فَأَنزلَ اللَّـه       ،فَبرأَها اللَّه ِمما قَالُوا   ،اِإلفِْك ما قَالُوا  

وكَانَ ،فَقَالَ أَبو بكْـٍر الصـديق     ،راَءِتيالعشر اآلياِت كُلَّها ِفي ب    } الَِّذين جاُءوا ِباِإلفْكِ  
 هِتِه ِمنابطٍَح ِلقَرلَى ِمسع ِفقنا: يدئًا أَبيطٍَح شلَى ِمسع ِفقاللَِّه الَ أُنالَّـِذي قَـالَ    ،و ـدعب

 أَن يؤتـوا أُوِلـي الْقُربـى        ولَا يأْتِل أُولُوا الْفَضِل ِمنكُم والسـعةِ      {:فَأَنزلَ اللَّه .ِلعاِئشةَ
             لَكُم اللَّه ِفرغونَ أَن يِحبوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيِبيِل اللَِّه وِفي س اِجِرينهالْمو اِكنيسالْمو

  ِحيمر غَفُور اللَّهكْرٍ  ،سورة النــور ) ٢٢(} وو بـ    : " قَالَ أَب ب أَنْ  بلَى واللَِّه ِإني لَأُِح
واللَِّه الَ أَنِزعها عنـه     : وقَالَ،فَرجع ِإلَى ِمسطٍَح النفَقَةَ الَِّتي كَانَ ينِفق علَيهِ       ،يغِفر اللَّه ِلي  

 .١٤٤)أخرجه البخاري ومسلم ( "أَبدا 
 نِةاالسـتعا ُدائم  وفه، اإلميان املتعـددة    يف نفس املؤمن حقائق    ر يغرس  بالقد واإلميانُ.٧

 – إىل ربـه      االفتقارِ أيضا دائم ووه، عليه مع فعل األسبابِ    يعتمد على اهللا ويتوكلُ   ،باهللا
  اإلحسانِ  حيب أيضا كرمي ووه، منه املزيد  ويطلب، على الثبات   منه العونَ   يستمد –تعاىل  

 . عليهمفتجده يعطف،إىل اآلخرين
 ا أمام الكـافرين     وجيهر، بدعوتهِ يصدع إىل اهللا     الداعي ر أنَّ  اإلميان بالقد  ومن آثارِ .٨

 هلـم   ويوضـح ، اإلميان  للنـاس حقيقـةَ    يبـين ، يف اهللا لومة الئمٍ    ال خياف ،والظاملني
عن ،فعن عبادةَ بِن الْوِليِد بـِن عبـادةَ       ، ومحاتهِ  ودعاتهِ  وزيفه ويكشف الباطلَ ،مقتضياته

                                                 
 ]٣٥٩٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-يف ظالل القرآن للسيد قطب  -١٤٣
 )٢٧٧٠ (- ٥٦]٢١٢٩/ ٤صحيح مسلم [و ) ٦٦٧٩](١٣٨/ ٨صحيح البخاري [ - ١٤٤
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سولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم علَى السمِع والطَّاعِة ِفـي           بايعنا ر «: قَالَ،عن جدهِ ،أَِبيِه
وعلَى ،وعلَى أَنْ لَا نناِزع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرٍة علَينا  ،والْمنشِط والْمكْرهِ ،الْعسِر والْيسرِ 

 ١٤٥)أخرجه مسلم .(»خاف ِفي اِهللا لَومةَ لَاِئٍملَا ن،أَنْ نقُولَ ِبالْحق أَينما كُنا
عـن أَِبـي سـِعيٍد      ، وظلمٍ  من كفرٍ   ما هم فيهِ   ويفضح، الظاملني  أمام  احلق  كلمةَ ويقولُ

ِريدقَالَ،الْخ :      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اللَِّه صسقَالَ ر :»      ـدٍل ِعندةُ عاِد كَِلملُ الِْجهأَفْض
اِئٍرساِئٍر،لْطَاٍن جأَِمٍري ج ١٤٦)داودوأخرجه أب(» أَو. 

  ةٌ    هكذا فكيف يبقى يف نفسِ     وإذا كان األمريـؤمن  و وه  من خوفٍ   املؤمن الداعية ذر
 وهذا كله مرجعـه إىل اهللا     ، يكونَ ر لن وما مل يقد  ، سيكونُ ردفما قُ ! ره؟ اهللا وقد  بقضاِء
كُنت خلْف رسوِل اللَّـِه     : قَالَ،فعن ابِن عباسٍ  . ال ميلكون من ذلك شيئاً     والعباد،وحده

احفَِظ اللَّـه   ،يا غُلَـام ِإنـي أُعلِّمـك كَِلمـاتٍ        «: فَقَالَ،صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يوما    
فَظْكحي،   كاهجت هِجدت فَِظ اللَّهاح،    أَِل اللَّـهفَاس أَلْتِإذَا  ،ِإذَا سو    ِعنـتفَاس تنعـتاس

واعلَم أَنَّ اُألمةَ لَو اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك ِبشيٍء لَم ينفَعوك ِإلَّا ِبشيٍء قَد كَتبـه        ،ِباللَِّه
 لَك اللَّه،             ٍء قَـديِإلَّا ِبش وكرضي ٍء لَميِبش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو    اللَّـه ـهبكَت
كلَيع،فحالص فَّتجو ِت اَألقْلَامِفع١٤٧)أخرجه الترمذي  (»ر. 

  بـني التوحيـدِ  طريـقِ ال مفرقووه، مـن الشـركِ    اخلالصِ ر طريق  بالقد  اإلميانُ -٨
 ومعبوٍد، واحـدٍ   عـن إلـهٍ     بأن هذا الكون وما فيه صادر      ر يقر  بالقد فاملؤمن،والشرِك

 . وأرباباً اهللا آهلةً دونَن مفإنه جيعلُ، هذا اإلميانَيؤمنومن مل ،واحٍد
وال ،ه النعمةُ ال تبطر ، والضراءِ  على منهٍج سواٍء يف السراءِ     يفضي إىل االستقامةِ  و وه -٩

وفه، املصيبةُ تيئسهأن كلَّ  يعلم   وحسناٍت من نعمٍ  ما أصابه وحسـنِ ال بذكائِه، اِهللا فمن  
                                                 

 ) ١٧٠٩ (- ٤١]١٤٧٠/ ٣صحيح مسلم [و ) ٧١٩٩](٧٧/ ٩صحيح البخاري [ - ١٤٥
االستئثار : اَألثَرةُ  .=وتتثاقل عنه   ،ألمر الذي تكرهه  ا: املَكْره  .=وتؤثر فعله ،وختف إليه ،األمر الذي تنشط له   : املَنشط  
كُفـرا  .=نصِبر على ذلـك ،وأُعِطي غرينا،والفَيِء،إن مِنعنا حقّنا من الغنائم    : واملراد يف احلديث  ،واالنفراد به ،بالشيء
 .احلُجة والدليل : الربهان .=اجلهار : الكُفْر البواح : بواحا 

) ٨٠٠٧( واملعجم الكبري للطرباين  برقم    ) ١١٤٤٢( ومسند أمحد  برقم    ) ٤٣٤٤](١٢٤/ ٤ سنن أيب داود  [ - ١٤٦
 صحيح لغريهووه

 صحيح ) ٢٥١٦]( ٦٦٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [ - ١٤٧
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سـورة  ) ٥٣(} ن نعمٍة فَِمن اللِّه ثُم ِإذَا مسكُم الضر فَِإلَيِه تجأَرونَ        وما ِبكُم م  {،تدبريِه
 .النحل

 وإذا أصابابتالًء منه   اهللاِ م أن هذا بتقديرِ    علِ  والبالءُ  الضراءُ ه ،  فال جيـزع  بـل  ، وال ييأس
حيتسب ويصرب ،قال تعـاىل عـن   ، املؤمن الرضا والطمأنينةَ هذا اإلميان يف قلبِ فيسكب

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده ِإذْ تحسونهم ِبِإذِْنِه حتى ِإذَا فَِشلْتم وتنازعتم           {  :معركة أحد   
يـد  ِفي الْأَمِر وعصيتم ِمن بعِد ما أَراكُم ما تِحبونَ ِمنكُم من يِريد الدنيا وِمنكُم من يرِ               

) ١٥٢(فَضٍل علَى الْمؤِمِنني    والَْآِخرةَ ثُم صرفَكُم عنهم ِليبتِليكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللَّه ذُ         
               ـمـا ِبغغَم كُمفَأَثَاب اكُمرِفي أُخ وكُمعدولُ يسالرٍد ولَى أَحونَ علْولَا تونَ وِعدصِإذْ ت

آل )  [١٥٣( تحزنوا علَى ما فَاتكُم ولَا ما أَصابكُم واللَّه خِبري ِبمـا تعملُـونَ                ِلكَيلَا
 .} ]١٥٢،١٥٣/عمران

١٠- املؤمن        ه ما يضلُّ   بالقدر دائماً على حذر من أن يأتيه،   كما خيشى أن يله خبامتةٍ  ختم  
ـ   ، واخلمولِ وهذا ال يدفعـه إىل التكاسـلِ      ،سيئٍة اهـدةِ   بـل يدفعالدائبـةِ  ه إىل ا  

 العبـد   كما يبقى قلـب   ، املعاصي واملوبقاتِ  وجمانبِة،واإلكثار من الصاحلاتِ  ،لالستقامة
  كما يسـأله الرشـد      الثبات على احلقِّ   ويسأله،هويستعين   ويرجوه يدعوه،همعلقاً خبالقِ 

قال تعاىل .والسداد:}     مهنِديها لَنوا ِفينداهج الَِّذينو      ِسـِننيحالْم ـعلَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس {
 .سورة العنكبوت) ٦٩(

١١-  إذا آمن  املؤمن  على اجلهادِ  ويقبلُ، الرفقةُ  قلَّتِ وإنْ، على أمر اهللا   ر فإنه يقبلُ   بالقد  
نضِر عن  غَاب عمي أَنس بن ال    : قَالَ،فعن أَنٍس رِضي اللَّه عنه    ،ه وحد  كانَ وإنْ،يف سبيله 
لَِئِن اللَّه أَشـهدِني  ،يا رسولَ اللَِّه ِغبت عن أَوِل ِقتاٍل قَاتلْت املُشِرِكني    «: فَقَالَ،ِقتاِل بدرٍ 

     عنا أَصم اللَّه نيرلَي ِرِكنيالَ املُشدٍ   ،»ِقتأُح موا كَانَ يونَ   ،فَلَمـِلماملُس ـفكَشانقَالَ،و :
 وأَبرأُ ِإلَيك ِممـا صـنع       - يعِني أَصحابه    -اللَّهم ِإني أَعتِذر ِإلَيك ِمما صنع هؤالَِء        «

يا سـعد بـن     «: فَقَالَ،فَاستقْبلَه سعد بن معاذٍ   ،» ثُم تقَدم  - يعِني املُشِرِكني    -،هؤالَِء
فَما اسـتطَعت يـا     : قَالَ سعد ،»ب النضِر ِإني أَِجد ِرحيها ِمن دوِن أُحدٍ       اجلَنةَ ور ،معاٍذ

   عنا صولَ اللَِّه مسر، سـةً           : قَالَ أَننطَع ِف أَوـيةً ِبالسبـرض اِننيثَما وعا ِبِه ِبضندجفَو
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فَما عرفَه أَحد ِإلَّا أُختـه      ، قُِتلَ وقَد مثَّلَ ِبِه املُشِركُونَ     أَو رميةً ِبسهٍم ووجدناه قَد    ،ِبرمٍح
  ساِنِه قَالَ أَنناِههِ          : " ِبببِفي أَشِفيِه و لَتزةَ نِذِه اآليأَنَّ ه ظُنن ى أَورا نكُن :}  ِمِننياملُؤ ِمن

أخرجـه  (" ِإلَى آِخـِر اآليـِة      ] ٢٣: األحزاب[} ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ     
 .١٤٨)البخاري

أَنَّ ثَاِبت بن قَيٍس جاَء يوم الْيمامِة وقَد تحنطَ ولَِبس أَكْفَانه وقَـِد انهـزم    " ،وعن أَنسٍ 
هابحقَالَ،أَصو :       اَء ِبِه ها جِمم كأُ ِإلَيري أَبِإن ملَاِءاللَّهؤ،        عـنـا صِمم ـكِإلَي ـِذرتأَعو

ثُم حملَ فَقَاتـلَ سـاعةً      ،فَِبئْس ما عودتم أَقْرانكُم خلُّوا بيننا وبين أَقْراِننا ساعةً        ،هؤلَاِء
ِإنَّ ِدرِعي ِفـي ِقـدٍر   : الَفَقَ،فَرآه رجلٌ ِفيما يرى الناِئم   ،وكَانت ِدرعه قَد سِرقَت   ،فَقُِتلَ

: فَطَلَب الدرع فَوجد حيـثُ قَـالَ      ،وأَوصى ِبوصايا ،تحت ِإكَاٍف ِبمكَاِن كَذَا وكَذَا    
 هتِصيفَذُوا و١٤٩)أخرجه احلاكم يف املستدرك (» فَأَن 

يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم       {: لَما نزلَت هِذِه الْآيةُ   : قَالَ،وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   
  ِبيِت النوص قلِ   ،فَوِبالْقَو وا لَهرهجلَا تـِن       ،]٢: احلجرات[} وِس بقَـي نب ثَاِبت دقَع

وأَنا ِمـن أَهـِل     ،وِلوأَجهر لَه ِبالْقَ  ،أَنا الَِّذي كُنت أَرفَع صوِتي    : شماٍس ِفي بيِتِه،وقَالَ  
فَكُنا نـراه   «: قَالَ أَنس ،»بلْ هو ِمن أَهِل الْجنةِ    «: فَقَالَ،فَأَخبروه،�فَفَقَده النِبي   ،الناِر

ِة وكَـانَ ذَِلـك     فَلَما كَانَ يوم الْيمام   ،ونحن نعلَم أَنه ِمن أَهِل الْجنةِ     ،يمِشي بين أَظْهِرنا  
افِكشاِلان،هابِثي لَِبس،مقَدتطَ ونحتى قُِتلَ،وتلَ ح١٥٠»فَقَات 

 اسـتقالل   وزعِم، عن التكـرب    والبعد والتواضع، يف العمل الذي يرضي اهللاَ     د اجلِ -١٢
  والقلقِ ِط التسخ وعدِم، والثبات  والصرب والرضا واالطمئنانُ ، يف إجياد املسبباتِ   األسباِب
 مـن   ما أتـاه اهللاُ  أنَّ  ويزعم، بالكربياءِ  يصاب فإنه، بالقدرِ  من مل يؤمن   خبالِف،يف احلياةِ 

                                                 
 )١٩٠٣ (- ١٤٨]١٥١٢/ ٣صحيح مسلم [و ) ٢٨٠٥](١٩/ ٤صحيح البخاري [ - ١٤٨
عند أحد وحيتمـل أنـه      ) من دون أحد  (.أشم) أجد(.أريد اجلنة وهي مطلويب   ) اجلنة(.ازموا) انكشف املسلمون [(

من الـثالث إىل    ) بضعا(.وجد رحيها حقيقة كرامة له وحيتمل أنه أراد أن اجلنة تكتسب يف هذا املوضع فاشتاق هلا               
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه(.تسع

 وصححه ووافقه الذهيب ) ٥٠٣٥](٢٦٠/ ٣املستدرك على الصحيحني للحاكم [ - ١٤٩
 صحيح ) ٧١٦٨](١٢٩/ ١٦ خمرجا -صحيح ابن حبان [ - ١٥٠
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  يف شيءٍ  فإذا أصيب ،ه وخربتهِ  وبعلمِ  عن اهللاِ   املستقلِّ ِهم بعل إمنا أوتيه ، وغريه  وجاهٍ ملٍك
  من ذلك قلق واضطربت  وشدةِ  صربهِ دِم لع  روحهِ  به األمر إىل إزهاقِ    وقد يصلُ ، حياته  

  من الرقـي  عظيماً مبلغاً يف العامل الذي بلغَ   وخباصٍة، اليوم  كثرياً حاصلٌوكما ه ،تسخطِه
قال تعاىل عن قارون   ،املادي:}            ِمـن اهنيَآتو ِهملَيى عغى فَبوسِم مقَو ونَ كَانَ ِمنِإنَّ قَار 

لْعصبِة أُوِلي الْقُوِة ِإذْ قَالَ لَه قَومه لَا تفْرح ِإنَّ اللَّه لَا يِحب             الْكُنوِز ما ِإنَّ مفَاِتحه لَتنوُء ِبا     
  ٧٦(الْفَِرِحني (             ِسـنأَحا وينالد ِمن كِصيبن سنلَا تةَ والَْآِخر ارالد اللَّه اكا َآتِغ ِفيمتابو

     بلَا تو كِإلَي اللَّه نسا أَحكَم          فِْسِدينالْم ِحبلَا ي ِض ِإنَّ اللَّهِفي الْأَر ادقَالَ )  ٧٧(ِغ الْفَس
                ه نوِن مالْقُر ِلِه ِمنقَب ِمن لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمِدي أَولَى ِعلٍْم ِعنع ها أُوِتيتموِإن دأَش

لَا يا وعمج أَكْثَرةً وقُو هونَ ِمنِرمجالْم وِبِهمذُن نأَلُ ع٧٦،٧٨/القصص)[٧٨(س[{  
فَقَالَ ،شِهدنا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم        : قَالَ،عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه     و

   الَمِعي اِإلسدي نٍل ِممجارِ   «: ِلرِل النأَه ذَا ِمنه«،الًـا       فَلَملُ ِقتجلَ الرالُ قَاتالِقت رضا ح
فَِإنه قَد قَاتلَ   ،الَِّذي قُلْت لَه ِإنه ِمن أَهِل النارِ      ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَِقيلَ،شِديدا فَأَصابته ِجراحةٌ  

    اتم قَدا وِديدالًا شِقت موالي،    لَّى اُهللا عص ِبيفَقَالَ الن لَّمسِه وارِ «: لَيقَالَ،»ِإلَى الن :  فَكَـاد
   ابتراِس أَنْ يالن ضعب،   لَى ذَِلكع ما همنيِإذْ ِقيلَ ،فَب :  تمي لَم هـا     ،ِإناحِبـِه ِجر لَِكنو

أُخِبر النِبي صلَّى اُهللا علَيِه     فَ،فَلَما كَانَ ِمن اللَّيِل لَم يصِبر علَى اِجلراِح فَقَتلَ نفْسه         ،شِديدا
 ِبذَِلك لَّمسفَقَالَ،و :» رأَكْب اللَّه،    ولُهسراللَِّه و دبي عأَن دهاسِ    ،»أَشى ِبالنادِبالَلًا فَن رأَم ثُم :

أخرجه (» د هذَا الدين ِبالرجِل الفَاِجرِ    وِإنَّ اللَّه لَيؤي  ،ِإنه الَ يدخلُ اجلَنةَ ِإلَّا نفْس مسِلمةٌ      «
 .١٥١)البخاري ومسلم 

 
 ������������ 

 
 

                                                 
 ) ١١١ (- ١٧٨]١٠٥/ ١صحيح مسلم [و ) ٣٠٦٢]( ٧٢/ ٤صحيح البخاري [ - ١٥١
من الفجـور   ) الفاجر(.ينصر وحيمي ) ليؤيد(.يشك ويرتد عن دينه   ) يرتاب(.أي فتحها ) خيرب(.حضرنا) شهدنا [ (

 ]وهو االنطالق يف احملرمات واملعاصي
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 :وبعذابه ملن كان له أهالً،ونعيمه للمؤمنني،ونؤمن بفتنة القرب -١
النـار  ( : آل فرعون عنقال تعاىل،�  كما جاءت به األخبار متواترة عن رسول اهللا 

ـذَاِب              يالع دنَ أَشوعِخلُوا آل ِفرةُ أَداعالس قُومت ومياً وـِشيعاً ووا غُدهلَيونَ عضرع (
 .]٤٦:غافر[

وع   ِريدِعيٍد الْخأَِبي س ِن ثَاِبتٍ   ،نِد بيز نِعيدٍ  ،عو سلَّى     : قَالَ أَبص ِبيالن ِمن هدهأَش لَمو
بينما النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِفـي        : قَالَ،ولَِكن حدثَِنيِه زيد بن ثَاِبتٍ    ،يِه وسلَّم اُهللا علَ 

وِإذَا أَقْبر ِستةٌ أَو    ،ِإذْ حادت ِبِه فَكَادت تلِْقيهِ    ،علَى بغلٍَة لَه ونحن معه    ،حاِئٍط ِلبِني النجارِ  
مةٌ    خعبأَر ةٌ أَوقَالَ -س  :     ِرييرقُولُ الْجِذِه    «:  فَقَالَ -كَذَا كَانَ يه ابحأَص ِرفعي نم

ِإنَّ «: فَقَالَ،ماتوا ِفي الِْإشراكِ  : قَالَ" فَمتى مات هؤلَاِء؟    : قَالَ،أَنا: فَقَالَ رجلٌ » الْأَقْبِر؟
لَدعوت اَهللا أَنْ يسِمعكُم ِمن عذَاِب الْقَبِر       ،فَلَولَا أَنْ لَا تدافَنوا   ،ي قُبوِرها هِذِه الْأُمةَ تبتلَى فِ   
  هِمن عمِههِ  » الَِّذي أَسجا ِبونلَيلَ عأَقْب ـارِ «: فَقَالَ،ثُمذَاِب النع ذُوا ِباِهللا ِمنوعقَـالُوا » ت :

نعوذُ ِباِهللا ِمـن    : قَالُوا» تعوذُوا ِباِهللا ِمن عذَاِب الْقَبرِ    «: فَقَالَ،لناِرنعوذُ ِباِهللا ِمن عذَاِب ا    
نعوذُ ِباِهللا ِمـن  : قَالُوا» ما ظَهر ِمنها وما بطَن،تعوذُوا ِباِهللا ِمن الِْفتنِ «: قَالَ،عذَاِب الْقَبرِ 

    طَنا بما وهِمن را ظَهِن ماِل«: قَالَ،الِْفتجِة الدنِفت ذُوا ِباِهللا ِمنوعقَالُوا» ت :  وذُ ِباِهللا ِمـنعن
 ١٥٢) أخرجه مسلم (."ِفتنِة الدجاِل
فيثبت اهللا الذين آمنوا    ،هي سؤال منكر ونكري للعبد فيه عن ربه ودينه ونبيه         :وفتنة القرب 

 :بالقول الثابت 
فَانتهينا ِإلَى الْقَبِر ولَمـا     ،خرجنا ِفي ِجنازِة رجٍل ِمن الْأَنصارِ     : قَالَفعِن الْبراِء بِن عاِزٍب     

فَجلَس رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وجلَسنا حولَه كَأَنَّ علَى رُءوِسـنا             : يلْحد قَالَ 
                                                 

 )٢٨٦٧ (- ٦٧]٢١٩٩/ ٤صحيح مسلم  [- ١٥٢
أصله تتدافنوا فحذفت إحـدى التـاءين ويف        ) فلوال أن ال تدافنوا   (أي مالت عن الطريق ونفرت      ) حادت به (ش   [

 ]الكالم حذف يعين لوال خمافة أن ال تدافنوا
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ربِ    ،الطَّي كُتني ودِدِه عِفي يِه قَالَ و : هأْسر فَعقَالَ،فَرـذَاِب      : " وع ِعيذُوا ِباللَِّه ِمـنتاس
فَِإنَّ الرجلَ الْمؤِمن ِإذَا كَانَ ِفي انِقطَاٍع ِمن الدنيا وِإقْباٍل ِمن الْآِخرِة نزلَ ِإلَيِه ِمـن   ،الْقَبِر

     وِه كَأَنَّ عالْوج لَاِئكَةٌ ِبيضاِء ممالس  سمالش وِهِهمجـوِط      ،لَى ونح وطٌ ِمـننح مهعم
أَيتها الـنفْس الْمطْمِئنـةُ     : حتى يجِلس ِعند رأِْسِه فَيقُولُ    ،وكَفَن ِمن كَفَِن الْجنةِ   ،الْجنِة

 فَتِسيلُ كَما تِسيلُ الْقَطْرةُ ِمـن    فَتخرج نفْسه : اخرِجي ِإلَى مغِفرٍة ِمن اللَِّه وِرضواٍن قَالَ      
فَأَخذَها فَِإذَا أَخذَها لَم يدعوها ِفي يِدِه طَرفَةَ عيٍن حتى يأْخذُوها فَيجعلُوها            ،ِفي السقَاءِ 

ِريِح ِمسٍك وِجـدت  ِفي ذَِلك الْكَفَِن وِفي ذَِلك الْحنوِط ثُم يخرج ِمنها كَأَطْيِب نفْحِة         
: ما هِذِه الريح الطَّيبةُ؟ فَيقُولُونَ    : فَلَا يمرونَ ِبملٍَأ ِمن الْملَاِئكَِة ِإلَّا قَالُوا      ،علَى ظَهِر الْأَرضِ  

            تنى يتا حينا ِفي الدى ِبهمساِئِه الَِّتي كَانَ يمِن أَسسفُلَاٍن ِبأَح ناِء    فُلَانُ بمى ِبِه ِإلَى السه
الدنيا فَيفْتح لَه فَيشيعه ِمن كُلِّ سماٍء مقَربوها ِإلَى السماِء الَِّتي تِليها حتى ينتهى ِبها ِإلَى                

ني ِفي السماِء الساِبعِة    اكْتبوا ِكتاب عبِدي ِفي ِعلِّي    : السماِء الساِبعِة فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ     
فَتعاد ،فَِإني ِمنها خلَقْتهم وِفيها أُِعيدهم وِمنها أُخِرجهم تارةً أُخرى        ،وأَِعيدوه ِإلَى الْأَرضِ  

: فَيقُولَاِن،ربي اللَّه : ولُمن ربك؟ فَيقُ  : فَيقُولَاِن،روحه ِفي جسِدِه فَيأِْتيِه ملَكَاِن فَيجِلساِنهِ     
هو : ما هذَا الرجلُ الَِّذي بِعثَ ِفيكُم؟ فَيقُولُ      : فَيقُولَاِن،ِديِني الِْإسلَام : ما ِدينك؟ فَيقُولُ  

اب اللَّـِه عـز   قَرأْت ِكت: ما يدِريك؟ فَيقُولُ: فَيقُولَاِن،رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     
صدق عبِدي فَافْرشوه ِمن    : فَيناِدي مناٍد ِمن السماِء أَنْ    : وجلَّ فَآمنت ِبِه وصدقْت قَالَ    

             يا وِطيِبها ووِحهر أِْتيِه ِمنِة فَينالْج ا ِمنابب وا لَهحافْتِة ونالْج ِمن وهأَلِْبسِة ونالْج  لَه حفْس
أَبِشـر ِبالَّـِذي    : فَيقُـولُ ،ويأِْتيِه رجلٌ حسن الْوجِه طَيـب الريحِ      ،ِفي قَبِرِه مد بصِرهِ   

كرسي،    دوعت تالَِّذي كُن كموذَا يقُولُ،فَهِجـيُء        : فَيالَّـِذي ي هجالو كهجفَو تأَن نم
رب أَِقِم الساعةَ حتى أَرِجع     ،رب أَِقِم الساعةَ  : فَيقُولُ،أَنا عملُك الصاِلح  : ِبالْخيِر؟ فَيقُولُ 

وِإنَّ الْعبد الْكَاِفر ِإذَا كَانَ ِفي انِقطَاٍع ِمنِ الدنيا وِإقْباٍل ِمن الْآِخرِة            : ِإلَى أَهِلي وماِلي قَالَ   
   الس ِه ِمنلَ ِإلَيزوهِ   نالْوج ودلَاِئكَةٌ ساِء مم، وحسالْم مهعم،      ِر ثُمصالْب دم هوا ِمنِلسجى يتح

أَيتها النفْس الْخِبيثَةُ اخرِجي ِإلَى سـخٍط       : يأِْتيِه ملَك الْموِت فَيجِلس ِعند رأِْسِه فَيقُولُ      
تفَرق ِفي جسِدها فَينتِزعونها ومعها الْعصب والْعـروق كَمـا          فَت: قَالَ.ِمن اللَِّه وغَضبٍ  
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: فَيأْخذُونها فَيجعلُونها ِفي ِتلْك الْمسـوِح قَـالَ       ،ينتزع السفُّود ِمن الصوِف الْمبلُولِ    
فَلَا يمرونَ ِبها علَـى ملَـٍأ ِمـن         ،الْأَرِضويخرج ِمنها كَأَنتِن ِجيفٍَة وِجدت علَى ظَهِر        

فُلَانُ بن فُلَاٍن ِبأَقْبِح أَسـماِئِه      : فَيقُولُونَ: ما هِذِه الروح الْخِبيثَةُ؟ قَالَ    : الْملَاِئكَِة ِإلَّا قَالُوا  
          ى ِبِه ِإلَى السهتنى يتا حينا ِفي الدى ِبهمسا الَِّتي كَانَ ييناِء الدم،حفْتتسفَي،    لَه حفْتفَلَا ي لَه

] ٤٠: األعراف[} لَا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ    {ثُم قَرأَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم         
 ِكتابه ِفي ِسـجٍني ِفـي الْـأَرِض      اكْتبوا: فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى   : ِإلَى آِخِر الْآيِة قَالَ   

فَِإني ِمنها خلَقْتهم وِفيها نِعيدهم وِمنها نخِرجهم       ،وأَِعيدوه ِإلَى الْأَرضِ  ،الساِبعِة السفْلَى 
ومـن  {ه علَيِه وسلَّم    ثُم قَرأَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّ     ،فَتطْرح روحه طَرحا  : تارةً أُخرى قَالَ  

} يشِرك ِباللَِّه فَكَأَنما خر ِمن السماِء فَتخطَفُه الطَّير أَو تهِوي ِبِه الريح ِفي مكَاٍن سِحيقٍ              
: قُولَاِن لَـه فَي،فَيأِْتيِه ملَكَاِن فَيجِلساِنِه: ثُم تعاد روحه ِفي جسِدِه قَالَ     : قَالَ] ٣١: احلج[

هاه هاه لَـا أَدِري     : ما ِدينك؟ فَيقُولُ  : لَا أَدِري قَالَ فَيقُولَانِ   ،هاه هاه : من ربك؟ فَيقُولُ  
: هاه هاه لَـا أَدِري قَـالَ      : ما هذَا الرجلُ الَِّذي بِعثَ ِفيكُم؟ فَيقُولُ      : فَيقُولَاِن لَه : قَالَ

 اِدي منفَي              وا لَهحافْتاِر والن ِمن وهأَلِْبساِر والن ِمن وهِدي فَافِْرشبع اِء أَنْ كَذَبمالس اٍد ِمنن
: بابا ِمن الناِر ويأِْتيِه ِمن حرها وسموِمها ويضيق علَيِه قَبره حتى تختِلف أَضلَاعه قَـالَ              

 أِْتيِه رييحِ    والر ِتننِه مجالْو لٌ قَِبيحقُولُ،جفَي :  وُءوكسِبالَِّذي ي ِشرالَّـِذي     ،أَب ـكموذَا يه
 دوعت تقُولُ،كُن؟ قَالَ    : فَيرِجيُء ِبالشالَِّذي ي هجالو كهجفَو تأَن نمقُـولُ : وـا  : فَيأَن

 البيهقيأخرجه  (."رب لَا تِقِم الساعةَ     ،ب لَا تِقِم الساعةَ   ر: فَيقُولُ: عملُك الْخِبيثُ قَالَ  
( ١٥٣. 

كُنا مع النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِفي جنازِة رجـٍل ِمـن             : قَالَ،وعِن الْبراِء بِن عاِزبٍ   
ثُم رفَع  ،فَنكَّس ساعةً ، كَأَنَّ علَى رُءوِسنا الطَّير    فَجلَسنا حولَه ،فَجلَس ِتجاه الِْقبلَةِ  ،الْأَنصاِر

ِإنَّ الْمؤِمن ِإذَا كَانَ ِفي قُبٍل      : " ثُم قَالَ ،ثَلَاثًا» أَعوذُ ِباللَِّه ِمن عذَاِب الْقَبرِ    «: رأْسه فَقَالَ 
مع كُلِّ ملٍَك كَفَن    ،ةٌ كَأَنَّ وجوههم الشمس   نزلَِت ملَاِئكَ ،وانِقطَاٍع ِمن الدنيا  ،ِمن الْآِخرةِ 

                                                 
حـديث  ووه ) ٤٤](٥١: إثبـات عـذاب القـرب للبيهقـي ص        [و ) ٤٧٥٣](٢٣٩/ ٤سنن أيب داود    [ - ١٥٣

  هذا البابوأهم حديث يف،صحيح
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اخرِجي ِإلَـى   : فَِإذَا خرجت نفْسه يقُولُونَ   ،فَجلَسوا ِعنده ِسماطَيِن مد الْبصرِ    ،وحنوطٌ
هـذَا عبـدك   ،رب: ونَفَيقُولُ،فَيصعدونَ ِبِه ِإلَى السـماِء الـدنيا    ،ِرضواِن اللَِّه ورحمِتهِ  

فَـِإني وعـدتهم أَنـي ِمنهـا        ،ردوه ِإلَـى الترابِ   : فَيقُولُ الرب تبارك وتعالَى   ،فُلَانٌ
اكُملَقْنخ، كُمِعيدا نِفيهى   ،ورةً أُخارت كُمِرجخا نهِمنو،    مسلَي هفَِإن رِخلَ الْقَبفَِإذَا أُد  فْقخ ع

ربي : من ربك؟ وما ِدينك؟ ومن نِبيك؟ فَيقُولُ      : فَيأِْتيِه آٍت فَيقُولُ  : ِنعاِلِهم ِإذَا ولَّوا قَالَ   
اللَّه، لَامالِْإس ِديِنيو،     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص دمحي مِبينو،  تنيةَ والثَّاِني أَلُهسفَيهِهر،  آِخر ِهيو

ونِبيي محمد صلَّى اُهللا علَيـِه      ،وِديِني الِْإسلَام ،ربي اللَّه : فَيقُولُ،ِفتنٍة تعرض علَى الْمؤِمنِ   
لَّمساءِ   ،ومالس اٍد ِمنناِدي منفَي : قدـ      .أَنْ ص سـِه ولَيـلَّى اُهللا عولُ اللَِّه صسفَقَالَ رلَّم :

: إبـراهيم [} يثَبت اللَّه الَِّذين آمنوا ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا وِفـي الْـآِخرةِ            {
أَبِشـر ِبِرضـواِن    : فَيقُولُ،جيـد الثِّيـابِ   ،حسن الْوجهِ ،فَيأِْتيِه آٍت طَيب الريحِ   ،]٢٧
لَوجهك الْوجه يبشر   ،وأَنت فَبشرك اللَّه ِبخيرٍ   : فَيقُولُ.ها نعيم مِقيم  وجناٍت لَهم ِفي  ،اللَِّه

بِطيئًا عن  ،ِإنْ كُنت لَسِريعا ِفي طَاعِة اللَّهِ     ،أَنا عملُك الصاِلح  : وِمن أَنت؟ فَيقُولُ  ،ِبالْخيِر
وأَلِْبسـوه ِمـن    ،افِْرشـوا لَـه ِمـن الْجنةِ      : فَيقُولُ: ه خيرا قَالَ  فَجزاك اللَّ ،معِصيِة اللَّهِ 

فَيقُـولُ  : وما ِعنِدي خير لَـه قَـالَ      ،حتى يرِجع ِإلَي  ،وافْتحوا لَه بابا ِإلَى الْجنةِ    ،الْجنِة
ِمنؤجِ     : الْمى أَرتِة حاعالس املْ ِقيجع بِإذَا كَانَ ِفـي          ر ِإنَّ الْكَاِفراِلي ومِلي وِإلَى أَه ع

وِثيـاب  ،نزلَت ِإلَيِه ملَاِئكَةٌ معهم سراِبيلٌ ِمن قَِطرانٍ      ،وانِقطَاٍع ِمن الدنيا  ،قُبٍل ِمن الْآِخرةِ  
 الصوف الْمبتلُّ ِمـن السـفُّود كَـِثِري         فَينتِزعونَ نفْسه كَما ينتزع   ،فَاحتوشوه،ِمن نارٍ 
اخرِجي ِإلَـى سـخِط اللَّـِه       : ويقُولُونَ،ويخرج معها الْعصب والْعروق   : قَالَ.الشعِب
ب تبـارك   فَيقُولُ الر ،هذَا عبدك فُلَانٌ  ،رب: فَيقُولُونَ،فَيصعدونَ ِبها ِإلَى السماءِ   ،وغَضِبِه
وِفيهـا نِعيـدكُم وِمنهـا      ،فَِإني وعدته أَني ِمنها خلَقْناكُم    ،ردوه ِإلَى الترابِ  : وتعالَى

ِإذَا ولَّـوا عنـه     ،فَِإذَا أُدِخلَ قَبره فَِإنه لَيسـمع خفْـق ِنعـاِلِهم         ،نخِرجكُم تارةً أُخرى  
ربـي  : من ربك؟ وما ِدينك؟ ومن نِبيـك؟ فَيقُـولُ        : فَيقُولُ،فَيأِْتيِه آتٍ : قَالَ.ِرينمدِب
اللَّه، لَامالِْإس ِديِنيقَـالَ           ،و ـلَّمسـِه ولَيـلَّى اُهللا عص ـدمحي مِبينـِه    : ولَيع ـادعفَت

لَا ،لَا أَدِري ،لَا أَدِري : ن ربك؟ وما ِدينك؟ ومن نِبيك؟ فَيقُولُ      م: ويقُولُ،وينتِهره،الثَّاِنيةُ
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معه ِمرزبةٌ لَِو   ،ويرفَع أَعمى أَصم أَبكَم   : قَالَ.لَا دريت ،لَا دريت ،لَا دريت : فَيقُولُ،أَدِري
فَيضِربه ضربةً  ،ولَو ضِرب ِبها جبلٌ لَصار ترابا أَو رِميما       ،اما أَقَلُّوه ،اجتمع علَيها الثَّقَلَانِ  

فَيِصيح صيحةً يسمعها خلْق اللَِّه كُلُّهم ِإلَّا       ،فَيضِربه ضربةً ،ثُم تعاد ِفيِه الروح   ،فَيِصري ترابا 
أَبِشـر ِبسـخِط    : فَيقُولُ،خِبيـثُ الثِّيـابِ   ،منِتن الريحِ ،وجِهفَيأِْتيِه آٍت قَِبيح الْ   ،الثَّقَلَيِن

من أَنت؟  ،فَبشرك اللَّه ِبشٍر لَوجهك الْوجه يبشر ِبالشر      ،وأَنت: فَيقُولُ،وعذَاٍب مِقيمٍ ،اللَِّه
فَجزاك ،بِطيئًا ِفي طَاعِة اللَّـهِ    ،يعا ِفي معِصيِة اللَّهِ   ِإنْ كُنت لَسرِ  ،أَنا عملُك السيئُ  : فَيقُولُ

وأَلِْبسـوه  ،افِْرشوا لَه لَوحيِن ِمـن النارِ     : فَيقُولُ،وأَنت فَجزاك اللَّه شرا   : فَيقُولُ،اللَّه شرا 
 .١٥٤"وما ِعنِدي شر لَه ،حتى يرِجع ِإلَيوافْتحوا لَه بابا ِمن الناِر ،لَوحيِن ِمن الناِر

 يف   باحلس وهي ال تدرك  ،دون غريه ُ الربزخ من أمور الغيب اليت يدركها امليت         وأحوالُ
 .١٥٥. بالغيب عن املكذب به املؤمن ا مما مييزولذلك فاإلميانُ،احلياة الدنيا

وأخرب ا نبيـه عليـه      ، كتابه ونؤمن بأشراط الساعة اليت أخرب اهللا تعاىل ا يف         -٢
 :الصالة والسالم يف سنته

الذي و برتول عيسى ابن مرمي عليه السالم وه       ونؤمن، على احلقيقة   من خروج الدجالِ  
 مـا أخـرب اهللا تعـاىل        وسائِر، دابة األرضِ  وخبروِج، الشمس من مغرا   وبطلوِع،هيقتلُ
 .ه عليه الصالة والسالم به نبيأخربوأ،به
اطَّلَع النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم علَينـا ونحـن          : قَالَ،يفَةَ بِن أَِسيٍد الِْغفَاِري   فعن حذَ   

ذَاكَرتونَ؟ «: فَقَالَ،نذَاكَرا تةَ : قَالُوا» ماعالس ذْكُرنَ      : " قَالَ،نوـرى تتح قُومت ا لَنهِإن
وطُلُوع الشـمِس ِمـن     ،والدابـةَ ،والدجالَ، الدخانَ -فَـذَكَر    -قَبلَها عشر آيـاٍت     

وثَلَاثَـةَ  ،ويأَجوج ومأْجوج ،ونزولَ ِعيسى ابِن مريم صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم         ،مغِرِبها
وآِخر ذَِلك نار   ،رِة الْعربِ وخسف ِبجِزي ،وخسف ِبالْمغِربِ ،خسف ِبالْمشِرقِ : خسوٍف

 .١٥٦)أخرجه مسلم (."تطْرد الناس ِإلَى محشِرِهم ،تخرج ِمن الْيمِن

                                                 
 صحيح ) ٧٢٢](٤٩٨/ ٢ذيب اآلثار مسند عمر [ - ١٥٤
 كتايب االستعداد للموت انظر التفاصيل يف  - ١٥٥
 )٢٩٠١ (- ٣٩]٢٢٢٥/ ٤صحيح مسلم [ - ١٥٦
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كُنا نتحدثُ ِفي ِظلِّ غَرفٍَة ِلرسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم           : قَالَ،وعن حذَيفَةَ بِن أَِسيدٍ   
فَأَشرف علَينا رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِمـن          ،فَارتفَعت أَصواتنا ، عةَ  فَذَكَرنا السا 
فَقَالَ رسولُ اِهللا   ،ِذكْر الساعةِ : قُلْنا» عم يتحدثُونَ؟ «أَو  » عم يتساَءلُونَ؟ «: غُرفَِتِه فَقَالَ 

: أَو لَن تقُوم حتى يكُونَ قَبلَها عشر آياتٍ       ،ِإنَّ الساعةَ لَن تكُونَ   : " مصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ   
وِعيسى ،والدجالُ،وخروج يأْجوج ومأْجوج  ،وخروج الدابةِ ،طُلُوع الشمِس ِمن مغِرِبها   

 ميرم نانُ،ابخالدوفٍ ،وسثَلَاثَةُ خِرقِ : وشِبالْم فسِربِ  ،خغِبالْم ـفسخو،  ـفسخو
 ١٥٧"وآِخر ذَِلك نار تخرج ِمن قَعرِة عدٍن فَتسوق الناس ِإلَى الْمحشِر ،ِبجِزيرِة الْعرِب

 وسلَّم ِفي غُرفٍَة ونحن     كَانَ النِبي صلَّى اُهللا علَيهِ    : قَالَ،وعن أَِبي سِرحيةَ حذَيفَةَ بِن أَِسيدٍ     
 هفَلَ ِمنا ،أَسنِإلَي ونَ؟   : فَقَالَ،فَاطَّلَعذْكُرا تا" مةَ: قُلْناعكُـونُ     : " قَالَ،السةَ لَا تاعِإنَّ الس

وخسف ِفـي جِزيـرِة     ،وخسف ِبالْمغِربِ ،خسف ِبالْمشِرقِ : حتى تكُونَ عشر آياتٍ   
وطُلُوع الشـمِس ِمـن     ،ويأْجوج ومـأْجوج  ،ودابةُ الْأَرضِ ،عرِب والدخانُ والدجالُ  الْ

وحدثَِني عبد الْعِزيِز بـن     : قَالَ شعبةُ " ونار تخرج ِمن قُعرِة عدٍن ترحلُ الناس        ،مغِرِبها
لَـا يـذْكُر النِبـي صـلَّى اُهللا علَيـِه      ،ِمثْلَ ذَِلك ،عن أَِبي سِرحيةَ  ،ِلعن أَِبي الطُّفَي  ،رفَيٍع

لَّمسةِ   ،واِشرا ِفي الْعمهدوقَالَ أَح :        ـلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ميرِن مى ابولُ ِعيسزوقَالَ ،ن
رِر: الْآخحِفي الْب اسلِْقي النت ِريح١٥٨ )ه مسلم أخرج(."و. 

                                                                                                                         

هذا احلديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ املؤمن منه كهيئـة                 ) فذكر الدخان  [(
عد وإمنا يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه وإنـه                   الزكام وأنه مل يأت ب    

قال إمنا هو عبارة عما نال قريش من القحط حىت كانوا يرون بينهم وبني السماء كهيئة الدخان وقد وافـق ابـن                      
 وأنه ميكث يف األرض أربعني � مسعود مجاعة وقال بالقول اآلخر حذيفة وابن عمر واحلسن ورواه حذيفة عن النيب

هي املذكورة يف قوله تعاىل وإذا وقـع القـول علـيهم          ) والدابة(يوما وحيتمل أما دخانان للجمع بني هذه اآلثار         
أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم قال املفسرون هي دابة عظيمة خترج من صدع يف الصفا وعن ابن عمرو بـن                     

وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم ويف رواية (يف حديث الدجال العاص أا اجلساسة املذكورة  
 ]هكذا هو يف األصول ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن) خترج من قعرة عدن

 صحيح) ١١٣١٦](٢٠٩/ ١٠السنن الكربى للنسائي [- ١٥٧
 )  ٢٩٠١ (- ٤٠]٢٢٢٦/ ٤صحيح مسلم [ - ١٥٨
هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه اجلمهور وكذا نقله القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل             ) ترحل الناس (ش   [

 ]وتزعجهم
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ذَكَر رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم الـدجالَ ذَات            : قَالَ،وعِن النواِس بِن سمعانَ   
فَلَما رحنا ِإلَيـِه عـرف ذَِلـك        ،حتى ظَنناه ِفي طَاِئفَِة النخلِ    ،فَخفَّض ِفيِه ورفَّع  ،غَداٍة
فَخفَّضـت ِفيـِه    ،يا رسولَ اِهللا ذَكَرت الـدجالَ غَداةً      : قُلْنا» ا شأْنكُم؟ م«: فَقَالَ،ِفينا

تفَّعرلِ    ،وخِفي طَاِئفَِة الن اهنى ظَنتفَقَالَ،ح :»   كُملَيفُِني عواِل أَخجالد رغَي،   جـرخِإنْ ي
 ا ِفيكُمأَنو،  كُموند هِجيجا حفَأَن،و   ِفيكُم تلَسو جرخاُهللا      ،ِإنْ يفِْسـِه ون ِجـيجح ؤرفَام

كَأَني أُشبهه ِبعبـِد    ،عينه طَاِفئَةٌ ،ِإنه شاب قَطَطٌ  ،]٢٢٥٢:ص[خِليفَِتي علَى كُلِّ مسِلٍم     
ِإنه خاِرج خلَّةً بين    ،ح سورِة الْكَهفِ  فَلْيقْرأْ علَيِه فَواتِ  ،فَمن أَدركَه ِمنكُم  ،الْعزى بِن قَطَنٍ  
يا رسولَ اِهللا وما لَبثُه     : قُلْنا» يا ِعباد اِهللا فَاثْبتوا   ،فَعاثَ يِمينا وعاثَ ِشمالًا   ،الشأِْم والِْعراقِ 

وسـاِئر أَياِمـِه   ،ويوم كَجمعٍة،ٍرويوم كَشه ،يوم كَسنةٍ ،أَربعونَ يوما «: ِفي الْأَرِض؟ قَالَ  
اِمكُما» كَأَيةٍ      : قُلْننالَِّذي كَس موالْي ولَ اِهللا فَذَِلكسا رٍم؟ قَـالَ      ،يـولَاةُ يا ِفيِه صكِْفينأَت :

ـ         : قُلْنا» اقْدروا لَه قَدره  ،لَا« كَالْغيـِث  : " الَيا رسولَ اِهللا وما ِإسراعه ِفي الْـأَرِض؟ قَ
 يحالر هتربدتاس،   موهعدِم فَيلَى الْقَوأِْتي عفَي،    ونَ لَـهِجيبتسيونَ ِبِه وِمنؤاَء   ،فَيـمالس رأْمفَي

ِطرمفَت، ِبتنفَت ضالْأَرو،   مهتـاِرحس ِهملَيع وحرا     ،فَتذُر ـتـا كَانلَ مأَطْو، هغـبأَسو 
فَينصـِرف  ،فَيـدعوهم فَيـردونَ علَيـِه قَولَه      ،ثُم يـأِْتي الْقَوم   ،وأَمده خواِصر ،ضروعا

مهنع،   ِحِلنيمونَ مِبحص٢٢٥٣:ص[فَي [        اِلِهمـوأَم ٌء ِمـنـيش ـِديِهمِبأَي سلَي، رميو
ثُم يدعو رجلًـا    ،فَتتبعه كُنوزها كَيعاِسيِب النحلِ   ،ِجي كُنوزكِ أَخِر: فَيقُولُ لَها ،ِبالْخِربِة

ثُم يدعوه فَيقِْبـلُ ويتهلَّـلُ      ،فَيضِربه ِبالسيِف فَيقْطَعه جزلَتيِن رميةَ الْغرضِ     ،ممتِلئًا شبابا 
ههجو،كحضكَذَلِ  ،ي وا همنيفَب      ميرم ناب ِسيحثَ اُهللا الْمعِإذْ ب ِة     ،كـارنالْم ـدِزلُ ِعننفَي

  قشِدم ِقيراِء شضينِ ،الْبيتودرهم نينِ    ،بلَكَيِة مِنحلَى أَجِه عا كَفَّياِضعو،    ـهأْسِإذَا طَأْطَأَ ر
انٌ كَ     ،قَطَرمج هِمن ردحت هفَعِإذَا رلُِؤوفَِسـِه ِإلَّـا            ،اللُّؤن ِريـح ِجـدِحلُّ ِلكَـاِفٍر يفَلَا ي
اتم،    فُهِهي طَرتنثُ ييِهي حتني هفَسنو،    اِب لُدِبب ِركَهدى يتح هطْلُبفَي، لُـهقْتـأِْتي   ،فَيي ثُم

       هاُهللا ِمن مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابِعيس،سمفَي      اِتِهمجرِبـد مثُهدحيو وِهِهمجو نع ح
لَا يداِن  ،ِإني قَد أَخرجت ِعبادا ِلي    : فَبينما هو كَذَِلك ِإذْ أَوحى اُهللا ِإلَى ِعيسى       ،ِفي الْجنةِ 

 اِلِهمٍد ِبِقتاِدي ِإلَى الطُّوِر     ،ِلأَحِعب زرثُ اهللاُ ] ٢٢٥٤:ص[فَحعبيو  وجأْجمو وجأْجي ، مهو
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ويمر آِخرهم  ،فَيمر أَواِئلُهم علَى بحيرِة طَبِريةَ فَيشربونَ ما ِفيها       ،ِمن كُلِّ حدٍب ينِسلُونَ   
تى يكُـونَ رأْس    ح،ويحصر نِبي اِهللا ِعيسى وأَصحابه    ،لَقَد كَانَ ِبهِذِه مرةً ماءٌ    : فَيقُولُونَ

          موالْي ـِدكُمـاٍر ِلأَحِمائَـِة ِدين ا ِمنريخ ِدِهمِر ِلأَحـى       ،الثَّواِهللا ِعيس ِبـين غَـبرفَي
هابحأَصو،     ِفي ِرقَاِبِهم فغالن ِهملَيِسلُ اُهللا عرفْـٍس        ،فَيِت نـوـى كَمسونَ فَرـِبحصفَي

فَلَا يِجدونَ ِفي الْأَرِض موِضـع      ،طُ نِبي اِهللا ِعيسى وأَصحابه ِإلَى الْأَرضِ      ثُم يهبِ ،واِحدٍة
    مهنتنو مهمهز لَأَهٍر ِإلَّا مِإلَى اهللاِ      ،ِشب هابحأَصى واِهللا ِعيس ِبين غَبرا    ،فَيـرِسلُ اُهللا طَيرفَي

  ِملُهحِت فَتخاِق الْبناَء اهللاُ    كَأَعثُ شيح مهحطْرفَت م،        تيب هِمن كُنا لَا يطَرِسلُ اُهللا مري ثُم
وردي ،أَنِبِتي ثَمرتكِ : ثُم يقَالُ ِللْأَرضِ  ،فَيغِسلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ    ،مدٍر ولَا وبرٍ  

حتى ،ويبارك ِفي الرسـلِ   ،ويستِظلُّونَ ِبِقحِفها ،الِْعصابةُ ِمن الرمانةِ  فَيومِئٍذ تأْكُلُ   ،بركَتِك
واللِّقْحةَ ِمن الْبقَِر لَتكِْفي الْقَِبيلَةَ ِمن النـاِس        ،أَنَّ اللِّقْحةَ ِمن الِْإِبِل لَتكِْفي الِْفئَام ِمن الناسِ       

فَبينما هـم كَـذَِلك ِإذْ بعـثَ اُهللا ِرحيـا           ، لَتكِْفي الْفَِخذَ ِمن الناسِ    واللِّقْحةَ ِمن الْغنمِ  
ويبقَى ِشـرار   ،فَتقِْبض روح كُلِّ مؤِمٍن وكُـلِّ مسـِلمٍ       ،فَتأْخذُهم تحت آباِطِهم  ،طَيبةً

 .١٥٩) أخرجه مسلم (" م تقُوم الساعةُ فَعلَيِه،يتهارجونَ ِفيها تهارج الْحمِر،الناِس

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠]٢٢٥٤/ ٤صحيح مسلم [ - ١٥٩

ضم :حرز =الغليظ من األرض ىف ارتفاع :احلدب =واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامني : البخت 
املكان :الزلفة  =ويدع:يرغب  =اللنب  :الرسل  – مجع الذروة وهى أعلى الشىء واملراد السنام      :الذرى  =طريق  :خلة  =

اليعاسـيب  =املاشية  :السارحة  =الريح املنتنة   :الزمهة  =الريح املنتنة   :الزهم  =حيفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل املرآة        
حى الرجل إذا كان مـن أقـرب   :الفخذ =ثرية اجلماعة الك:الفئام =أفسد :عاث = ذكر النحل  ومجع يعسوب وه  :

يسـتر  :يكـن  =شديد جعودة شعر الرأس :القطط =القشر :القحف =مجع الفريس وهم القتلى  :الفرسى   =عشريته
= القرى واألمصار واحدا مدرة :الْمدر =ادب املقحط :املمحل =الناقة ذات اللنب قريبة العهد بالوالدة :اللقحة =

دود يوجد ىف أنوف اإلبل والغنم فتموت به ىف أقرب وقـت            ومجع النغفة وه  :النغف  =رعني  خيرجون مس :ينسلون  
الشقة وقيل الثوب املهرود الـذى يصـبغ بـالورس      واحللة أ :املهرودة  =جيامعون النساء حبضرة الناس     :يتهارجون  =

 اخلالضة يف أشراط السـاعة       وانظر كتايب  =البيت املتخذ من صوف اإلبل واملراد أهل البادية           :الوبر  =والزعفران  
 الكربى 
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يوم القيامة الذي يبعـث اهللا فيـه النـاس          وه:املراد باليوم اآلخر  ف:وأما اليوم اآلخر  
حيث يستقر أهل اجلنة يف منـازهلم        ومسي بذلك ألنه ال يوم بعده     .للحساب واجلزاء 

 .وأهل النار يف منازهلم
 *اإلميان باليوم اآلخرمفهوم : 
  رسله عليهم الصالة والسالم بفنـاءِ       اهللا تعاىل وإخبارِ    اجلازم بصحة إخبارِ   داالعتقاو ه

  واخـتالفِ   اآلخر من أهوالِ    وما يقع يف اليومِ     ذلك من أماراتٍ   وما يسبق ،هذه الدنيا 
وما ، وما فيها من النعيم والعـذاب   الواردة عن اآلخرةِ    باألخبارِ كذلك التصديق ،أحوال

 وحشرهم وحماسبتهم وجمـازام علـى       كبعث اخلالئقِ ،ظاِمجيري فيها من األمور الع    
 . الدنيا اليت قاموا ا يف احلياِةم االختياريِةأعماِهل

 :ما يتضمنه اإلميان باليوم اآلخر*
 :اإلميان بالبعث . ١

ويقُولُونَ متـى هـذَا   { :قال تعاىل ، الثانية ور النفخةَ  يف الص   املوتى حني ينفخ   إحياُءووه
ما ينظُرونَ ِإلَّا صيحةً واِحدةً تأْخذُهم وهم يِخصمونَ        } ٤٨{ن كُنتم صاِدِقني    الْوعد إِ 

ونِفخ ِفي الصوِر فَِإذَا هم     } ٥٠{فَلَا يستِطيعونَ توِصيةً ولَا ِإلَى أَهِلِهم يرِجعونَ        } ٤٩{
قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا ِمن مرقَِدنا هذَا ما وعد          } ٥١{  من الْأَجداِث ِإلَى ربِهم ينِسلُونَ    

ِإن كَانت ِإلَّا صيحةً واِحدةً فَِإذَا هم جِميع لَّـدينا          } ٥٢{الرحمن وصدق الْمرسلُونَ    
ونَ ِإلَّـا مـا كُنـتم تعملُـونَ         فَالْيوم لَا تظْلَم نفْس شيئًا ولَا تجز      } ٥٣{محضرونَ  

 .) يس سورة (}٥٤{

ونِفخ ِفي الصوِر فَصِعق من ِفي السماواِت ومن ِفي الْأَرِض ِإلَّا من شـاء              {:قال تعاىل و
 ربها ووِضع   وأَشرقَِت الْأَرض ِبنورِ  } ٦٨{اللَّه ثُم نِفخ ِفيِه أُخرى فَِإذَا هم ِقيام ينظُرونَ          

ووفِّيت } ٦٩{الِْكتاب وِجيَء ِبالنِبيني والشهداء وقُِضي بينهم ِبالْحق وهم لَا يظْلَمونَ           
هو ِملَتا عفٍْس ملُونَ وكُلُّ نفْعا يِبم لَمالزمر سورة(}٧٠{أَع .( 

ونَ     { :قال اهللا تعاىل  ، غرالً  عراةً حفاةً،العاملنيِّ الناس لرب     فيقومتيلَم ذَِلك دعب كُمِإن ثُم
 . }]١٦-١٥/املؤمنون)  [١٦(ثُم ِإنكُم يوم الِْقيامِة تبعثُونَ ) ١٥(
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 يحشر النـاس حفَـاةً عـراةً      : " عِن النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ      ،عِن ابِن عباسٍ  و
} كَما بدأْنا أَولَ خلْـٍق نِعيـده      {: ثُم قَرأَ " فَأَولُ من يكْسى ِإبراِهيم علَيِه السالم       ،غُرلًا

 .١٦٠)أخرجه أمحد  (.]١٠٤: األنبياء[
ـ     «: عِن النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ      ،وعِن ابِن عباسٍ   اةً عـراةً   يحشـر النـاس حفَ

كَما بدأْنا أَولَ خلٍْق نِعيده وعدا علَينا ِإنـا         {: " ثُم قَرأَ ،»فَأَولُ من يكْسى ِإبراِهيم   ،غُرلًا
ا فَاِعِلني١٦١] "١٠٤: األنبياء[} كُن. 

 :اإلميان باحلساب واجلزاء . ٢

ونضـع  {: قـال اهللا تعـاىل     هابى حس مث يوفَّ ، يف الدنيا   على عملهِ  ب إنسان حياس  فكلُّ
الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا وِإن كَانَ ِمثْقَالَ حبٍة من خردٍل أَتينـا             

 اِسِبنيا حكَفَى ِبنا وسورة األنبياء) ٤٧(} ِبه. 
ِإلَى جهنم زمرا حتى ِإذَا جاؤوها فُِتحت أَبوابهـا         وِسيق الَِّذين كَفَروا    { :قال تعاىل  و

وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم يأِْتكُم رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آياِت ربكُم وينـِذرونكُم ِلقَـاء        
ِقيلَ ادخلُـوا   } ٧١{اِب علَى الْكَاِفِرين    يوِمكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَِكن حقَّت كَِلمةُ الْعذَ       

        ِرينكَبتى الْمثْوم ا فَِبئْسِفيه اِلِدينخ منهج ابوِإلَى     } ٧٢{أَب مهبا رقَوات الَِّذين ِسيقو
         تنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تفُِتحا ووهاؤى ِإذَا جتا حرمِة زنالْج      مـتِطب كُملَـيع لَاما سه

   اِلِدينا خلُوهخأُ           } ٧٣{فَادـوبتن  ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَندِللَِّه الَِّذي ص دمقَالُوا الْحو
 اِمِلنيالْع رأَج ماء فَِنعشثُ نيِة حنالْج الزمر سورة (}٧٤{ِمن (. 

٣ . حبوض نبينا حممدٍ   ونؤمن  ����  وأن ماءَ ،صات القيامة يف عر بياضاً من اللـنب     ه أشد 
 منـه   من شرب ،ه شهر وعرض، شهر هوطولَ، السماء  جنومِ  بعددِ هوآنيت،ى من العسلِ  وأحلَ
يا رسـولَ اِهللا مـا آِنيـةُ الْحـوِض          :قُلْت:قَالَ،فعن أَِبي ذَر  ، بعدها أبداً   مل يظمأْ  شربةً
أَلَـا ِفـي   ، محمٍد ِبيِدِه لَآِنيته أَكْثَر ِمن عدِد نجوِم السماِء وكَواِكِبها         والَِّذي نفْس «:قَالَ

يشخب ِفيـِه   ،آِنيةُ الْجنِة من شِرب ِمنها لَم يظْمأْ آِخر ما علَيهِ         ،اللَّيلَِة الْمظِْلمِة الْمصِحيةِ  
                                                 

الغرل = صحيح      ووه  ) ٧٤٤٥  و  ٧٤٤٢(وابن حبان برقم     ) ١٩٥٠](٤١٨/ ٣مسند أمحد ط الرسالة     [ - ١٦٠
 الذى مل خيتنتومجع أغرل وه:

 صحيح] ٤٢٨/ ١٦جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي [ - ١٦١
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ماؤه ،ما بين عمانَ ِإلَى أَيلَةَ    ،عرضه ِمثْلُ طُوِلهِ  ، شِرب ِمنه لَم يظْمأْ    من،ِميزاباِن ِمن الْجنةِ  
 .١٦٢)أخرجه مسلم (.»وأَحلَى ِمن الْعسِل،أَشد بياضا ِمن اللَّبِن

أَنَّ ،فعن أَِبي هريرةَ  ، من ورودهِ  ومينعونَ، عنه ذادونَسي ���� حممد   وأنَّ أصنافاً من أمةِ    . ٤
وِإنا ِإنْ شاَء اُهللا ِبكُم     ،السلَام علَيكُم دار قَوٍم مؤِمِنني    «:فَقَالَ، أَتى الْمقْبرةَ  �رسولَ اِهللا   

أَنـتم  «:أَولَسنا ِإخوانك؟ يا رسولَ اِهللا قَالَ     :قَالُوا» وِددت أَنا قَد رأَينا ِإخواننا    ،لَاِحقُونَ
كَيف تعِرف من لَم يأِْت بعد ِمن أُمِتك؟        :فَقَالُوا» صحاِبي وِإخواننا الَِّذين لَم يأْتوا بعد     أَ

أَرأَيت لَو أَنَّ رجلًا لَه خيلٌ غُر محجلَةٌ بين ظَهري خيٍل دهٍم بهٍم             «:يا رسولَ اِهللا فَقَالَ   
 ع؟ أَلَا يلَهيخ ولَ اِهللا قَالَ    :قَالُوا» ِرفسا رلَى يب: "         ِمـن ِلـنيجحا مونَ غُـرـأْتي مهفَِإن

وأَنا فَرطُهم علَى الْحوِض أَلَا لَيذَادنَّ ِرجالٌ عن حوِضي كَما يذَاد الْبِعري الضالُّ             ،الْوضوِء
  ١٦٣ ) أخرجه مسلم(."ِإنهم قَد بدلُوا بعدك فَأَقُولُ سحقًا سحقًا :الُأُناِديِهم أَلَا هلُم فَيقَ

                                                 
  واحلديث متواتر )٢٣٠٠ (- ٣٦) ١٧٩٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١٦٢

بتخفيف أال وهي اليت لالستفتاح وخص الليلة املظلمة املصحية ألن النجوم ترى فيها أكثر   ) أال يف الليلة املظلمة   (ش  [
ضـبطه  ) آنية اجلنـة  (واملراد باملظلمة اليت ال قمر فيها مع أن النجوم طالعة فإن وجود القمر يستر كثريا من النجوم                  

من رفع فخرب مبتدأ حمذوف أي هي آنية اجلنة ومـن نصـب             بعضهم برفع آنية وبعضهم بنصبها ومها صحيحان ف       
اخلاء مضمومة ومفتوحة والشخب السيالن وأصله ما خرج من حتت يد احلالـب             ) يشخب(فبإضمار أعين أو حنوه     

قال يف اللسان وزب الشيء يزب وزوبا إذا سال اجلوهري امليـزاب            ) ميزابان(عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة       
) عمـان (ب قال وقد عرب باهلمز ورمبا مل يهمز واجلمع مآزيب إذا مهزت وميازيب إذا مل مز                 املثعب فارسي معر  

هي بلدة بالبلقاء من الشام قال احلازمي قال ابن األعرايب جيوز أن يكون فعالن من عم يعم فال ينصـرف معرفـة                      
               ا البلد هذا كالمه واملعـروف      وينصرف نكرة قال وجيوز أن يكون فعاال من عمن فينصرف معرفة ونكرة إذا عىن

 ]يف روايات احلديث وغريها ترك صرفها

 )٢٤٩ (- ٣٩) ٢١٨/ ١(صحيح مسلم  - ١٦٣
قيل الظهر مقحم ويف احلديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غىن واملراد نفـس               ) بني ظهري خيل دهم م    (ش  [

أي متقدمهم إليه ) وأنا فرطهم على احلوض(ر الغين واملعىن بني أفراس وقوله دهم م أي سود مل خيالط لوا لون آخ        
أال (قال ابن األثري يقال فرط يفرط فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق القوم لريتاد هلم املاء ويهيئ هلم الدالء واألرشية                     

ة معناه تعالوا قال أهل اللغة يف هلم لغتان أفصحهما هلم للرجل والرجلني واملرأة واجلماعة من الصنفني بصيغ                 ) هلم
واحدة وذه اللفظة جاء القرآن يف قوله تعاىل هلم شهداءكم والقائلني إلخوام هلم إلينا واللغة الثانية هلم يا رجل                   

معناه بعدا بعـدا  ) سحقا سحقا(وهلما يا رجالن وهلموا يا رجال وللمرأة هلمي وللمرأتان هلمتا وللنسوة هلممن         
 ]م اهللا سحقا أو سحقهم سحقاواملكان السحيق البعيد ونصب على تقدير ألزمه



 ١٨١

أَنا فَـرطُكُم  «:يقُولُ،�سِمعت النِبي  :يقُولُ،سِمعت سهلَ بن سعدٍ   :قَالَ،فعن أَِبي حاِزمٍ  
لَيِرد علَي أَقْـوام    ،ه لَم يظْمأْ بعده أَبدا    ومن شِرب ِمن  ،فَمن ورده شِرب ِمنه   ،علَى احلَوضِ 

فَسِمعِني النعمانُ بـن أَِبـي      :قَالَ أَبو حاِزمٍ  » ثُم يحالُ بيِني وبينهم   ،أَعِرفُهم ويعِرفُوِني 
 أَشهد علَى   -وأَنا  :قَالَ،نعم:قُلْتفَ،هكَذَا سِمعت سهلًا  :فَقَالَ، وأَنا أُحدثُهم هذَا   -،عياٍش

  ِريِعيٍد اخلُدِفيِه قَالَ   ،أَِبي س ِزيدي هتِمعي " :لَسِمن مهقَالُ،ِإنلُوا       :فَيـدـا بِري مدالَ ت كِإن
كدعِدي :فَأَقُولُ،بعلَ بدب نقًا ِلمحقًا سح١٦٤)أخرجه البخاري(" س. 

 الناس على    عرق  يكونَ  حىت، من رؤوس العباد   فيه الشمس ووم تدن يذلك ال يف  و . ٥
تـدنى  «  يقُـولُ  -�-فعن الِْمقْداِد بِن اَألسوِد قَالَ سِمعت رسولَ اللَِّه         ، أعماهلم قدِر

نُ الناس علَـى  فَيكُو« .»الشمس يوم الِْقيامِة ِمن الْخلِْق حتى تكُونَ ِمنهم كَِمقْداِر ِميٍل     
قَدِر أَعماِلِهم ِفى الْعرِق فَِمنهم من يكُونُ ِإلَى كَعبيِه وِمنهم من يكُـونُ ِإلَـى ركْبتيـِه         

ِه قَالَ وأَشار رسولُ اللَّ   .»وِمنهم من يكُونُ ِإلَى حقْويِه وِمنهم من يلِْجمه الْعرق ِإلْجاما           
 .١٦٥) أخرجه مسلم(. ِبيِدِه ِإلَى ِفيِه-� -

٦ . ونؤمن راط املنصوبِ  بالص  على م  ووه،نت جهنموالنارِ  الذي بني اجلنةِ   اجلسر ،مير 
 م أعماهلِ  على قدرِ  عليه الناس، فمنهم من البصر  كلمحِ  مير ، ومنهم من ومنهم ، كالربق  مير

 كالريحِ من مير ،  جلواِد كالفرس ا  ومنهم من مير،  ومنهم من  ، اإلبل  كركابِ ومنهم من مير
ومنهم من يخطف خطفاً    ، زحفاً ومنهم ومن يزحف  ،ومنهم من ميشي مشياً   ،عدواًويعد
 على الصراطِ َّ   مر   فمن، بأعماهلم  الناس  ختطف  على اجلسر كالليب   فإنَّ،ى يف جهنم  ويلقَ

هلْ نـرى ربنـا يـوم       ،يا رسولَ اللَّهِ  : ناسقَالَ أُ : قَالَ،فعن أَِبي هريرةَ  ، وجنا دخل اجلنةَ 
الَ يـا رسـولَ     : قَالُوا» هلْ تضارونَ ِفي الشمِس لَيس دونها سحاب      «: الِقيامِة؟ فَقَالَ 

 يا رسـولَ    الَ: قَالُوا» هلْ تضارونَ ِفي القَمِر لَيلَةَ البدِر لَيس دونه سحاب        «: قَالَ،اللَِّه
من كَـانَ يعبـد     : فَيقُولُ،يجمع اللَّه الناس  ،فَِإنكُم ترونه يوم الِقيامِة كَذَِلك    : " قَالَ،اللَِّه

 هِبعتئًا فَلْييش،    سمالش دبعكَانَ ي نم عبتفَي،    رالقَم دبعكَانَ ي نم عبتيو،  عبتيو   دبعكَانَ ي نم

                                                 
  )٧٠٥٠)(٤٦/ ٩(صحيح البخاري  - ١٦٤

 خاصرتيه:حقويه - )٧٣٨٥( برقم- ١٦٥



 ١٨٢

اِغيتا    ،الطَّواِفقُوهنا مةُ ِفيهِذِه اُألمقَى هبتِة الَِّتـي           ،وـورـِر الصِفـي غَي اللَّـه أِْتيِهمفَي
فَِإذَا أَتانا  ،هذَا مكَاننا حتى يأِْتينا ربنا    ،نعوذُ ِباللَِّه ِمنك  : فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم : فَيقُولُ،يعِرفُونَ

 اهفْنرا عنبِرفُونَ     ،رعِة الَِّتي يورِفي الص اللَّه أِْتيِهمقُولُ،فَيفَي : كُمبا رقُولُونَ،أَنـا   : فَينبر تأَن
هونعبتفَي،    منهج رِجس برضيو "      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اللَِّه صسلَ   : " قَالَ رفَـأَكُونُ أَو

 ِجيزي نِئذٍ  ،مموِل يساُء الرعدو :  لِّمس لِّمس مانِ     .اللَّهدـعِك السوِمثْلُ ش ِبِه كَالِليبا ،وأَم
غَير ،فَِإنها ِمثْلُ شوِك السعدانِ   : " قَالَ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ   : قَالُوا" رأَيتم شوك السعداِن؟    

      ا ِإلَّا اللَّهِعظَِمه رقَد لَمعا الَ يهأَن،  اِلِهممِبأَع اسالن طَفخِلـهِ   ،فَتمِبع ـقاملُوب مهِمن، مهِمنو
ناِر من  وأَراد أَنْ يخِرج ِمن ال    ،ثُم ينجو حتى ِإذَا فَرغَ اللَّه ِمن القَضاِء بين ِعباِدهِ         ،املُخردلُ

  ِرجخأَنْ ي ادأَر،       ِإلَّا اللَّه أَنْ الَ ِإلَه دهشكَانَ ي نِمم،   موهِرجخاملَالِئكَةَ أَنْ ي رأَم، مهِرفُونعفَي
وحرم اللَّـه علَـى النـاِر أَنْ تأْكُـلَ ِمـن ابـِن آدم أَثَـر                 ،ِبعالمِة آثَاِر السـجودِ   

فَينبتونَ نبـات   ،فَيصب علَيِهم ماٌء يقَالُ لَه ماُء احلَياةِ      ،فَيخِرجونهم قَد امتِحشوا  ،السجوِد
قَـد  ،يا رب : فَيقُولُ،ويبقَى رجلٌ ِمنهم مقِْبلٌ ِبوجِهِه علَى النارِ      ،اِحلبِة ِفي حِميِل السيلِ   

: فَيقُولُ،فَال يزالُ يدعو اللَّـه    ،فَاصِرف وجِهي عِن النارِ   ،رقَِني ذَكَاؤها وأَح،قَشبِني ِرحيها 
  هرأَلَِني غَيسأَنْ ت كتطَيِإنْ أَع لَّكقُولُ،لَعفَي :هرغَي أَلُكالَ أَس ِتكِعزالَ و،  ـههجو ِرفصفَي

أَلَيس قَد زعمت أَنْ    : فَيقُولُ،يا رب قَربِني ِإلَى باِب اجلَنةِ     : كثُم يقُولُ بعد ذَلِ   ،عِن النارِ 
  هرأَلَِني غَيسالَ ت،    كرا أَغْدم مآد ناب لَكيو  ،وعدالُ يزقُولُ،فَالَ يفَي :    ذَِلك كتطَيلِّي ِإنْ أَعلَع

 هرأَلُِني غَيسقُولُ،تفَي : ِعزالَ و   هرغَي أَلُكالَ أَس أَنْ الَ        ،ِتك اِثيـقوموٍد وهع ِمن ِطي اللَّهعفَي
 هرغَي أَلَهسةِ   ،ياِب اجلَنِإلَى ب هبقَرفَي،          ـكُتسأَنْ ي اَء اللَّها شم كَتا سا ِفيهأَى مفَِإذَا ر، ثُم

ويلَك يا ابن   ،أَولَيس قَد زعمت أَنْ الَ تسأَلَِني غَيره      : ولُثُم يقُ ،رب أَدِخلِْني اجلَنةَ  : يقُولُ
  كرا أَغْدم مقُولُ،آدفَي :      لِْقـكقَى خلِْني أَشعجالَ ت با رـى       ،يتو حعـدالُ يـزفَالَ ي

كحضا      ،يوِل ِفيهخِبالد أَِذنَ لَه هِمن ِحكفَِإذَا ض، فَِإذَا د    ا ِقيلَ لَـهلَ ِفيهخ :    ِمـن ـنمت
هـذَا  : فَيقُولُ لَه ،حتى تنقَِطع ِبِه اَألماِني   ،فَيتمنى،تمن ِمن كَذَا  : ثُم يقَالُ لَه  ،فَيتمنى،كَذَا

 هعم ِمثْلُهو ةَ" لَكريرو هِة«: قَالَ أَبِل اجلَنأَه لُ آِخرجالر ذَِلكولًاوخد « 



 ١٨٣

حتى ،وأَبو سِعيٍد اخلُدِري جاِلس مع أَِبي هريرةَ الَ يغير علَيِه شيئًا ِمن حِديِثهِ            ،وقَالَ عطَاءٌ 
سِمعت رسولَ اللَِّه صـلَّى اُهللا      : قَالَ أَبو سِعيدٍ  ،»هذَا لَك وِمثْلُه معه   «: انتهى ِإلَى قَوِلهِ  

 ( »ِمثْلُـه معـه  «حِفظْت : قَالَ أَبو هريرةَ،»هذَا لَك وعشرةُ أَمثَاِلهِ  «: يِه وسلَّم يقُولُ  علَ
 ١٦٦٠)أخرجه البخاري ومسلم

فـإذا  ،فيقتص من بعضهم لبعض ،وقفوا عند قنطرة بني اجلنة والنار     ، فإذا عربوا عليه   . ٧
أَنَّ أَبا سـِعيٍد اخلُـدِري      ،ن أَِبي املُتوكِِّل الناِجي   ع،أذن هلم يف دخول اجلنة    ،هذّبوا ونقُّوا 

  هنع اللَّه ِضيقَالَ،ر :      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اللَِّه صسقَالَ ر :»      ـونَ ِمـنِمناملُؤ لُـصخي
 ِلبعِضِهم ِمن بعٍض مظَـاِلم كَانـت        فَيقَص،فَيحبسونَ علَى قَنطَرٍة بين اجلَنِة والنارِ     ،الناِر

فَوالَِّذي نفْس محمـٍد    ،حتى ِإذَا هذِّبوا ونقُّوا أُِذنَ لَهم ِفي دخوِل اجلَنةِ        ،بينهم ِفي الدنيا  
  أخرجـه البخـاري   (»الدنيالَأَحدهم أَهدى ِبمنِزِلِه ِفي اجلَنِة ِمنه ِبمنِزِلِه كَانَ ِفي         ،ِبيِدِه

(١٦٧. 

٨ .   وأول من يستفتح باب   من   من يدخل اجلنةَ   وأولُ، عليه الصالة والسالم    اجلنة حممد 
 اِلكٍ   ،�ه  األمم أمتِن مِس بأَن نقالَ،ع :      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ ر :»  ا أَكْثَرأَن

١٦٨) أخرجه مسلم (.»وأَنا أَولُ من يقْرع باب الْجنِة،ِقيامِةالْأَنِبياِء تبعا يوم الْ
 

آِتي باب الْجنِة يـوم     : " قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      : قَالَ،وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   
 تفِْتحِة فَأَساماِزنُ ،الِْقيقُولُ الْخ؟ فَأَ  : فَيتأَن نقُولُم :دمحقُولُ،مفَي :     حلَا أَفْـت تأُِمر ِبك

 لَكٍد قَب١٦٩) أخرجه مسلم (."ِلأَح. 

                                                 
 )١٨٢ (- ٢٩٩]١٦٣/ ١صحيح مسلم [و) ٦٥٧٣](١١٧/ ٨صحيح البخاري [ - ١٦٦
أي باجلسر الـذي    ) به(.ميشي عليه ويقطعه  ) جييز(.تضرون أحدا أو يضركم أحد مبنازعة ومضايقة      ) تضارون(ش   [

مث قال فقد تضافرت األدلة مـن الكتـاب         .قال النووي مذهب أهل السنة أن رؤية املؤمنني رم ممكنة         .نمعلى جه 
قال العيين روي يف إثبات الرؤية حديث الباب    .والسنة وإمجاع الصحابة وسلف األمة على إثباا يف اآلخرة للمؤمنني         

 ]]١٣٣ / ٢٣[.وعن حنو عشرين صحابيا

 )٦٥٣٥(]١١١/ ٨صحيح البخاري [ - ١٦٧

 )١٩٦ (- ٣٣١]١٨٨/ ١صحيح مسلم [ - ١٦٨

 )١٩٧ (- ٣٣٣]١٨٨/ ١صحيح مسلم [ - ١٦٩



 ١٨٤

ونحن ،نحن الْآِخرونَ الْأَولُونَ يوم الِْقيامـةِ     : " �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
وأُوِتينــاه ِمــن ،م أُوتــوا الِْكتــاب ِمــن قَبِلنابيــد أَنهــ،أَولُ مــن يــدخلُ الْجنةَ

ِدِهمعلَفُوا،بتفَاخ،      قالْح لَفُوا ِفيِه ِمنتا اخا اُهللا ِلماندلَفُـوا       ،فَهتالَّـِذي اخ مهمـوذَا يفَه
وبعد غَـٍد ِللنصـارى     ،ا ِللْيهودِ وغَد، فَالْيوم لَنا  -يوم الْجمعِة   :  قَالَ -هدانا اُهللا لَه    ،ِفيِه
 .١٧٠)أخرجه مسلم(."

٩ . والنار  باجلنةِ ونؤمن ،ُوأنَّ، ال تفنيانِ  ما خملوقتانِ وأ  اهللا خلق    شـاءَ   هلما أهالً فمن  
قُلْ أَؤنبئُكُم ِبخيٍر   {  :قال تعاىل ،ه منهم فإىل النار بعدلِ     شاءَ ومن،ه بفضلِ منهم فإىل اجلنةِ  

م ِللَِّذين اتقَوا ِعند ربِهم جنات تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها وأَزواج             ِمن ذَِلكُ 
 ]١٥/آل عمران[} ) ١٥(مطَهرةٌ وِرضوانٌ ِمن اللَِّه واللَّه بِصري ِبالِْعباِد 

 ربِهم وجنات تجِري ِمـن تحِتهـا الْأَنهـار          أُولَِئك جزاؤهم مغِفرةٌ ِمن   { :وقال تعاىل 
 اِمِلنيالْع رأَج مِنعا وِفيه اِلِدين١٣٦/آل عمران[} ) ١٣٦(خ[ 

لَِكِن الَِّذين اتقَوا ربهم لَهم جنات تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها            { :وقال تعاىل 
 ]١٩٨/آل عمران[} ) ١٩٨( ِمن ِعنِد اللَِّه وما ِعند اللَِّه خير ِللْأَبراِر نزلًا

ِتلْك حدود اللَِّه ومن يِطِع اللَّه ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِري ِمن تحِتهـا             {:وقال تعاىل 
 ]١٣/النساء[} )١٣(م الْأَنهار خاِلِدين ِفيها وذَِلك الْفَوز الْعِظي

والَِّذين َآمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت سندِخلُهم جناٍت تجِري ِمـن تحِتهـا           { :وقال تعاىل 
} ) ٥٧(الْأَنهار خاِلِدين ِفيها أَبدا لَهم ِفيها أَزواج مطَهـرةٌ ونـدِخلُهم ِظلـا ظَِليلًـا                

 ]٥٧/النساء[
والَِّذين َآمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت سندِخلُهم جناٍت تجِري ِمـن تحِتهـا           { : تعاىل وقال

} ) ١٢٢(الْأَنهار خاِلِدين ِفيها أَبدا وعد اللَِّه حقا ومـن أَصـدق ِمـن اللَّـِه ِقيلًـا                  
 ]١٢٢/النساء[

                                                 
 )٨٥٥ (- ٢٠]  ٥٨٥/ ٢صحيح مسلم [ - ١٧٠



 ١٨٥

م ينفَع الصاِدِقني ِصدقُهم لَهم جنات تجِري ِمـن تحِتهـا   قَالَ اللَّه هذَا يو{:وقال تعاىل 
              ِظـيمالْع زالْفَو ذَِلك هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضيا ردا أَبِفيه اِلِدينخ اره١١٩(الْأَن ( {

 ]١١٩/املائدة[
نِة خاِلِدين ِفيها ما دامِت السموات والْـأَرض  وأَما الَِّذين سِعدوا فَِفي الْج{ :وقال تعاىل 

 ]......١٠٨/هود[} )١٠٨(ِإلَّا ما شاَء ربك عطَاًء غَير مجذُوٍذ 
ِإنَّ الَِّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَِئـك        { : فقد قال تعاىل    النار  وأما يف خلود أهل   

خاِلِدين ِفيها لَـا يخفَّـف عـنهم        ) ١٦١(اللَِّه والْملَاِئكَِة والناِس أَجمِعني     علَيِهم لَعنةُ   
 ]١٦٢-١٦١/البقرة[} ) ١٦٢(الْعذَاب ولَا هم ينظَرونَ 

 الْخاِسـِرين  ِفي الَْآِخرِة ِمـن وومن يبتِغ غَير الِْإسلَاِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمنه وه     {:وقال تعاىل 
)٨٥ (              مـاَءهجو ـقولَ حسوا أَنَّ الرِهدشو اِنِهمِإمي دعوا با كَفَرمقَو ِدي اللَّههي فكَي

       الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهلَا ي اللَّهو اتنيـةَ اللَّـِه         ) ٨٦(الْبنلَع ِهملَـيأَنَّ ع مهاؤزج أُولَِئك
خاِلِدين ِفيها لَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينظَرونَ         ) ٨٧(اِئكَِة والناِس أَجمِعني    والْملَ

 ]٨٨-٨٥/آل عمران[} )٨٨(
ِإنَّ الَِّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُِن اللَّه ِليغِفر لَهم ولَا ِليهـِديهم طَِريقًـا              {: وقال تعاىل 

} )١٦٩(ِإلَّا طَِريق جهنم خاِلِدين ِفيها أَبدا وكَانَ ذَِلك علَـى اللَّـِه يِسـريا               ) ١٦٨(
 ]١٦٨،١٦٩:النساء[

ويوم يحشرهم جِميعا يا معشر الِْجن قَِد استكْثَرتم ِمن الْـِإنِس وقَـالَ             {: وقال تعاىل 
ربنا استمتع بعضنا ِببعٍض وبلَغنا أَجلَنا الَِّذي أَجلْت لَنا قَالَ النـار            أَوِلياؤهم ِمن الِْإنِس    

 ِليمع ِكيمح كبِإنَّ ر اَء اللَّها شا ِإلَّا مِفيه اِلِدينخ اكُمثْو١٢٨/األنعام[} )١٢٨(م [ 
عضهم ِمن بعٍض يأْمرونَ ِبالْمنكَِر وينهونَ عـِن        الْمناِفقُونَ والْمناِفقَات ب  {: وقال تعاىل 

وعـد  ) ٦٧(الْمعروِف ويقِْبضونَ أَيِديهم نسوا اللَّه فَنِسيهم ِإنَّ الْمناِفِقني هم الْفَاِسقُونَ           
     نهج ارن الْكُفَّاراِفقَاِت ونالْمو اِفِقنينالْم اللَّه         اللَّـه مهـنلَعو مهبسح ا ِهيِفيه اِلِدينخ م

 ِقيمم ذَابع ملَه٦٧،٦٨/التوبة[} ) ٦٨(و[ 



 ١٨٦

خاِلِدين ِفيها ما   ) ١٠٦(فَأَما الَِّذين شقُوا فَِفي الناِر لَهم ِفيها زِفري وشِهيق          { :وقال تعاىل 
} )١٠٧(ا ما شاَء ربك ِإنَّ ربـك فَعـالٌ ِلمـا يِريـد              دامِت السموات والْأَرض ِإلَّ   

 ]١٠٦،١٠٧/هود[
الَِّذين تتوفَّاهم الْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم فَأَلْقَوا السلَم ما كُنا نعملُ ِمـن            { : وقال تعاىل 

       معت متا كُنِبم ِليمع لَى ِإنَّ اللَّهوٍء بـا       ) ٢٨(لُونَ  سِفيه اِلـِدينخ منهج ابولُوا أَبخفَاد
 ِرينكَبتى الْمثْوم ٢٨،٢٩/النحل[}) ٢٩(فَلَِبئْس [ 

خاِلِدين ِفيها أَبدا لَا يِجدونَ     ) ٦٤(ِإنَّ اللَّه لَعن الْكَاِفِرين وأَعد لَهم سِعريا        {: وقال تعاىل 
لَا نا وِليا و٦٥-٦٤/األحزاب[} ) ٦٥(ِصري[ 

اذْهب فَانظُر  :لَما خلَق اللَّه الْجنةَ قَالَ ِلِجبِريلَ     " :قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،وعن أَِبي هريرةَ  
ثُم ،حد ِإلَّا دخلَها  أَي رب وِعزِتك لَا يسمع ِبها أَ      :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَذَهب فَنظَر ِإلَيها  ،ِإلَيها

أَي :ثُم جاَء فَقَالَ  ،فَذَهب فَنظَر ِإلَيها  ،يا ِجبِريلُ اذْهب فَانظُر ِإلَيها    :ثُم قَالَ ،حفَّها ِبالْمكَاِرهِ 
         دا أَحلَهخدأَنْ لَا ي ِشيتخ لَقَد ِتكِعزو بال   " :قَالَ" ر اللَّه لَقا خقَالَ فَلَم ارِريلُ  :نا ِجبي

أَي رب وِعزِتك لَا يسمع ِبها أَحـد  :ثُم جاَء فَقَالَ،فَذَهب فَنظَر ِإلَيها،اذْهب فَانظُر ِإلَيها  
ثُم ،نظَر ِإلَيهـا  فَذَهب فَ ،يا ِجبِريلُ اذْهب فَانظُر ِإلَيها    :فَحفَّها ِبالشهواِت ثُم قَالَ   ،فَيدخلُها

أخرجـه  (."أَي رب وِعزِتك لَقَد خِشيت أَنْ لَا يبقَى أَحـد ِإلَّـا دخلَهـا               :جاَء فَقَالَ 
 ١٧١)داودوأب

   ِمِننيؤالْم ةَ أُماِئشع نولَ اللَِّه    ،وعسهِ     :�أَنَّ رلَيلِّي عصاِر يصالْأَن ِمن ِبيِبص فَقُلْ،أُِتيا :تي
أَولَا تدِرين أَنَّ اللَّه خلَق ِللْجنِة خلْقًـا        «:�قَالَ  ،رسولَ اللَِّه عصفُور ِمن عصاِفِري الْجنةِ     

      اِئِهملَاِب آبِفي أَص مهلًا وا أَهلَه ملَهعـلَاِب    ،فَجِفي أَص مهلًا وا أَهلَه لَقخو ارالن لَقخو
 .١٧٢ »مآباِئِه

أَخبره عـن   ،أَنَّ عبد الْحِميِد بن عبِد الرحمِن بِن زيِد بِن الْخطَّابِ         ،وعن زيِد بِن أُنيسةَ   
   ِنيهاٍر الْجسِن يِلِم بسطَّابِ   ،مالْخ نب رمةِ   ،أَنَّ عِذِه الْآيه نِئلَ عس،}     ِمـن كبذَ رِإذْ أَخو

                                                 
 صحيح) ٤٧٤٤) (٢٣٦/ ٤(سنن أيب داود  - ١٧١

 صحيح ) ٦١٧٣)(٤٧/ ١٤( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١٧٢



 ١٨٧

سـِمعت  :قَرأَ الْقَعنِبي الْآيةَ فَقَالَ عمـر     :قَالَ] ١٧٢:األعراف[}  آدم ِمن ظُهوِرِهم   بِني
ثُـم مسـح   ،ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ خلَق آدم" :�فَقَالَ رسولُ اللَِّه ،سِئلَ عنها�رسولَ اللَِّه   
خلَقْت هؤلَاِء ِللْجنـِة وِبعمـِل أَهـِل الْجنـِة          :فَقَالَ،ذُريةًفَاستخرج ِمنه   ،ظَهره ِبيِميِنهِ 

خلَقْت هؤلَاِء ِللناِر وِبعمِل أَهِل النـاِر       :فَقَالَ،ثُم مسح ظَهره فَاستخرج ِمنه ذُريةً     ،يعملُونَ
ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ    «:�فَِفيم الْعملُ؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه      ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رجلٌ ،"يعملُونَ  

ِإذَا خلَق الْعبد ِللْجنِة استعملَه ِبعمِل أَهِل الْجنِة حتى يموت علَى عمٍل ِمن أَعماِل أَهـِل                
 الْعبد ِللناِر استعملَه ِبعمِل أَهِل الناِر حتى يموت علَى          وِإذَا خلَق ،الْجنِة فَيدِخلَه ِبِه الْجنةَ   

ارِبِه الن ِخلَهداِر فَيِل الناِل أَهمأَع ٍل ِمنم١٧٣"» ع 
    ِديوٍن الْأَوميِن مِرو بمع نلٍ    :قَالَ،وعبج ناذُ بعا مِفين دٍ  «:فَقَالَ،قَامِني أَوا بولُ   يسي رِإن 

وخلُود لَـا   ،وِإقَامةٌ لَا ظَعن ِفيهِ   ،ثُم ِإلَى الْجنِة أَو ِإلَى النارِ     ،تعلَمونَ الْمعاد ِإلَى اللَّهِ   ،�اللَِّه  
وتماٍد لَا تسِفي أَج تو١٧٤»م  

وزِهـدنا ِفـي    ،كُنا ِعندك رقَّت قُلُوبنا   ما لَنا ِإذَا    :قُلْنا يا رسولَ اهللاِ   :قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
وشممنا أَوالَدنا أَنكَرنا   ،فَِإذَا خرجنا ِمن ِعنِدك فَآنسنا أَهاِلينا     ،وكُنا ِمن أَهِل اآلِخرةِ   ،الدنيا

جتم ِمن ِعنِدي كُنتم علَى حـاِلكُم       لَو أَنكُم تكُونونَ ِإذَا خر    :�أَنفُسنا فَقَالَ رسولُ اِهللا     
    وِتكُميالَِئكَةُ ِفي بالْم كُمتارلَز وا        ،ذَِلكـذِْنبي ِديٍد كَـيلٍْق جِبخ اَء اللَّهوا لَجذِْنبت لَم لَوو

الْجنةُ ما ِبناؤها؟   :قُلْت،ماِءِمن الْ :قُلْت يا رسولَ اِهللا ِمم خِلق اخلَلْق؟ قَالَ       :فَيغِفر لَهم قَالَ  
وحصـباؤها اللُّؤلُـؤ   ،وِمالَطُهـا الِْمسـك اَألذْفَر  ،لَِبنةٌ ِمن ِفضٍة ولَِبنةٌ ِمـن ذَهبٍ   :قَالَ

اقُوتاليو،      أَسبالَ يو معنا يلَهخد نانُ مفَرعا الزهتبرتو،    ـوتمالَ يو لُـدخيلَـى   ،وبالَ ت
مهابقَالَ    ،ِثي ثُم مهاببى شفْنالَ يو:   مهتوعد دراِدلُ ،ثَالَثٌ الَ تالع اماِإلم،    ِحـني ـاِئمالصو

                                                 
مسند أمحـد ط  [و ) ٦١٦٦](٣٨ /١٤ خمرجا  -صحيح ابن حبان    [و ) ٤٧٠٣) (٢٢٧/ ٤(سنن أيب داود     - ١٧٣

  صحيح لغريه ) ٣١١](٣٩٩/ ١الرسالة 
 صحيح ) ٢٨١)(١٥٧/ ١(املستدرك على الصحيحني للحاكم  - ١٧٤



 ١٨٨

فِْطرامِ    ،يمالغ قا فَوهفَعرظْلُوِم يةُ الْموعداءِ   ،ومالس ابوا أَبلَه حفَتتو،   بقُولُ الريو  ـزع
 ١٧٥".وِعزِتي َألنصرنِك ولَو بعد ِحٍني:وجلَّ

يا أَهلَ اجلَنـِة  : يقَالُ ِلأَهِل اجلَنِة: " قَالَ النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم : قَالَ،عن أَِبي هريرةَ  و
توالَ م لُوداِر،خِل النِلأَهو :اِر خلَ النا أَهي توالَ م ١٧٦ "لُود. 

ِإذَا دخـلَ أَهـلُ الْجنـِة       : " أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ       ،وعن أَِبي هريرةَ  
نِة وأَهِل  أُِتي ِبالْموِت ملَببا فَيوقَف علَى السوِر الَِّذي بين أَهِل الْج         ،وأَهلُ الناِر النار  ،الْجنةَ
خلُود ،ويا أَهلَ النارِ  ،خلُود لَا موت  ،يا أَهلَ الْجنةِ  : ثُم يقَالُ ،فَيذْبح ذَبحا علَى السورِ   ،الناِر

 تو١٧٧"لَا م. 
لُ الْجنـِة ِفـي     ِإذَا صار أَه  : " قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      : وعِن ابِن عمر قَالَ   

ثُم ،ثُم يـذْبح  ،ِجيَء ِبالْموِت حتى يوقَف بين الْجنِة والنـارِ       ،وأَهلُ الناِر ِفي النارِ   ،الْجنِة
لُ الْجنِة  فَازداد أَه ،خلُود لَا موت  ،يا أَهلَ النارِ  ،خلُود لَا موت  ،يا أَهلَ الْجنةِ  : يناِدي منادٍ 

ِحِهما ِإلَى فَرحفَر، ِنِهمزا ِإلَى حنزاِر حلُ النأَه ادداز١٧٨"  و. 
      هنع اللَّه ِضير ِريِعيٍد اخلُدأَِبي س نولُ اللَِّه    :قَالَ،وعسئَِة   " :�قَالَ ريِت كَهوى ِبالْمتؤي

 لَحٍش أَمادٍ ،كَبناِدي منا أَ :فَيةِ يلَ اجلَنونَ ،هظُرنيونَ وِئبرشقُولُ،فَيـذَا؟     :فَيِرفُـونَ هعلْ ته
فَيشـرِئبونَ  ،يـا أَهـلَ النارِ    :ثُـم ينـاِدي   ،وكُلُّهم قَـد رآه   ،هذَا املَوت ،نعم:فَيقُولُونَ

فَيذْبح ثُـم  ،وكُلُّهم قَد رآه،هذَا املَوت،منع:وهلْ تعِرفُونَ هذَا؟ فَيقُولُونَ :فَيقُولُ،وينظُرونَ
وأَنِذرهم يوم  {:ثُم قَرأَ ،ويا أَهلَ الناِر خلُود فَالَ موت     ،يا أَهلَ اجلَنِة خلُود فَالَ موت     :يقُولُ

وهـم  {الَِء ِفي غَفْلٍَة أَهلُ الدنيا   وهؤ،]٣٩:مرمي[} احلَسرِة ِإذْ قُِضي اَألمر وهم ِفي غَفْلَةٍ      
 ١٧٩] "٣٩:مرمي[} الَ يؤِمنونَ

                                                 
الطني الـذى   :املالط  =الطيب الرائحة   :األذفر  - صحيح لغريه ) ٢٥٢٦)(٢٥٣/ ٤(سنن الترمذي ت بشار      - ١٧٥

 يطلى به احلائط

  )٦٥٤٥](١١٣/ ٨صحيح البخاري [ - ١٧٦

 صحيح) ١١٥٠٥]( ٢٨٩/ ١٠السنن الكربى للنسائي [ - ١٧٧

 صحيح ) ٥٩٩٣](١٩٨/ ١٠مسند أمحد ط الرسالة [ - ١٧٨
 )٢٨٤٩ (- ٤٠) ٢١٨٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٧٣٠)(٩٣/ ٦(صحيح البخاري  - ١٧٩



 ١٨٩

يجاُء ِبالْموِت يوم الِْقيامِة فَيوقَف بين الْجنـِة        «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،وعن أَِبي سِعيدٍ  
   لَحأَم شكَب هاِر كَأَنالنقَالُ" :قَالَ» وا أَ :فَيونَ         يِئبـرشـذَا؟ فَيِرفُـونَ هعلْ تِة هنلَ الْجه

يا أَهلَ الناِر هلْ تعِرفُونَ هـذَا؟ فَيشـرِئبونَ         :فَيقَالُ،هذَا الْموت ،نعم:فَيقُولُونَ،وينظُرونَ
يا أَهـلَ الْجنـِة     :فَيقُولُ" :قَالَ" ح  ثُم يؤمر ِبِه فَيذْب   ،نعم هذَا الْموت  :فَيقُولُونَ،وينظُرونَ

  توفَلَا م لُودخ،       توفَلَا م لُوداِر خلَ النا أَهيولُ اللَِّه     :قَالَ" وسأَ رقَر ثُم�:}  مهـِذرأَنو
وأَشار ِبيِدِه ِفي   ] ٣٩:مرمي[} يوم الْحسرِة ِإذْ قُِضي الْأَمر وهم ِفي غَفْلٍَة وهم لَا يؤِمنونَ          

 ١٨٠."الدنيا 
" :قَالَ] ٣٩:مرمي[} وأَنِذرهم يوم الْحسرةِ  {ِفي هِذِه الْآيِة    �عِن النِبي   ،وعن أَِبي هريرةَ  

شـرِئبونَ  يـا أَهـلَ النـاِر فَي      :ثُم ينـادى  ،فَينظُرونَ،فَيشـرِئبونَ ،يا أَهلَ الْجنةِ  :ينادى
فَيجاُء ِبالْموِت ِفـي صـورِة      :قَالَ،لَا:فَيقُولُونَ:هلْ تعِرفُونَ الْموت؟ قَالَ   :فَيقَالُ،فَينظُرونَ

 لَحٍش أَمقَالُ،كَبفَي: توذَا الْمه،حذْبذُ فَيخؤي فَلَـا   :قَالَ،ثُم لُـوداِر خلَ النا أَهى يادني ثُم
توم،       توفَلَا م لُودِة خنلَ الْجا أَهيأَ   :قَالَ" وقَر ثُم}       ِة ِإذْ قُِضـيـرسالْح موي مهِذرأَنو
ر١٨١]٣٩:مرمي[} الْأَم 
يصور اللَّه  : قَالَ] ٣٩: مرمي[} وأَنِذرهم يوم الْحسرةِ  {: ِفي قَوِلهِ ،قَالَ ابن عباسٍ  : وقَالَ

الْم    لَحٍش أَمِة كَبورِفي ص تو،حذْبتِ        : قَالَ،فَيوالْم ـاِر ِمـنـلُ النأَه ـأَسيفَلَـا  ،فَي
هونجرارِ      ،يلُوِد ِفي النِل الْخأَج ةُ ِمنرسالْح مذُهأْخفَت،   رالْأَكْب عا الْفَزضا أَيِفيهو،  نـأْميو

  توِة الْمنلُ الْجفَلَ،أَههنوشخا ي،تووا الْمأَِمنو،رالْأَكْب عالْفَز وهونَ ِفـي   ،ولَّـدخي مهِلأَن
  ١٨٢ الْجنِة

                                                                                                                         

) فيشـرئبون (.أبيض يشوبه سواد  ) أملح(.ذكر الغنم ) كبش(.كخلقة) كهيئة(.أي جيسد ويؤتى به   ) يؤتى املوت  [(
يف (.فرغ من احلساب  ) قضي األمر (.الندم على التقصري  ) احلسرة(.استمرار وعدم فناء  ) خلود(.ن أعناقهم لينظروا  ميدو
باهللا تعاىل وما بينه يف شرائعه مما يكـون يف          ) ال يؤمنون (.يف الدنيا حيث كانوا يستطيعون أن يعملوا لآلخرة       ) غفلة

  /]٣٩مرمي / اآلخرة 
 صحيح) ٥٤٥/ ١٥(ن ط هجر جامع البيا= تفسري الطربي  - ١٨٠

 صحيح) ٥٤٦/ ١٥(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١٨١
انظر التفاصيل يف كتايب اإلميان بيـوم        = حسن لغريه ] ٥٤٦/ ١٥جامع البيان ط هجر     = تفسري الطربي   [ - ١٨٢

 القيامة وأهواله 



 ١٩٠

  عند مليـكِ    صدقٍ ها اهللا تعاىل للمؤمنني يف مقعدِ      النعيم اليت أعد    دار واجلنةُ  . ١٠
  على قلبِ  خطر مسعت وال    رأت وال أذنٌ  ٌ النعيم املقيم ما ال عني       فيها من أنواع  ،مقتدِر

) فَال تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُرِة أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا يعملُـونَ        ( :قال تعاىل ،بشٍر
 .]١٧:السجدة[

لَـا  ) ١٠(ِفي جنٍة عاِليـٍة     ) ٩(ِلسعِيها راِضيةٌ   ) ٨(وجوه يومِئٍذ ناِعمةٌ    { :وقال تعاىل 
وأَكْـواب  ) ١٣(ِفيها سرر مرفُوعـةٌ     ) ١٢(ِفيها عين جاِريةٌ    ) ١١(يها لَاِغيةً   تسمع فِ 

 .]١٦-٨/الغاشية  [})١٦(وزراِبي مبثُوثَةٌ ) ١٥(ونماِرق مصفُوفَةٌ ) ١٤(موضوعةٌ 
تعـِرف ِفـي    ) ٢٣( ينظُرونَ   علَى الْأَراِئكِ ) ٢٢(ِإنَّ الْأَبرار لَِفي نِعيٍم     {  :وقال تعاىل 

ِختامه ِمسك وِفي ذَِلك    ) ٢٥(يسقَونَ ِمن رِحيٍق مختوٍم     ) ٢٤(وجوِهِهم نضرةَ النِعيِم    
) ٢٨(عينا يشرب ِبها الْمقَربونَ     ) ٢٧(وِمزاجه ِمن تسِنيٍم    ) ٢٦(فَلْيتنافَِس الْمتناِفسونَ   

 . }]٢٨-٢٢/طففنيامل[
     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نوِل اللَِّه    ،وعسر نالَى   " : قَالَ �ععتو كاربت قَالَ اللَّه: تددأَع

 اِلِحنياِدي الصِلِعب،   أَتر نيا الَ عم،  تِمعالَ أُذُنٌ سٍر      ،وشلَى قَلِْب بع طَرالَ خو  " وقَالَ أَب
ةَهرير: "  مُءوا ِإنْ ِشئْتنٍ        {:اقْريِة أَعقُر ِمن ملَه ِفيا أُخم فْسن لَمع١٧:السجدة[} فَالَ ت [
 .١٨٣) أخرجه البخاري ومسلم(."

١١ . وأم  ا النار  فهي دار    قال تعاىل ،ها اهللا تعاىل أصالً للكافرين     العذاب اليت أعد: )
الَّيت أُِعد ارقُوا الناتو للكَاِفِرين ١٣١:آل عمران) [ت[. 

لَاِبِثني ِفيها أَحقَابـا    ) ٢٢(ِللطَّاِغني مَآبا   ) ٢١(ِإنَّ جهنم كَانت ِمرصادا     { :وقال تعاىل 
) ٢٦(جزاًء ِوفَاقًا   ) ٢٥(ِإلَّا حِميما وغَساقًا    ) ٢٤(لَا يذُوقُونَ ِفيها بردا ولَا شرابا       ) ٢٣(
ا      ِإنابونَ ِحسجروا لَا يكَان م٢٧(ه (    اا ِكذَّاباِتنوا ِبَآيكَذَّبو)٢٨ (    اهنـيصٍء أَحيكُلَّ شو

 . }]٣٠-٢١/النبأ)  [٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نِزيدكُم ِإلَّا عذَابا ) ٢٩(ِكتابا 

                                                 
  )٢٨٢٤ (- ٢) ٢١٧٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٧٧٩) (١١٥/ ٦(صحيح البخاري  - ١٨٣

 ))صفة اجلنة يف القرآن والسنة (( انظر كتايب و 



 ١٩١

هم نار جهنم لَا يقْضى علَيِهم      والَِّذين كَفَروا لَ  {:قال تعاىل ،وأهلُ النار خالدين فيها أبدا    
 .سورة فاطر) ٣٦(} فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من عذَاِبها كَذَِلك نجِزي كُلَّ كَفُوٍر

لَا يفَتر عنهم وهـم ِفيـِه   ) ٧٤(ِإنَّ الْمجِرِمني ِفي عذَاِب جهنم خاِلدونَ { :وقال تعاىل 
ونَ  مِلس٧٥(ب (       الظَّاِلِمني موا هكَان لَِكنو ماهنا ظَلَممو)قِْض     ) ٧٦ِلـي اِلكا ما يوادنو

لَقَد ِجئْناكُم ِبالْحق ولَِكن أَكْثَركُم ِللْحق كَاِرهونَ       ) ٧٧(علَينا ربك قَالَ ِإنكُم ماِكثُونَ      
 . }]٧٨-٧٤/الزخرف) [٧٨(
هذَاِن خصماِن اختصموا ِفي ربِهم فَالَِّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ِثياب ِمـن            { :قال تعاىل و

       ِميمالْح ُءوِسِهمِق رفَو ِمن بصاٍر ي١٩(ن (        لُـودالْجو طُوِنِهما ِفي بِبِه م رهصي)٢٠ (
ا أَرادوا أَنْ يخرجوا ِمنها ِمن غَم أُِعيدوا ِفيها وذُوقُوا          كُلَّم) ٢١(ولَهم مقَاِمع ِمن حِديٍد     

   } ]٢٢-١٩/احلج)  [٢٢(عذَاب الْحِريِق 

لََآِكلُونَ ِمن شجٍر ِمـن زقُّـوٍم       ) ٥١(ثُم ِإنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ      { : وقال تعاىل 
فَشاِربونَ شـرب   ) ٥٤(فَشاِربونَ علَيِه ِمن الْحِميِم     ) ٥٣(بطُونَ  فَماِلئُونَ ِمنها الْ  ) ٥٢(

   }]٥٦-٥١/الواقعة) [٥٦(هذَا نزلُهم يوم الديِن ) ٥٥(الِْهيِم 
ولذلك إذا دخلوهـا مل     ،ت هلم ولكنها ليست دارهم اليت أعد    ، املسلمني ويدخلها عصاةُ 

١٨٤. املؤمننيوم مث مصريهم إىل اجلنة اليت هي داربون بقدر ذنبل يعذَّ،خيلدوا فيها
 

١٢. ا لنبيه حممد        اليت أذنَ   بالشفاعةِ ونؤمن عـدة  فله يف القيامـة     ،���� اهللا تعاىل 
 :شفاعاٍت

 آدم   األنبيـاءُ   بينهم بعد أن يتراجع    ىيقض ه يف أهل املوقف كي    فشفاعت:أما األوىل -
 حىت تنتـهي إىل نبينـا       شفاعِةونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم عن ال       

اجتمعنا ناس ِمـن أَهـِل      :قَالَ،فعن معبد بِن ِهالٍَل العنِزي    ،عليه الصالة والسالم  حممٍد  
ِث وذَهبنا معنا ِبثَاِبٍت البناِني ِإلَيِه يسأَلُه لَنا عن حـِدي         ،البصرِة فَذَهبنا ِإلَى أَنِس بِن ماِلكٍ     

فَأَِذنَ لَنا وهو قَاِعد علَـى      ،فَاستأْذَنا،فَِإذَا هو ِفي قَصِرِه فَوافَقْناه يصلِّي الضحى      ،الشفَاعِة
يا أَبا حمزةَ هؤالَِء    :فَقَالَ،الَ تسأَلْه عن شيٍء أَولَ ِمن حِديِث الشفَاعةِ       :فَقُلْنا ِلثَاِبتٍ ،ِفراِشِه

                                                 
 ))صفة النار يف القرآن والسنة (( كتايب التفاصيل يف انظر  - ١٨٤



 ١٩٢

 �حدثَنا محمد   :فَقَالَ،خوانك ِمن أَهِل البصرِة جاُءوك يسأَلُونك عن حِديِث الشفَاعةِ        ِإ
اشفَع لَنـا   :فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ آدم ،ِإذَا كَانَ يوم الِقيامِة ماج الناس بعضهم ِفي بعضٍ        " :قَالَ

 كبقُو،ِإلَى را :لُفَيلَه تنِ        ،لَسمحِليـلُ الرخ ـهفَِإن اِهيمرِبـِإب كُملَيع لَِكنونَ  ،وـأْتفَي
اِهيمرقُولُ،ِإبا :فَيلَه تاللَّـهِ        ،لَس كَِلـيم ـهى فَِإنوسِبم كُملَيع لَِكنـى   ،ووسونَ مأْتفَي

ــولُ ــا:فَيقُ لَه ــت ــى فَ،لَس ِبِعيس كُمــي ــه روح اللَِّهولَِكن علَ ِإن،ــه تكَِلمونَ ،وأْتفَي
فَأَستأِْذنُ علَى  ،أَنا لَها :فَأَقُولُ،فَيأْتوِني،�ولَِكن علَيكُم ِبمحمٍد    ،لَست لَها :فَيقُولُ،ِعيسى

حمـده ِبِتلْـك    فَأَ،ويلِْهمِني محاِمد أَحمده ِبهـا الَ تحضـرِني اآلنَ        ،فَيؤذَنُ ِلي ،ربي
وسـلْ  ،وقُلْ يسـمع لَك   ،يا محمد ارفَـع رأْسـك     :فَيقُولُ،وأَِخر لَه ساِجدا  ،املَحاِمِد

انطَِلق فَأَخِرج ِمنها من كَانَ ِفـي       :فَيقُولُ،أُمِتي أُمِتي ،يا رب :فَأَقُولُ،واشفَع تشفَّع ،تعطَ
ثُم أَِخر لَـه    ،فَأَحمده ِبِتلْك املَحاِمدِ  ،ثُم أَعود ،فَأَنطَِلق فَأَفْعلُ ،قَالُ شِعريٍة ِمن ِإميانٍ   قَلِْبِه ِمثْ 
يا :فَأَقُولُ،واشفَع تشفَّع ،وسلْ تعطَ ،وقُلْ يسمع لَك  ،يا محمد ارفَع رأْسك   :فَيقَالُ،ساِجدا

بِتي أُ ،رِتيأُمقُولُ،مٍة          :فَيكَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ذَر نا مهِمن ِرجفَأَخ طَِلقلٍَة    -اندرخ أَو - 
  هِرجاٍن فَأَخِإمي ِمن،طَِلقلُ،فَأَناِمـدِ       ،فَأَفْعاملَح ِبِتلْـك هـدمفَأَح ودأَع ثُم،     لَـه أَِخـر ثُم

يا :فَأَقُولُ،واشفَع تشفَّع ،وسلْ تعطَ ،وقُلْ يسمع لَك  ،د ارفَع رأْسك  يا محم :فَيقُولُ،ساِجدا
انطَِلق فَأَخِرج من كَانَ ِفي قَلِْبِه أَدنى أَدنى أَدنى ِمثْقَـاِل حبـِة             :فَيقُولُ،رب أُمِتي أُمِتي  
فَلَما خرجنا ِمن ِعنِد أَنـٍس قُلْـت        " فَأَنطَِلق فَأَفْعلُ   ،اِرفَأَخِرجه ِمن الن  ،خردٍل ِمن ِإميانٍ  
لَو مررنا ِباحلَسِن وهو متواٍر ِفي منِزِل أَِبي خِليفَةَ فَحدثْناه ِبما حـدثَنا             :ِلبعِض أَصحاِبنا 
ِجئْناك ِمن ِعنِد أَِخيـك  ،يا أَبا سِعيٍد:فَأَِذنَ لَنا فَقُلْنا لَه،فَأَتيناه فَسلَّمنا علَيِه،أَنس بن ماِلكٍ  
فَانتهى ،ِهيه فَحدثْناه ِباحلَـِديثِ   :فَقَالَ،فَلَم نر ِمثْلَ ما حدثَنا ِفي الشفَاعةِ      ،أَنِس بِن ماِلكٍ  

لَقَد حدثَِني وهو جِميع منـذُ  :فَقَالَ،ِزد لَنا علَى هذَا   فَقُلْنا لَم ي  ،ِهيه:فَقَالَ،ِإلَى هذَا املَوِضعِ  
يـا أَبـا سـِعيٍد فَحـدثْنا        :قُلْنـا ،ِعشِرين سنةً فَالَ أَدِري أَنِسي أَم كَـِره أَنْ تتِكلُوا         

ِحكقَالَ،فَضا أُ       :وأَنِإلَّا و هتا ذَكَرولًا مجانُ عساِإلن ِلقـا      خثَِني كَمدح ثَكُمدأَنْ أُح ِريد
يـا  :فَيقَالُ،ثُم أَِخر لَه ساِجدا   ،ثُم أَعود الراِبعةَ فَأَحمده ِبِتلْك املَحاِمدِ     " :قَالَ،حدثَكُم ِبهِ 

  كأْسر فَعار دمحم، عمسقُلْ يو، طَهعلْ تسو، فَّعشت فَعاشولُفَأَقُ،و:     نائْذَنْ ِلي ِفيم با ري



 ١٩٣

وِكبِرياِئي وعظَمِتي لَأُخِرجن ِمنها من قَالَ الَ       ،وِعزِتي وجالَِلي :فَيقُولُ،الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه   :قَالَ
 ِإلَّا اللَّه ١٨٥أخرجه البخاري ومسلم" ِإلَه. 

 اللَّيِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَّك عسـى أَن         وِمن{:وهي اليت عناها القرآن الكرمي بقوله تعاىل      
 سورة اإلسراء) ٧٩(} يبعثَك ربك مقَاما محمودا

قَـالَ  :قَالَا،فعن أَِبي هريرةَ،حذَيفَةَ  ، أن يدخلوا اجلنة    يف أهل اجلنةِ   فيشفع:ا الثانية أمو-
فَيقُوم الْمؤِمنونَ حتـى تزلَـف لَهـم        ،تعالَى الناس يجمع اُهللا تبارك و   " �رسولُ اِهللا   

وهلْ أَخرجكُم ِمن الْجنِة ِإلَّا     :فَيقُولُ،استفِْتح لَنا الْجنةَ  ،يا أَبانا :فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ آدم ،الْجنةُ
  مآد ِطيئَةُ أَِبيكُمخ،  اِحِب ذَِلكِبص تِليـِل اِهللا        اذْ،لَسخ اِهيمرِني ِإبوا ِإلَى اببقَـالَ ،"ه: "

 اِهيمرقُولُ ِإبفَي:  اِحِب ذَِلكِبص تاءَ     ،لَسراَء ورو ِليلًا ِمنخ تا كُنمى   ،ِإنوسوا ِإلَى مِمداع
اذْهبوا ِإلَـى   ،ِب ذَِلك لَست ِبصاحِ :فَيقُولُ،�فَيأْتونَ موسى   ،الَِّذي كَلَّمه اُهللا تكِْليما    �

فَيـأْتونَ محمـدا    ،لَست ِبصـاِحِب ذَِلك   :�فَيقُولُ ِعيسى   ،ِعيسى كَِلمِة اِهللا وروِحهِ   
�،  ذَنُ لَهؤفَي قُومفَي،  ِحمالرةُ وانلُ الْأَمسرتالًا    ،وِشما وِميناِط يرِي الصتبناِن جقُومفَت، رمفَي
ِق   أَوركَالْب قَالَ" لُكُم:ِق؟ قَالَ       :قُلْترالْب رٍء كَميش ي أَيأُمو تا ِإلَـى    " :ِبأَِبي أَنورت أَلَم

وشـد  ،ثُم كَمـر الطَّيرِ   ،الْبرِق كَيف يمر ويرِجع ِفي طَرفَِة عيٍن؟ ثُـم كَمـر الـريحِ            
حتى ،رب سـلِّم سـلِّم    :م أَعمالُهم ونِبيكُم قَاِئم علَى الصراِط يقُولُ      تجِري ِبهِ ،الرجاِل

وِفي حافَتِي  «:قَالَ،"حتى يِجيَء الرجلُ فَلَا يستِطيع السير ِإلَّا زحفًا         ،تعِجز أَعمالُ الِْعبادِ  
   أْملَّقَةٌ معم اِط كَلَاِليبرِبهِ    الص تِن اُِمرِذ مةٌ ِبأَخاجٍ ،ورن وشدخارِ  ،فَمِفي الن وسكْدمو «

 ١٨٦)أخرجه مسلم .( والَِّذي نفْس أَِبي هريرةَ ِبيِدِه ِإنَّ قَعر جهنم لَسبعونَ خِريفًا
                                                 

 )١٩٣ (- ٣٢٦):١٨٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٥١٠) (١٤٦/ ٩(صحيح البخاري  - ١٨٥
) هللا وكلمته روح ا (.هو الذي أحبه حمبة كاملة ال نقص فيها وال خلل         ) خليل الرمحن (.اضطرب واختلط ) ماج(ش  [

يلـهمين  (أتوسل إليه أن يأذن يل بالشفاعة       ) فأستأذن على ريب  (.أي الذي خلقه مباشرة بكلمة منه دون واسطة أب        
خمتف يف مرتل أيب خليفة الطائي      ) متوار(.أسقط على وجهي  ) أخر(.يلقي يف نفسي معاين للحمد مل تسبق يل       ) حمامد

جمتمع وهو الرجل الذي بلغ     ) وهو مجيع (. زد من هذا احلديث    )هيه(.البصري) باحلسن(.البصري خوفا من احلجاج   
 أشده أراد أنه كان شابا حني حدثه بذلك

 ]تعتمدوا على الشفاعة فتتركوا العمل) تتكلوا(

 ) ١٩٥ (- ٣٢٩) ١٨٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٨٦



 ١٩٤

؛كما يف شـفاعته    هي شفاعته يف ختفيف العذاب عن بعض املشركني       ف: وأما الثالثة  -
فعن العباِس بِن عبِد املُطَِّلِب رِضـي اللَّـه     ؛فيكون يف ضحضاح من نار    ،ه أيب طالب  لعم
هنع،   ِبيقَالَ ِللن�:   كمع نع تيا أَغْن؟ قَالَ     ،ملَك بضغيو وطُكحكَانَ ي هِفي  «:فَِإن وه

 .١٨٧)أخرجه الشيخان(» ِك اَألسفَِل ِمن الناِرولَوالَ أَنا لَكَانَ ِفي الدر،ضحضاٍح ِمن ناٍر
أخرب أن شفاعته ألهـل   �ونبينا ، اهللا أخرب أن الكافرين ال تنفعهم شفاعة الشافعني     ألنَّ

ـ ،ه لعمه أيب طالب خاصـة بـه وخاصـة أليب طالب           فشفاعت. التوحيد خاصة   ذهوه
 .�له ة خاصت الثالث  الشفاعا

 ال يدخلها وأ،ق النار من املوحدين أن خيرج منها      فشفاعته فيمن استح  : الرابعة وأما -
 اهللا  ولسائر النبيني والصديقني والشهداء وحنـوهم ممـن أذنَ        ،�وهذا النوع له    ،أصالً

فعن ، منـها  ها أن خيـرج    فيمن دخلَ  ويشفع،ها النار أال يدخلَ    فيمن استحق  فيشفع،هلم
يخرج قَوم ِمن النـاِر ِبشـفَاعِة       «:قَالَ�لنِبي  عِن ا ،ِعمرانَ بِن حصيٍن رِضي اللَّه عنهما     

  ١٨٨)أخرجه البخاري(» يسمونَ اجلَهنِميني،فَيدخلُونَ اجلَنةَ �محمٍد 
ـ          «:قَالَ�عِن النِبي   ،وعن حذَيفَةَ  الن مهـتشحم قَـد ِتِننيناِر مالن ِمن مقَو نجرخلَي ار

 ١٨٩»فَيدخلُونَ الْجنةَ ِبرحمِة اللَِّه وشفَاعِة الشاِفِعني فَيسمونَ الْجهنِميونَ

                                                                                                                         

مام النووي قد أفادين    قال اإل ) من وراء وراء  (أي تقرب كما قال اهللا تعاىل وأزلفت اجلنة للمتقني أي قربت            ) تزلف(
هذا احلرف الشيخ اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمية أدام اهللا نعمة عليه وقال الفتح صحيح وتكون الكلمة مؤكـدة                     

إرسال األمانة والرحم   ) وترسل األمانة والرحم  (كشذر مذر وشغر بغر وسقطوا بني بني فركبهما وبنامها على الفتح            
معنامها جانباه  ) جنبيت الصراط (صوران مشخصتني على الصفة اليت يريدها اهللا تعاىل         لعظم أمرمها وكثري موقعهما فت    

 فيمر  �هو تفسري لقوله    ) جتري م أعماهلم  (الشد هو العدو البالغ واجلري      ) وشد الرجال (ناحيتاه اليمىن واليسرى    
يف النهاية أي مدفوع وتكدس     قال  ) ومكدوس(مها جانباه   ) حافيت الصراط (أولكم كالربق مث كمر الريح إىل آخره        

  اإلنسان إذا دفع من ورائه فسقط

 )٢٠٩ (- ٣٥٧) ١٩٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٨٨٣) (٥٢/ ٥(صحيح البخاري  - ١٨٧
هـو  ) ضحضاح(.يصونك ويدافع عنك  ) حيوطك(.أيب طالب ) عمك(.ماذا نفعته وأي شيء دفعته عنه     ) ما أغنيت [(

طبق من أطباق جهنم وأسفل كل شيء ذي        ) الدرك(.ء من العذاب  املوضع القريب القعر واملعىن أنه خفف عنه شي       
 ]عمق ويقال ملا اخنفض درك كما يقال ملا ارتفع درج

  )٦٥٦٦)(١١٦/ ٨(صحيح البخاري  - ١٨٨

 صحيح) ٤٢٠)(٣٣٥/ ١( مسند أيب داود الطيالسي  - ١٨٩



 ١٩٥

والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَيدخلَن الْجنةَ الْفَـاِجر ِفـي         «:�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَيدخلَن الْجنةَ الَِّذي قَـد محشـته النـار            ،الْأَحمق ِفي مِعيشِتهِ  ،ِديِنِه

والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَيغِفرنَّ اُهللا يوم الِْقيامِة مغِفرةً يتطَاولُ لَها ِإبِلـيس رجـاَء أَنْ               ،ِبذَنِبِه
هِصيب١٩٠»ت 

( .»شفَاعِتى َألهِل الْكَبـاِئِر ِمـن أُمِتـى      « : قَالَ -�-ِن النِبى   عن أَنِس بِن ماِلٍك ع    و
 .١٩١ )داودوأخرجه أب

             ـا ال حتقـقذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها وأ إال  وأهل السنة واجلماعة يؤمنون 
 : بشرطني

                                                                                                                         

   امالِْإم خيقَالَ الش- اللَّه هِحمر -:يينعِملُ متحذَا يـالَى  ،ِنهعِة اللَّـِه تمحِة رعس نع اربا ِإخمهدِتـِه  ،أَحِفرغِعظَِم مو
ا ِفي ِديِنهِ          :أَيكَانَ فَاِجر نِلم ِفرغى يتِة اللَِّه حمحر لُغُ ِمنباِصي    ،يعِمكًا ِفي الْمهنا ملِّعختم اِئرِ ،أَيا ِللْكَبِكبترا ،معيضم

وانِحراف ،متعديا جاِئرا؛ ِلأَنَّ هِذِه الْأَوصاف كُلَّها يدخلُ ِفي معنى الْفُجوِر؛ ِلأَنَّ الْفُجور ميلٌ عِن اِلاسِتقَامةِ              ،لْحقُوِقِل
جعلْتم حاِرثَةَ بن لَـاٍم     :قَالَ ِبشر بن أَِبي حاِزمٍ    .أَي كَاِذبةٌ ،يِمني فَاِجرةٌ :يقَالُ،والْفُجور الْكَِذب أَيضا  ،عن سنِن الْهديِ  

اغِْفر لَه  ،والسخلَةُ فَلَم يحِملْه  :وقَالَ أَعراِبي ِفي عمر رِضي اللَّه عنه      .أَي كَِذبا وميلًا عِن الْحق    .ِإلَيها تحِلفُونَ ِبِه فُجورا   
فَيكُونُ معنى الْحِديِث أَنَّ اللَّه تعالَى يغِفر ِللْجاِئِر الْماِئِل عن طَِريـِق اِلاسـِتقَامِة          .جار ومالَ :أَي،انَ فَاِجرا اللَّهم ِإنْ كَ  

ولَا يوفِّر الْحقُوق علَى أَهِلها     ،ِفي موِضِعهِ والْأَحمق ِفي الْمِعيشِة هو الَِّذي لَا يضع الشيَء         .الْمرتِكِب ِللْكَباِئِر قَولًا وِفعلًا   
الْمنِفق لَه ِفي غَيِر وجِهِه ِإذَا كَانَ صاِدقًا ِفي ِإمياِنِه ِباللَِّه موحدا لَه غَير مشـِرٍك ولَـا جاِحـٍد                    ،الْمبذِّر ِبما ِفي يديهِ   

ا بِ   .لَهةَ ِإمنالْج ِخلُهديفِْووِز،الْعاوجالتِلهِ     ،وِشيئَِتِه ِبقَوونُ ممضم ِة الَِّتي ِهيِفرغالْمـاءُ      {:وشي نِلم ونَ ذَِلكا دم ِفرغيو {
 ]٤٨:النساء[

    ِبيِة النفَاعِبش ا قَالَ   �أَوِتي   «:�كَمأُم اِئِر ِمنِل الْكَبِتي ِلأَهفَاعش«. ِبيقَالَ النو�ِقيلَ لَهو: ِتكفَاعاِس ِبشالن دعأَس نم
ِلأَصحاِب «:ِلمن تشفَع؟ قَالَ  :�وِقيلَ ِلرسوِل اللَِّه    .»أَسعد الناِس ِبشفَاعِتي من قَالَ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه        «:يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ   

 )٢٩١:ص( مبعاين األخبار للكالباذي حبر الفوائد املسمى»الدماِء والْعظَاِئِم

 حسن ) ٣٠٢٢)(١٦٨/ ٣( املعجم الكبري للطرباين  - ١٩٠

 صحيح مشهورووه) ٢٤٣٥)(٦٢٥/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٧٣٩) (٢٣٦/ ٤(سنن أيب داود  - ١٩١
لنار وأُخِرج ِبها من أَدخلْته كَباِئر ذُنوِبِه النار ِممن قَالَ لَا     أَِي الَِّذين استوجبوا النار ِبذُنوِبِهم الْكَباِئِر فَلَا يدخلُونَ ِبها ا         

شرح العقيدة وانظر ) ٥١/ ١٣(عون املعبود وحاشية ابن القيم    "ِإلَه ِإلَّا اللَّه محمد رسولُ اللَِّه كَذَا ِفي السراِج الْمِنِري           
ص  / ١ج   (-نبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من املباحث املنيفـة           والت) ٢٨٧ص   / ١ج   (-الواسطية  

٧٦( 



 ١٩٦

شفَع ِعنـده ِإالَّ    من ذَا الَِّذي ي    { : كما قال تعاىل  ،إذن اهللا للشافع أن يشفع    : الشرط األول 
 من   ) ٣ (  اآلية    } ما ِمن شِفيٍع ِإالَّ ِمن بعِد ِإذِْنهِ       {:وقوله تعاىل ،  البقرة    ) ٢٥٥ (  اآلية    } ِبِإذِْنِه

 . سورة يونس
  } وال يشفَعونَ ِإالَّ ِلمِن ارتضى     { :  عن املشفوع له كما قال تعاىل      رضا اهللاِ : الشرط الثاين 

وكَم من ملٍَك ِفي السماواِت ال تغِني        { :  األنبياء وجيمع الشرطني قوله تعاىل      ) ٢٨ ( اآلية  
  .١٩٢).  النجم ) ٢٦ (  اآلية  } شفَاعتهم شيئًا ِإالَّ ِمن بعِد أَن يأْذَنَ اللَّه ِلمن يشاء ويرضى

١٤- خرجف،بفضله سبحانه ورمحتـه   ،ٍة اهللا تعاىل من النار أقواماً بغري شفاع       وي  ـنع
الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه وكَانَ ِفي قَلِْبِه ِمن اخلَيِر ما          :يخرج ِمن الناِر من قَالَ    ":قَالَ�أَنَّ النِبي   :أَنٍس

لِْبِه ِمن اخلَيِر ما يـِزنُ      الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه وكَانَ ِفي قَ      :ثُم يخرج ِمن الناِر من قَالَ     ،يِزنُ شِعريةً 
الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه وكَانَ ِفي قَلِْبِه ما يـِزنُ ِمـن اخلَيـِر ذَرةً     :ثُم يخرج ِمن الناِر من قَالَ     ،برةً
 .١٩٣أخرجه البخاري ومسلم."

نِجيُء نحـن يـوم     :فَقَالَ،ِن الْورودِ يسأَلُ ع ،أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اهللاِ     ،وعن أيب الزبيرِ  
وما كَانت  ،فَتدعى الْأُمم ِبأَوثَاِنها  :انظُر أَي ذَِلك فَوق الناِس؟ قَالَ     ،الِْقيامِة عن كَذَا وكَذَا   

دبعلُ ،تلُ فَالْأَوالْأَو،    ذَِلك دعا بنبا رأِْتيني قُولُ،ثُمفَي: ـنقُولُـونَ    مونَ؟ فَيظُـرنت :  ظُـرنن
فَينطَِلق ِبِهـم   :قَالَ،فَيتجلَّى لَهم يضحك  ،حتى ننظُر ِإلَيك  :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،ربنا

هونِبعتياِفقًا    ،ونم مهاٍن ِمنسطَى كُلُّ ِإنعيا  ،وورا نِمنؤم أَو، ي ثُم     مـنهِر جلَى ِجسعو هونِبعت
فَتنجـو  ،ثُم يطْفَأُ نور الْمناِفِقني،ثُم ينجو الْمؤِمنونَ     ،كَلَاِليب وحسك،تأْخذُ من شاَء اهللاُ    

ثُم الَِّذين يلُونهم كَأَضوِأ    أَولُ زمرٍة وجوههم كَالْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر سبعونَ أَلْفًا لَا يحاسبونَ،         
لَا :نجٍم ِفي السماِء،ثُم كَذَِلك ثُم تِحلُّ الشفَاعةُ،ويشفَعونَ حتى يخرج ِمن الناِر ِمن قَالَ            

ناِء الْجنـِة،ويجعلُ أَهـلُ   فَيجعلُونَ ِبِف،ِإلَه ِإلَّا اُهللا وكَانَ ِفي قَلِْبِه ِمن الْخيِر ما يِزنُ شِعريةً 

                                                 
 ))اإلميان بيوم القيامة وأهواله (( انظر التفاصيل يف كتايب  - ١٩٢

 )١٩٣ (- ٣٢٥) ١٨٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٤١٠)(١٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩٣
 ]النملة الصغرية) ذرة(.قمحة) برة(.اإلميان) اخلري(ش[



 ١٩٧

الْجنِة يرشونَ علَيِهم الْماَء حتى ينبتوا نبات الشيِء ِفي السيِل،ويذْهب حراقُه،ثُم يسأَلُ            
 .١٩٤أخرجه مسلم."حتى تجعلَ لَه الدنيا وعشرةُ أَمثَاِلها معها 

نحن يوم الِْقيامـِة علَـى كَـوٍم فَـوق          «:يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه    :الَوعن جاِبر ق  
حتى يأِْتينـا ربنـا بعـد       ،الْأَولَ فَالْـأَولَ  ،وما كَانت تعبد  ،فَتدعى الْأُمم ِبأَوثَاِنها  ،الناِس
قُولُ،ذَِلكقُولُ  :فَيونَ؟ فَيِظرتنا تلَّ   :ونَمجو زا عنبر ِظرتنقُولُ،نفَي: كُمبا رقُولُونَ،أَنى :فَيتح

 كِإلَي ظُرنن،  كحضي ملَّى لَهجتفَي « اِبرولَ اللَِّه    :قَالَ جسر تِمعقُولُ �فَسي :»  طَِلقني ثُم
هونعبتي١٩٥»و. 

ِإني لَأَعلَم آِخـر أَهـِل النـاِر خروجـا     " :�قَالَ النِبي : عنهعن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه    و
اذْهـب فَادخـِل    :فَيقُولُ اللَّه ،رجلٌ يخرج ِمن الناِر كَبوا    ،وآِخر أَهِل اجلَنِة دخولًا   ،ِمنها
اذْهـب  :فَيقُولُ،يا رب وجدتها ملْأَى   :يرِجع فَيقُولُ فَ،فَيخيلُ ِإلَيِه أَنها ملْأَى   ،فَيأِْتيها،اجلَنةَ

يـا رب وجـدتها     :فَيرِجع فَيقُـولُ  ،فَيأِْتيها فَيخيلُ ِإلَيـِه أَنهـا ملْـأَى       ،فَادخِل اجلَنةَ 
ِإنَّ لَك ِمثْـلَ    : أَو -ا وعشرةَ أَمثَاِلها    فَِإنَّ لَك ِمثْلَ الدني   ،اذْهب فَادخِل اجلَنةَ  :فَيقُولُ،ملْأَى

فَلَقَـد  "  وأَنت املَِلـك     -تضحك ِمني   : أَو -تسخر ِمني   : فَيقُولُ -عشرِة أَمثَاِل الدنيا    
هِل اجلَنـِة   ذَاك أَدنى أَ  «:وكَانَ يقُولُ ، ضِحك حتى بدت نواِجذُه    �رأَيت رسولَ اللَِّه    

 .١٩٦)  أخرجه البخاري ومسلم(.»منِزلَةً

                                                 
 )١٩١ (- ٣١٦) ١٧٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٤
مجع حسـكة وهـى الشـوكة    :احلسك  = معناه أثر النار والضمري يف حراقه يعود على املخرج من النار            ) حراقه (

 اجلماعة من الناس:الزمرة = الصلبة 

 صحيح ) ٥٤)(٤٥:ص(الزهد ألسد بن موسى  - ١٩٥

 )١٨٦ (- ٣٠٩) ١٧٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٧١) (١١٧/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩٦
تفعل يب مـا يفعلـه      ) تسخر مين أو تضحك مين    (.أي أرضها من حيث السعة والنفع     ) مثل الدنيا (.زحفا) حبوا [(

) مرتلة(.أقل) أدىن(.ظهرت أواخر أسنانه) بدت نواجذه(.الضاحك والساخر وقال ذلك حني استخفه الفرح وأدهشه  
 ]مكانا ومرتال



 ١٩٨

قَـالَ  : فعن أَنٍس قَالَ  ، فينشئ اهللا له أقواماً فيدخلهم اجلنة      ويبقى يف اجلنة فضلٌ    -١٥
     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسـةَ    : " رنِة الْجنلُ الْجلُ أَهخدـاَء       ،يـا شـا مهقَى ِمنبفَي

 .١٩٧) أخرجه أمحد(." خلْقًا حتى يملَأَها - يعِني -فَينِشئُ اُهللا لَها ،ُهللا
١٦- ونؤمن   ِئٍذ  {:كما قال تعاىل  ،ويف اجلنة ،هم يوم القيامة   برؤية املؤمنني ربموي وهجو

 . }]٢٢،٢٣/القيامة) [٢٣(ِإلَى ربها ناِظرةٌ ) ٢٢(ناِضرةٌ 
 املؤمنني يرون رم يوم القيامـة     بأنَّ ���� بذلك عن رسول اهللا      ركما تواترت األخبا  و

يـا  :قَالَ أُنـاس  :قَالَ،فعن أَِبي هريرةَ  ، يف رؤيته   ال يضامونَ   البدرِ  القمر ليلةَ  كما يرونَ 
س دونهـا   هلْ تضارونَ ِفي الشمِس لَـي     «:هلْ نرى ربنا يوم الِقيامِة؟ فَقَالَ     ،رسولَ اللَّهِ 

ابحولَ اللَّهِ   :قَالُوا» سسا رقَالَ،الَ ي:»          ـهوند سِر لَـيدلَةَ البِر لَيونَ ِفي القَمارضلْ ته
ابحولَ اللَّهِ   :قَالُوا» سسا رقَالَ،الَ ي: "     ِة كَـذَِلكامالِقي موي هنورت كُمفَِإن،   اللَّـه عمجي

اسقُو،النلُفَي:    هِبعتئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نم،   سمالش دبعكَانَ ي نم عبتكَـانَ   ،فَي ـنم عبتيو
 رالقَم دبعي،   اِغيتالطَّو دبعكَانَ ي نم عبتيا،واِفقُوهنا مةُ ِفيهِذِه اُألمقَى هبتو،  اللَّـه أِْتيِهمفَي
هذَا مكَاننا حتى   ،نعوذُ ِباللَِّه ِمنك  :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،صورِة الَِّتي يعِرفُونَ  ِفي غَيِر ال  
أَنـا  :فَيقُـولُ ،فَيأِْتيِهم اللَّه ِفي الصـورِة الَِّتـي يعِرفُونَ       ،فَِإذَا أَتانا ربنا عرفْناه   ،يأِْتينا ربنا 

فَأَكُونُ " :�قَالَ رسولُ اللَِّه    " ويضرب ِجسر جهنم    ،أَنت ربنا فَيتبعونه  :فَيقُولُونَ،مربكُ
  ِجيزي نلَ مِئذٍ  ،أَوموِل يساُء الرعدو:  لِّمس لِّمس مانِ    .اللَّهدعِك السوِمثْلُ ش ِبِه كَالِليبا ،وأَم

 ش متأَياِن؟   ردعالس كولَ اللَّهِ   :قَالُوا" وسا رلَى يانِ    " :قَالَ،بدـعِك السوا ِمثْلُ شهفَِإن، رغَي
      ا ِإلَّا اللَّهِعظَِمه رقَد لَمعا الَ يهأَن،  اِلِهممِبأَع اسالن طَفخِلـهِ   ،فَتمِبع ـقاملُوب مهِمن، مهِمنو

وأَراد أَنْ يخِرج ِمن الناِر من      ، ينجو حتى ِإذَا فَرغَ اللَّه ِمن القَضاِء بين ِعباِدهِ         ثُم،املُخردلُ
  ِرجخأَنْ ي ادأَر،       ِإلَّا اللَّه أَنْ الَ ِإلَه دهشكَانَ ي نِمم،   موهِرجخاملَالِئكَةَ أَنْ ي رأَم، مهِرفُونعفَي

وحرم اللَّـه علَـى النـاِر أَنْ تأْكُـلَ ِمـن ابـِن آدم أَثَـر                 ، آثَاِر السـجودِ   ِبعالمِة
فَينبتونَ نبـات   ،فَيصب علَيِهم ماٌء يقَالُ لَه ماُء احلَياةِ      ،فَيخِرجونهم قَد امتِحشوا  ،السجوِد

                                                 
ـ  -صحيح   ) ١٢٥٤١](١٧/ ٢٠مسند أمحد ط الرسالة     [ - ١٩٧ ومسـلم    ) ٤٨٥٠(يف البخـاري بـرقم    و وه
 ضمن حديث عن أيب هريرة   )٧٣٥٤برقم



 ١٩٩

قَـد  ،يـا رب  :فَيقُولُ،رجلٌ ِمنهم مقِْبلٌ ِبوجِهِه علَى النارِ     ويبقَى  ،اِحلبِة ِفي حِميِل السيلِ   
فَال يـزالُ يـدعو     ،فَاصـِرف وجِهـي عـِن النـارِ       ،وأَحرقَِني ذَكَاؤها ،قَشبِني ِرحيها 

قُولُ،اللَّهفَي:       هرـأَلَِني غَيسأَنْ ت ـكتطَيِإنْ أَع لَّكقُـولُ ،لَعالَ:فَي      ـأَلُكالَ أَس ِتـكِعزو 
هرارِ   ،غَيِن النع ههجو ِرفصفَي،     ذَِلـك ـدعقُولُ بي ـاِب         :ثُمِنـي ِإلَـى ببقَر بـا ري
 فَالَ يـزالُ  ،ويلَك ابن آدم ما أَغْدرك    ،أَلَيس قَد زعمت أَنْ الَ تسأَلَِني غَيره      :فَيقُولُ،اجلَنِة
الَ وِعزِتـك الَ أَسـأَلُك      :فَيقُـولُ ،لَعلِّي ِإنْ أَعطَيتك ذَِلك تسـأَلُِني غَيره      :فَيقُولُ،يدعو
هرغَي،        هرغَي أَلَهسأَنْ الَ ي اِثيقوموٍد وهع ِمن ِطي اللَّهعةِ   ،فَياِب اجلَنِإلَى ب هبقَرا   ،فَيأَى مفَِإذَا ر
ِفيه      كُتسأَنْ ي اَء اللَّها شم كَتقُولُ ،ا سي ةَ  :ثُمِخلِْني اجلَنأَد بقُولُ ،ري ثُم:   قَـد سلَيأَو

    هرأَلَِني غَيسأَنْ الَ ت تمعز،     كرا أَغْدم مآد نا ابي لَكيقُولُ،وقَى     :فَيلِْني أَشعجالَ ت با ري
لِْقكا ،خزفَالَ ي   كحضى يتو حعدا  ،لُ يوِل ِفيهخِبالد أَِذنَ لَه هِمن ِحكـلَ  ،فَِإذَا ضخفَِإذَا د

  ا ِقيلَ لَهكَذَا  :ِفيه ِمن نمى،تنمتفَي،  قَالُ لَهي كَذَا  :ثُم ِمن نمى،تنمتِبـِه     ،فَي قَِطـعنى تتح
اِنياَألم، قُولُ لَهذَا لَ :فَيه    هعم ِمثْلُهو ةَ  " كريرو هـِة      «:قَالَ أَبِل اجلَنأَه لُ آِخرجالر ذَِلكو
 »دخولًا

حتى ،وأَبو سِعيٍد اخلُدِري جاِلس مع أَِبي هريرةَ الَ يغير علَيِه شيئًا ِمن حِديِثهِ            ،قَالَ عطَاءٌ 
 �سـِمعت رسـولَ اللَّـِه      :قَالَ أَبـو سـِعيدٍ    ،»ك وِمثْلُه معه  هذَا لَ «:انتهى ِإلَى قَوِلهِ  

 أخرجـه   ( »ِمثْلُـه معـه   «حِفظْـت   :قَالَ أَبو هريرةَ  ،»هذَا لَك وعشرةُ أَمثَاِلهِ   «:يقُولُ
 .١٩٨)البخاري

                                                 
 )١٨٢ (- ٢٩٩) ١٦٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٧٤و٦٥٧٣)(١١٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩٨
وروى تضـارون بتشـديد الـراء       ) هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر ويف الرواية األخرى هل تضامون           (ش   [

تاء مضمومة فيهما ومعىن املشدد هل تضارون غريكم يف حالة الرؤية بزمحة أو خمالفـة يف الرؤيـة أو                   وبتخفيفها وال 
غريها خلفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر ومعىن املخفف هل يلحقكم يف رؤيته ضري وهو الضرر وروى أيضـا                    

ومعىن املشدد هل تتضامون وتتلطفون يف تضامون بتشديد امليم وختفيفها فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التاء 
التوصل إىل رؤيته ومعىن املخفف هل يلحقكم ضيم وهو املشقة والتعب ومعناه ال يشتبه علـيكم وترتـابون فيـه                  

معناه تشبيه الرؤية بالرؤية يف الوضوح وزوال الشك واملشقة         ) فإنكم ترونه كذلك  (فيعارض بعضكم بعضا يف رؤيته      
هو مجع طاغوت قال الليث وأبو عبيدة والكسائي ومجاهري أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد        ) الطواغيت(واالختالف  

من دون اهللا تعاىل قال الواحدي الطاغوت يكون واحدا ومجعا ويؤنث ويذكر قال اهللا تعاىل يريدون أن يتحـاكموا               



 ٢٠٠

 ربنا يوم الِْقيامِة؟ فَقَـالَ النِبـي        يا رسولَ اللَِّه هلْ نرى    :قَالَ الناس :قَالَ،ن أَِبي هريرةَ  وع
فَهلْ «:قَالَ،لَا يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،»هلْ تضارونَ ِفي الشمِس لَيس دونها سحاب؟        «:�

فَِإنكُم «:قَالَ،ِهلَا يا رسولَ اللَّ   :قَالُوا،»تضارونَ ِفي الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر لَيس دونه سحاب؟         
من كَـانَ يعبـد شـيئًا       :فَيقُولُ،ترونه يوم الِْقيامِة كَذَِلك يجمع اللَّه الناس يوم الِْقيامةِ        

هِبعتفَلْي،     سمالش سمالش دبعكَانَ ي نم ِبعتفَي،    رالْقَم رالْقَم دبعكَانَ ي نمكَانَ   ،و نم ِبعتيو
  اِغيتالطَّو اِغيتالطَّو دبعا    ،ياِفقُوهنا مةُ ِفيهِذِه الْأُمقَى هبتِر      ،ولَا ِفي غَيعلَّ وج اللَّه أِْتيِهمفَي

 مقَامنا حتى يأِْتينـا     نعوذُ ِباللَِّه ِمنك هذَا   :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،صورِتِه الَِّتي يعِرفُونَ  

                                                                                                                         

 كفـروا أوليـائهم الطـاغوت       إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فهذا يف الواحد وقال تعاىل يف اجلمع والذين              
خيرجوم وقال يف املؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال يف املصباح وهو يف تقدير فعلوت بفتح العـني                   
لكن قدمت الالم موضع العني والالم واو حمركة مفتوح ما قبلها فقلبت ألفا فبقي يف تقدير فعلوت وهو من الطغيان                    

معناه ) فأكون أنا وأميت أول من جييز     (معناه ميد الصراط عليها     ) اط بني ظهري جهنم   ويضرب الصر (قاله الزخمشري   
يكون أول من ميضي عليه ويقطعه يقال أجزت الوادي وجزته لغتان مبعىن واحد وقال األصمعي أجزته قطعته وجزته                  

وفة الرأس يعلق   أما الكالليب فجمع كلوب وهي حديدة معط      ) ويف جهنم كالليب مثل شوك السعدان     (مشيت فيه   
فيها اللحم وترسل فيها التنور قال صاحب املطالع هي خشبة يف رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدا كلها ويقال                   

ذكر القاضي أنه ) بقي بعمله(هلا أيضا كالب وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل احلسك من كل اجلوانب 
ين والثالث املوبق يعين بعمله قال القاضي هذا أصحها وكـذا قـال             روي على ثالثة أوجه أحدها املؤمن بقي والثا       

صاحب املطالع هذا الثالث هو الصواب قال ويف يقي على الوجه األول ضبطان أحدمها بالباء املوحدة والثاين بالياء                  
) فينبتون منـه   (معناه احترقوا ) قد امتحشوا (املثناة قال النووي واملوجود يف معظم األصول ببالدنا هو الوجه األول            

احلبة هي بزر البقول والعشب تنبت يف الـرباري وجوانـب           ) كما تنبت احلبة يف محيل السيل     (معناه ينبتون بسببه    
السيول ومجعها حبب ومحيل السيل ما جاء به السيل من طني أو غثاء ومعناه حممول السيل واملراد التشبيه يف سرعة                    

قشبين معناه مسين وآذاين وأهلكين كذا قاله اجلماهري مـن          ) رقين ذكاؤها قشبين رحيها وأح  (النبات وحسنه وطراوته    
أهل اللغة والغريب وقال الداودي معناه غري جلدي وصوريت وأما ذكاؤها فمعناه هلبها واشتعاهلا وشـدة وهجهـا                  

سرها قال  لغتان بفتح السني وك   ) هل عسيت (واألشهر يف اللغة ذكاها مقصور وذكر مجاعات أن املد والقصر لغتان            
وخرب عسيتم أن ال تقاتلوا     )  هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن ال تقاتلوا         ٢٤٦ / ٢(يف الكشاف عند قوله تعاىل      

والشرط فاصل بينهما واملعىن هل قاربتم أن ال تقاتلوا يعين هل األمر كما أتوقعه أنكم ال تقـاتلون أراد أن يقـول                      
ن القتال فأدخل هل مستفهما عما هو متوقـع عنـده ومظنـون وأراد              عسيتم أن ال تقاتلوا مبعىن أتوقع جبنكم ع       

ليذكره من كذا (معناه انفتحت واتسعت ) انفهقت(باالستفهام التقرير وتثبيت أن املتوقع كائن وأنه صائب يف توقعه 
 يف إثبات   معناه يقول له متن من الشيء الفالين ومن الشيء اآلخر يسمى له أجناس ما يتمىن،قال العيين روي                ) وكذا

 ]١٣٣ / ٢٣[.الرؤية حديث الباب وعن حنو عشرين صحابيا
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أَنـا  :فَيقُـولُ ،فَيأِْتيِهم ِفـي الصـورِة الَِّتـي يعِرفُونَ       :قَالَ،فَِإذَا جاَءنا ربنا عرفْناه   ،ربنا
كُمبا  ،رنبر تقُولُونَ أَنفَي،   منهلَى جع رِجس برضيو«،   ِبيقَالَ الن�:» فَأَكُونُ أَو   ـنلَ م

هوزجِئذٍ  ،يموِل يسةُ الروعدو:  لِّمس لِّمس مانِ      ،اللَّهدـعِك السـوِمثْلُ ش ِبِه كَلَاِليبلْ ،وه
فَِإنها ِمثْلُ شوِك السعداِن غَير     «:قَالَ،نعم يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،»تدرونَ شوك السعداِن؟    

هأَن      ا ِإلَّا اللَّهِعظَِمه رقَد لَمعلَا ي ،  اِلِهممِبأَع اسالن طَفخِلـهِ   ،فَتمِبع قوبالْم مهفَِمن، مهِمنو
وأَراد أَنْ يخـِرج ِمـن      ،ثُم ينجو حتى ِإذَا فَرغَ اللَّه ِمن الْقَضاِء بين ِعبـاِدهِ          ،الْمخردلُ

 أَراد ِممن كَانَ يشـهد أَنْ لَـا ِإلَـه ِإلَّـا اللَّـه أَمـر اللَّـه الْملَاِئكَـةَ أَنْ                      من،الناِر
موهِرجخودِ   ،يجِة آثَاِر السلَامِبع مهِرفُونعـِن         :قَالَ،فَيأْكُلَ ِمِن اباِر أَنْ تلَى النع اللَّه مرحو

مـاُء  :يقَـالُ لَـه   ،يخِرجونهم قَِد امتِحشوا فَيصب علَـيِهم ماءٌ      فَ:قَالَ،آدم أَثَر السجودِ  
ويبقَى رجلٌ مقِْبـلٌ ِبوجِهـِه علَـى        :قَالَ،فَينبتونَ نبات الْحبِة ِفي حِميِل السيلِ     ،الْحياِة
فَلَـا  ،فَاصِرف وجِهي عِن النارِ   ،قَِني ذَكَاؤها وأَحر،يا رب قَد قَشبِني ِرحيها    :فَيقُولُ،الناِر

لَـا  :فَيقُـولُ ،فَلَعلِّي ِإنْ أَعطَيتك ذَِلك أَنْ تسأَلَِني غَيره      :فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا   ،يزالُ يدعو 
   هرغَي أَلُكلَا أَس ِتكِعزارِ   ،وِن النع ههجو ِرفصفَي، ي ثُم  ذَِلك دعقُولُ ب: با رِني ِإلَى  ،يبقَر

أَلَيس قَد زعمت أَنْ لَا تسأَلَِني غَيره؟ ويلَك يا ابن آدم مـا   :فَيقُولُ جلَّ وعلَا  ،باِب الْجنةِ 
كرو  ،أَغْدعدالُ يزلَـا   ،فَلَا يعلَّ وقُولُ جـ    :فَي تطَيِإنْ أَع لَّـكـأَلَِني      فَلَعسأَنْ ت ذَِلـك ك

هرقُولُ،غَيفَي:    هرغَي أَلُكلَا أَس ِتكِعزلَا و،          ـأَلَهسأَنْ لَـا ي اِثيقوموٍد وهع ِمن ِطي اللَّهعيو
هرةُ         ،غَينالْج لَه قَتفَها انهِمن هبا قَرِة فَلَمناِب الْجِإلَى ب هبقَرا      فَِإذَ،فَيم كَتا سا ِفيهأَى ما ر

   كُتسأَنْ ي اَء اللَّهقُولُ ،شي ةَ:ثُمنِخلِْني الْجأَد با رلَا،يعلَّ وقُولُ جفَي:  ـتمعز قَد سأَلَي
   هرأَلَِني غَيسأَنْ لَا ت،     كرا أَغْدم مآد نا ابي لَكيقُولُ،وـ     :فَي ي أَشـقَى   يا رب لَـا تجعلِْن

لِْقكلَا      :قَالَ،خعلَّ وج كحضى يتو حعدالُ يزوِل       ،فَلَا يخِبالـد أَِذنَ لَه هِمن ِحكفَِإذَا ض
فَيتمنى حتـى تنقَِطـع ِبـِه       ،تمن كَذَا وتمـن كَـذَا     :فَِإذَا دخلَ ِقيلَ لَه   ،دخوِل الْجنةِ 

اِنيقُ،الْأَملَا  فَيعلَّ وولُ ج:   هعم ِمثْلُهو لَك وِعيدٍ  ،»هو سـولَ اللَّـِه      :قَالَ أَبسر تـِمعس



 ٢٠٢

هو لَك وِمثْلُه معه وذَِلك     «  :حِفظْت:فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،هو لَك وعشرةُ أَمثَاِلهِ   «:يقُولُ،�
  ١٩٩»الرجلُ آِخر أَهِل الْجنِة دخولًا 

  
������������ 

 

                                                 
 صحيح ) ٧٤٢٩)(٤٥٠/ ١٦( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١٩٩

هذَا من أَحاِديث الصفَات فإما أَن يوقف عن الْخوض ِفي معناه ويعتقد لَه معـىن يِليـق    ،فيأتيهم اهللا ِإلَى آِخره   :قوله  
ى مع الْجزم ِبأَن اهللا تعالَى لَيس كمثله شيء وأَنه مرته عن التجسيم واالنتقال والتحيز ِفي ِجهة وعن                  ِبجلَال اهللا تعالَ  

ساِئر ِصفَات املخلوقني أَو يؤول على ما يِليق ِبِه فَيجعل الِْإتيان عبارة عن رؤيتهم ِإياه وِلأَن الْعادة أَن من غَاب عـن                 
 لَا يمكنه رؤيته ِإلَّا باإلتيان وقيل املُراد يأِْتيهم بعض ملَائكَته قَالَ القَاِضي وهذَا الْوجه أشبه ِعنِدي ِبالْحِديِث قَالَ                   غَريه

  خة على الْملك الْموث الظَّاِهردة الَِّتي أنكروها من مسات الْحورم ِفي الصاَءهذَا الْملك الَِّذي جيكون هلُوق قَالَ أَو و
يكون معناه يأِْتيهم اهللا ِبصورة ويظْهر لَهم ِفي صورة ملَائكَته وخملوقاته الَِّتي لَا تشبه ِصفَات الِْإلَه ليختربهم وهذَا آخر 

              المِليِه من ععة أَنا ربكُم وورِذه الصذَا الْملك أَو هم هِمنني فَِإذا قَالَ لَهؤا ينكرونه ويعلمون     امتحان للْملُوق مخة الْم
ِبِه أَنه لَيس رم استعاذوا ِباللَّه ِمنه وأما قَوله فيأتيهم اهللا ِفي صورته الَِّتي يعرفُونَ فَالْمراد الَِّتي يعلموا ويعرفونه ـا           

          هانحبس ة لَهيؤم رمت لَهِإن مل تكن تقدا عرفوه ِبصفِتِه ومِإنم          وئا من خملوقاته فيعلمون أَنه ريم يرونه لَا يشبه شَأل 
فيتبعونه أَي يتبعون أمره إياهم بذهام ِإلَى الْجنة ،وِإنما عرب عن الصفة بالصورة انسة الْكَلَام فَِإنه تقدم ذكر الصورة

 أَبو سعيد وعشرة أَمثَاله ِإلَى آِخره قَالَ الْعلماء وجه الْجمع أَن النِبي             قَالَ.".أَو ملَائكَته الَّذين يذهبون م ِإلَى الْجنة        
ومل � أعلم أَوال ِبما جاَء ِفي حِديث أيب هريرة مثَّ تكرم اهللا سبحانه فَزاد ما ِفي ِرواية أيب سعيد فَأخرب ِبِه النِبـي                      �

 )٢٣٢/ ١(شرح السيوطي على مسلم "  رجل آخر أهل الْجنة دخوال الْجنةيسمعه أَبو هريرة وذَِلك ال
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 : ة وعقليةالبعث ضرورة شرعي-*
 فإنَّ،فإذا كـان كـذلك    ،ى مسم  حمددة يف الدنيا إىل أجلٍّ      لغايةٍ إن اهللا خلق اخللق   :أوال

وجيازي ، من املفسـد    اهللا املصلح  حىت يعلم ، الدنيا ال ميكن أن تكون آخر املطاف       احلياةَ
} أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم ِإلَينـا لَـا ترجعـونَ          {:ال اهللا تعاىل  ق،كال بعمله 

 .سورة املؤمنون) ١١٥(
 سوف ميوتون ويبعثون ليوم جيازون       الرساالت السماوية مجيعا على أن الناس      اتفاق:ثانيا

 . واجلزاءيقة البعِث على حق األرضية تقومبل وحىت األدياِن.فيه على أعماهلم
 عملـه   أخرى يلقى فيها اإلنسان جزاَء الناس قدميا وحديثا بوجود حياةٍ      كلِّ شعور:ثالثا

املوجودة يف نفس اإلنسان هـي  ُوهذه الغريزة .شروالذي قام به يف هذه الدنيا من خري أ        
   اليت جتعله يعرف اخلري  فعلـه   باجلملة وحيب ،  ويعرف الشـر    كـذلك ويكـر فعلـه   ه 

ى فيها علـى  بوجود حياة أخرى جيازِ اإلنسان  من إحساسِ   ينبعثُ فهذا الشعور .فاعلهو
ـ    منطلق  يكونُ   مثَّ، على ذلك   الناس قاطبةً   شعور  أن يتفق  ويستحيلُ،عمله ايته  ذلك و
خيالٌ  ووهم. 
 كذلك حىت   ومظلومني،م حىت املوت   بقوا على حاهلِ    يف حياتنا الدنيا ظاملني    نشاهد:رابعا

ِايةَفإذا كانِت،مآخر حيا وحكمةً ذلك عدالًفهل يكونُ، املطاِف احلياة الدنيا هي !!  . 
  يف األرض كفاراً    كما أننا نشاهد  مع  - حىت مماتهِ   على حالهِ   منهم يظلُّ  وكلٌّ، ومؤمنني 

 ى بينهم بأن يكـون املـوت   أن يسو من العدِل فهلْ - أعماهلم يف احلياة الدنيا    اختالِف
 . !!   بعده الرواية وال شيَءامختوه

أَم نجعلُ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَالْمفِْسِدين ِفي الْـأَرِض أَم           {: قال اهللا تعاىل  
أًم حِسب الَِّذين اجترحـوا     {:قال تعاىل و،سورة ص ) ٢٨(} نجعلُ الْمتِقني كَالْفُجاِر    

 نجعلَهم كَالَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت سواء محياهم ومماتهم ساء مـا       السيئَاِت أّن 
 .سورة اجلاثية) ٢١(} يحكُمونَ
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 : البعثإمكانُ* 
 عـن    عاقـلٌ   يعجـز  حبيـثُ   وهي من القوةِ  ، على إمكان البعث    األدلةُ  لقد تضافرتِ 

 :ومن األدلة على ذلك. يف النفوِس متقررةٌ البعِثقضيةَ ألنَّ،إنكارِه
١- الكرام  السابقة من اهللا تعاىل عن الرسلِ      األخبار ، فقد اتفقت الرسـاالتِ   مجيع  

قـال  . ذلك ال حمالةَ    بعد موم وأنه تعاىل فاعلٌ      على إعادة اخللقِ    اهللا تعاىل قادر   على أنَّ 
 بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ ِبما عِملْـتم         زعم الَِّذين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ      {:اهللا تعاىل 

   ِسريلَى اللَِّه يع ذَِلك{:وقال اهللا تعاىل  ،سورة التغابن ) ٧(} و    ِإالَّ ه ال ِإلَه واللّه كُمنعمجلَي
 .سورة النساء) ٨٧(} ثًاِإلَى يوِم الِْقيامِة الَ ريب ِفيِه ومن أَصدق ِمن اللِّه حِدي

 ذلـك    ال يعجزه أن يعيـد     إجياده من العدمِ  و ابتداء    القادر على فعل الشيءِ    أنَّ -٢
 أن   ومن فيهن ابتداء أ فيعجزه      السماوات واألرضِ  فاطروفاهللا تعاىل ه  .الشيء بعد عدمه  

يفينه ذلك مث يعيد!! 

أَهونُ علَيِه ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى ِفي      و يِعيده وه  الَِّذي يبدأُ الْخلْق ثُم   ووه{: لذا قال اهللا تعاىل   
  هِض والْأَراِت واوموالس ِكيمالْح ِزيزطْـِوي   {:قال تعاىل و،سورة الروم ) ٢٧(} الْعن موي

          ا عدعو هِعيدلٍْق نلَ خا أَوأْندا بِب كَمِجلِّ ِللْكُتالس اء كَطَيمالس      ا فَـاِعِلنيا كُنا ِإننلَي {
 .سورة األنبياء) ١٠٤(

 فالقادر.وختضروفيرتل اهللا تعاىل املاء فتنم    ، ال حياة فيها      هامدةً  األرض تكونُ  إنَّ -٣
  ةً      {:قال اهللا تعاىل  .على إحياء املوتى    على إحيائها قادراِشعخ ضى الْأَررت كاِتِه أَنآي ِمنو

نا علَيها الْماء اهتزت وربت ِإنَّ الَِّذي أَحياها لَمحِيي الْموتى ِإنه علَى كُلِّ شيٍء              فَِإذَا أَنزلْ 
طْفٍَة فَـِإذَا         { :وقال تعاىل   ،سورة فصلت ) ٣٩(} قَِديرن ِمن اهلَقْنا خانُ أَنسالِْإن ري لَمأَو

وه   ِبنيم ِصيملَ ) ٧٧(خ برضو           ِمـيمر ِهيو ِيي الِْعظَامحي نقَالَ م لْقَهخ ِسينثَلًا وا من
)٧٨ (      هٍة ورلَ ما أَوأَهشا الَِّذي أَنِييهحوقُلْ ي    ِليملٍْق عِبكُلِّ خ)٧٩ (    ِمن لَ لَكُمعالَِّذي ج

أَولَيس الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض     ) ٨٠(الشجِر الْأَخضِر نارا فَِإذَا أَنتم ِمنه توِقدونَ        
      هلَى وب مِمثْلَه لُقخلَى أَنْ يوِبقَاِدٍر ع   ِليمالْع لَّاقئًا أَنْ        ) ٨١(الْخـيش ادِإذَا أَر هـرا أَممِإن



 ٢٠٥

لِّ شيٍء وِإلَيـِه ترجعـونَ      فَسبحانَ الَِّذي ِبيِدِه ملَكُوت كُ    ) ٨٢(يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ     
 . }]٨٣-٧٧/يس)[٨٣(

أنا خلقناه من نطفـة   ،أو مل ير اإلنسان املنكر للبعث ابتداء خلقه فيستدل به على معاده           
 فإذا هو كثري اخلصام واضح اجلدال؟ ،مرت بأطوار حىت كَِبر

ة وهو قيـاس قـدرة اخلـالق بقـدر        ،وضرب لنا املنكر للبعث مثال ال ينبغي ضـربه        
 من حييي العظام البالية املتفتتة؟:قال،ونسي ابتداء خلقه،املخلوق

 .ال خيفى عليه شيء،وهو جبميع خلقه عليم،حيييها الذي خلقها أول مرة:قل له
فإذا أنتم من الشجر توقـدون      ،الذي أخرج لكم من الشجر األخضر الرطب نارا حمرقة        

 دليل على وحدانية اهللا وكمال      ويف ذلك .فهو القادر على إخراج الضد من الضد      ،النار
 .ومن ذلك إخراج املوتى من قبورهم أحياء،قدرته

فيعيـدهم  ،أو ليس الذي خلق السموات واألرض وما فيهما بقادر على أن خيلق مثلهم            
العليم بكل ما خلق    ،وهو اخلالق جلميع املخلوقات   ،إنه قادر على ذلك   ،كما بدأهم؟ بلى  

لُقخال خيفى عليه شيء،وي. 
ومن ذلـك اإلماتـة     ،فيكون» كن«:أمره سبحانه وتعاىل إذا أراد شيئًا أن يقول له        إمنا  

 .والبعث والنشور،واإلحياء
املتصرف يف شؤون   ،فهو املالك لكل شيء   ، فترته اهللا تعاىل وتقدس عن العجز والشرك      

وإليه ترجعون للحساب   ،ومتام نعمته ،وقد ظهرت دالئل قدرته   ،خلقه بال منازع أو ممانع    
 ٢٠٠.ءواجلزا

يحِييها : قُلْ«! فما بال اجلدل الطويل؟   .إن األمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال        
مث يزيدهم إيضـاحا لطبيعـة القـدرة     ..» وهو ِبكُلِّ خلٍْق عِليم   .الَِّذي أَنشأَها أَولَ مرةٍ   

لَكُـم ِمـن    الَِّذي جعلَ   «: وصنعها فيما بني أيديهم وحتت أعينهم مما ميلكون       ،اخلالقة
 .»الشجِر الْأَخضِر ناراً فَِإذا أَنتم ِمنه توِقدونَ

                                                 
 )٤٤٥/ ١(التفسري امليسر  - ٢٠٠



 ٢٠٦

العجيبة الـيت ميـرون عليهـا       ! واملشاهدة األولية الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة      
حيتك بعضه ببعض فيولـد نـارا مث        ،عجيبة أن هذا الشجر األخضر الريان باملاء      .غافلني

واملعرفة العلمية العميقة لطبيعة احلـرارة      .. واالخضرار   بعد اللدونة .يصري هو وقود النار   
وحيتفظ ا وهو ريان باملاء     ،اليت خيتزا الشجر األخضر من الطاقة الشمسية اليت ميتصها        

هـذه  ..كما تولد النار عند االحتـراق    ،ناضر باخلضرة واليت تولد النار عند االحتكاك      
واخلالق هو الذي أودع الشـجر      .ووضوحااملعرفة العلمية تزيد العجيبة بروزا يف احلس        

غري أننا ال نرى األشـياء ـذه        .والذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى      .خصائصه هذه 
وال .فال تكشف لنا عن أسرارها املعجبة     .العني املفتوحة وال نتدبرها بذلك احلس الواعي      

ـ   ،ولو فتحنا هلا قلوبنا لباحت لنا بأسرارها      .تدلنا على مبدع الوجود    ا يف  ولعشـنا معه
 !عبادة دائمة وتسبيح

: مث يستطرد يف عرض دالئل القدرة وتبسيط قضية اخللق واإلعـادة للبشـر أمجعـني              
»             لَّاقالْخ وهلى و؟ بمِمثْلَه لُقخلى أَنْ يِبقاِدٍر ع ضالْأَرماواِت والس لَقالَِّذي خ سلَيأَو

ِليمهذه األرض الـيت نعـيش      ..دقيق  والسماوات واألرض خلق عجيب هائل      ..» الْع
وال شـيئا   ،مث ال نبلغ حنن شيئا من حجمها      ،عليها ويشاركنا ماليني األجناس واألنواع    

هذه األرض كلها تابع صـغري مـن     ..وال نعلم عنها حىت اليوم إال القليل        ،من حقيقتها 
وهذه الشمس واحدة   ..توابع الشمس اليت تعيش أرضنا الصغرية على ضوئها وحرارا          

ويف ! واليت تؤلـف دنيانـا القريبـة   ، مائة مليون يف ارة الواحدة اليت تتبعها مشسنا من
عد الفلكيون حىت اليوم منها مائة      .أو دنييات كدنيانا القريبة   .الكون جمرات أخرى كثرية   

وهم يف انتظار املزيد كلمـا أمكـن تكـبري املنـاظري            .مليون جمرة مبناظريهم احملدودة   
 أو دنيانا وارة التالية هلا حنو مخسني وسبع مائة ألف سنة ضوئية             وبني جمرتنا .واملراصد

وهناك كتل ضخمة   .! ) .السنة الضوئية تقدر بستة وعشرين مليون مليون من األميال        (
وهذا هو اجلزء الذي يدخل يف      .من السدم اليت يظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس         

لكل منـها فلـك     .س اليت ال حيصيها العد    تلك الشمو ! دائرة معارفنا الصغرية احملدودة   
وكلـها  ..وملعظمها توابع ذات مدارات حوهلا كمدار األرض حول الشمس  .جتري فيه 



 ٢٠٧

وإال حتطم الكون املنظور    .ال تتوقف حلظة وال تضطرب    .جتري وتدور يف دقة ويف دأب     
ه هذا الفضاء الذي تسبح في    ..واصطدمت هذه الكتل اهلائلة الساحبة يف الفضاء الوسيع         

ال حناول تصـويره وال تصـوره       .كأا ذرات صغرية  ،تلك املاليني اليت ال حيصيها العد     
أَولَيس الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِبقاِدٍر علـى أَنْ         «! فذلك شيء يدير الرؤوس   ..

 وأين الناس من ذلك اخللق اهلائل العجيب؟.»يخلُق ِمثْلَهم؟ 
 خيلق هذا وذلك وخيلق غريمهـا       - سبحانه   -ولكن اهللا   ..» اق الْعِليم وهو الْخلَّ ! بلى«

ِإنما أَمـره ِإذا    «: وال خيتلف بالقياس إليه خلق الكبري وخلق الصغري       .بال كلفة وال جهد   
    قُولَ لَهئاً أَنْ ييش أَراد :كُونُ.كُنويكون بعوضة أو   .يكون هذا الشيء مساء أو أرضا     .»فَي

وليس .ليس هناك صعب وال سهل    ! فيكون..كن  ..ذلك سواء أمام الكلمة     هذا و .منلة
فتوجه اإلرادة خللق الشيء كاف وحده لوجوده كائنـا مـا           ..هنالك قريب وال بعيد     

 ٢٠١.إمنا يقرب اهللا للبشر األمور ليدركوها مبقياسهم البشري احملدود.يكون
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 ]٣٧٦٢:  علي بن نايف الشحود ص- ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب[ - ٢٠١



 ٢٠٨

	Eא�R	Eא�R	Eא�R	Eא�R�YZم�א"=��Aא���ن���YZم�א"=��Aא���ن���YZم�א"=��Aא���ن���YZم�א"=��Aא���ن������
 

 .ميان باليوم اآلخر أحد أصوِل اإلميان الستِة اليت ال يصح إميانُ مسلٍم بدواملا كانَ اإل
واجتنـاِب  ) جـلَّ وعـز  (وملا لذلك اإلمياِن من أثٍر يف حياة املسلِم وطاعته ألوامر اهللا         

وملا ،وملا له من أثٍر يف صالِح القلوِب وصالِح الناس وسعادِم يف الدنيا واآلخرة            ،نواهيه
فـال  ..اِن ذلك اليوم العظيمِ والغفلِة عنه من خطٍر على حياِة الناس ومصـريِهم            يف نسي 

منه صـفحةٌ   وحىت ال تكاد ختل   ،غرابةَ إذن أن يرد ذكر هذا اليوم كثرياً يف القرآن الكرمي          
 .من صفحاتِه

وبأحوال ،وإذا كانَ الكتاب والسنةُ قد اهتما غاية االهتماِم بتفاصيل ذلك اليوم املشهودِ           
 .فإنه من احلمِق واجلهِل أال تم مبا اهتم به الوحياِن؛هذا النبأ العظيم

قضيةُ وجودِه وحياتـِه والغايـِة      :إنَّ أعظم قضيٍة جيب أن ينشغلَ ا كلُّ واحد منا هي          
فال جيوز أن يتقدم ذلك شـيٌء مهمـا         ،وقضيةُ مستقبلِه ومصريِه وشقائِه وسعادتهِ    ،منها
وهل هناك أعظم وأفـدحُ مـن أن        .وكلُّ خطٍب سواه حقري   ، هني فكلُّ أمر دونه  ،كان

فماذا يبقى بعد ذلـك؟     ،وخيسر مع ذلك سعادته وسعادتهم    ،خيسر اإلنسانُ حياته وأهلَه   
فَاعبدوا ما ِشئْتم من دوِنِه قُلْ ِإنَّ الْخاِسِرين الَِّذين خِسروا أَنفُسهم وأَهِليِهم            {:قال تعاىل 

ه ِة أَلَا ذَِلكامالِْقي موويِبنيانُ الْمرسسورة الزمر) ١٥(} الْخ. 
وتراهم يعرضونَ علَيها خاِشِعني ِمن الذُّلِّ ينظُرونَ ِمن طَرٍف خِفي وقَالَ           {:وقال تعاىل 

        مهوا أَنفُسِسرخ الَِّذين اِسِرينوا ِإنَّ الْخنآم الَِّذين       ِة أَلَا ِإنَّ الظَّـاِلِمنيامالِْقي موي ِليِهمأَهو
 .سورة الشورى) ٤٥(} ِفي عذَاٍب مِقيٍم

 :وأمهيةُ هذا املوضوع تتجلَّى فيما يلي
 انفتاح الدنيا الشديد على كثري من الناس يف هذا الزمان وما صحب ذلك من مكر                -١

زين الدنيا يف أعني الناس وتصدهم عن       الليل والنهار بأساليب جديدة ودعايات خبيثة ت      
فقـد كـانَ     ، من اإلميان والتقوى   -�-ومع ما كان عليه صحابة رسول اهللا        ،اآلخرة

مع أنَّ الدنيا مل تنفتح علـيهم       ،حيذرهم من االغترار بالدنيا وضرورة االستعداد لآلخرة      
خـرة ويـذكّر    فال شك وال ريب أننا أحوج  منهم بكثري إىل أن نتذكر اآل            ،مثل اليوم 



 ٢٠٩

خطَبنا :قَالَ،فعن خاِلِد بِن عميٍر الْعدِوي    ،بعظمِة شأا وأمهية االستعداد هلا    ،بعضنا بعضاً 
فَِإنَّ الدنيا قَد آذَنـت ِبصـرٍم       «،أَما بعد :ثُم قَالَ ،فَحِمد اَهللا وأَثْنى علَيهِ   ،عتبةُ بن غَزوانَ  

 ح لَّتواءِ      ،ذَّاَءوِة الِْإناببةٌ كَصاببا ِإلَّا صهِمن قبي لَما ،وهاِحبا صهابصتِقلُـونَ   ،يتنم كُمِإنو
فَِإنه قَد ذُِكر لَنا أَنَّ الْحجر يلْقَى       ،فَانتِقلُوا ِبخيِر ما ِبحضرِتكُم   ،ِمنها ِإلَى داٍر لَا زوالَ لَها     

ِمن  منهفَِة جا   ، شامع ِعنيبا سِوي ِفيهها   ،فَيرا قَعلَه ِركدلَأَنَّ ،لَا يماِهللا لَتوو،  لَقَد؟ ومتِجبأَفَع
ـ   ،ذُِكر لَنا أَنَّ ما بين ِمصراعيِن ِمن مصاِريِع الْجنِة مِسريةُ أَربِعني سنةً            ا يهلَيع نأِْتيلَيو مو

ما لَنا طَعام ِإلَّا ورق     ،�ولَقَد رأَيتِني ساِبع سبعٍة مع رسوِل اِهللا        ،وهو كَِظيظٌ ِمن الزحامِ   
فَاتزرت ،فَالْتقَطْت بردةً فَشقَقْتها بيِني وبين سعِد بِن ماِلكٍ       ،حتى قَِرحت أَشداقُنا  ،الشجِر

فَما أَصبح الْيوم ِمنا أَحد ِإلَّا أَصبح أَِمريا علَى ِمصـٍر ِمـن             ،صِفها واتزر سعد ِبِنصِفها   ِبِن
وِإنها لَم تكُن نبوةٌ    ،وِعند اِهللا صِغريا  ،وِإني أَعوذُ ِباِهللا أَنْ أَكُونَ ِفي نفِْسي عِظيما       ،الْأَمصاِر

 ٢٠٢»فَستخبرونَ وتجربونَ الْأُمراَء بعدنا،حتى يكُونَ آِخر عاِقبِتها ملْكًا،ِإلَّا تناسختقَطُّ 
وحتجرِت ،ولقد ترتب على ذلك أن قسِت القلـوب       ، ركونُ كثٍري من الناس للدنيا     -٢

فأنَّى ملثـل   ،قلب الهٍ وإذا قرأ أحدنا القرآن قرأه ب     ،)عز وجل (وهِجر كتاب اهللا    ،األعِني
وقد انعكس ذلـك  ،ذلك القلب أن خيشع لذكر اِهللا؟ وأنَّى لعينيِه أن تدمع خوفاً من اهللا         

 .واهللا املستعان..فقلّ اخلاشعونَ واملطمئنون فيها،على الصالِة
واملبادرِة ، ملا يف تذكُِّر ذلك اليوِم ومشاهدِه العظيمِة من حثٍّ على العمِل الصـاحلِ             -٣

بل ما تكاسلَ املتكاسلون يف عمل الصـاحلات سـواٌء          ،اخلرياِت وترك املنكراتِ  لفعل  
يقول تعـاىل يف    ،الواجب منها واملسنونُ إال بسبِب الغفلِة عن اآلخرة واالنشغاِل عنها         

 ِرجالٌ لَّا تلِْهيِهم ِتجارةٌ ولَا بيع عن ِذكِْر اللَِّه وِإقَـاِم الصـلَاةِ            {:وصف عباده الصاحلني  
       ارصالْأَبو ِفيِه الْقُلُوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاِة ياء الزِإيتوقال ،سورة النــور ) ٣٧(} و

                                                 
 )٢٩٦٧ (- ١٤) ٢٢٧٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٢

البقية اليسرية مـن    ) صبابة(مسرعة االنقطاع   ) حذاء(الصرم االنقطاع والذهاب    ) بصرم(أي أعلمت   ) آذنت(ش  [
) كظـيظ (قعر الشيء أسفله ) قعرا(يف القاموس تصاببت املاء شربت صبابته ) يتصاا(الشراب تبقى يف أسفل اإلناء   

هو سـعد  ) سعد بن مالك(أي صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته ) قرحت(أي ممتلئ  
 ] عنهبن أيب وقاص رضي اهللا



 ٢١٠

رحمةَ ربِه قُلْ هـلْ     وقَاِنت آناء اللَّيِل ساِجدا وقَاِئما يحذَر الْآِخرةَ ويرج       وأَمن ه {:تعاىل
لَمعي ِوي الَِّذينتساِبيلُوا الْأَلْبأُو ذَكَّرتا يمونَ ِإنلَمعلَا ي الَِّذينسورة الزمر) ٩(} ونَ و. 

اليت نشأت عنـها    ،ا ظهر يف عصرنا اليوم من املشكالِت املعقدِة واألمراِض املزمنةِ          ملََّ -٤
ومن ،ياٍة يائسةٍ اللذين يؤدياِن غالباً إىل ح    ،األمراض النفسيةُ املتنوعةُ من القلِق واالكتئابِ     

 .وعن تذكٍُّر اليوِم اآلخر،البعد عن اهللا تعاىل:أسباِب ذلك
 ملَّا متيز به زماننا اليوم من كثرِة املظامل يف بعض اتمعاِت واعتداِء الناس بعضـهم                -٥

وكـذلك النيـلُ مـن      ،من أكٍل ألمـواٍل غريِهـم بـدوِن وجـِه حق          ،على بعضٍ 
وخباصة بني بعض الـدعاِة وطلبـِة       ،فرقِة واالختالفِ وال،واحلسِد والتباغضِ ،األعراِض

ـُِّر الوقـوف بني يدي اللـه     ،وال شك أنه ال شيَء مثلَ تذكِر اليوِم اآلخرِ        ،العلم وتذك
 .عالجاً لتلك األمراٍض) عز وجل(
ا كان الركونُ إىل الدنيا والغفلةُ عن اآلخرِة من أعظِم األسباِب يف وهن النفوس               وملَّ -٦

ألنَّ يف  ،جحيٍمووما فيه من نعيٍم أ    ،ان ال بد من التذكِري املستمر بذلك اليوم       وضعفها ك 
هذا التذكري أكرب األثر يف نشاط اهلمِم وعدم االستسالِم للوهـِن واليـأِس رجــاَء              

 .وما أعده للمجاهدين يف سبيله الداعني إليه) عز وجلَّ(ثواب اللـِه 
ِة والتربيِة االعتناُء ذه اجلانب العظيِم من التربية مما له األثر            وملَّا قلَّ يف برامِج الدعو     -٧

ولكن نرى مـن بعـِض      ،والدعوِة إىل اهللا على بصريةٍ    ،الكبري يف االستقامِة على اجلادة    
املهتمني بالدعوة من  يستهني  ذا اجلانِب العظيِم حىت صار بعضهم يقللُ مـن أثـِر                 

… هذا مقالٌ عاطفي وعظي   و هذا األمر يغلب عليه الوعظُ أ      إن:التذكرِة  باآلخرة بقوله   
 يرى جبالٍء جانب الوعِظ     -�-وسنِة رسوله   ) سبحانه(مع أنَّ املتأملَ لكتاِب اهللا      ..إخل

وأنْ ،نسأل اَهللا أن يهـدينا مجيعـاً  ..بارزاً بالربِط بني الدنيا واآلخرِة  والثواِب والعقابِ      
ِجهايوفقَنا لالقتداِء بالسن ِة والسِري على. 

 :اآلثار املرجوةُ لليقني باليوم اآلخر
البد أن تظهـر يف     ،إنَّ يف اليقني باليوم اآلخر وأنبائه العظيمة آلثاراً واضحةً ومثاراً طيبةً          

ولكن هذا اليقني وحده ال يكفـي       ،ويف حياته كلِّها  ،قلب العبد وعلى لسانه وجوارحه    



 ٢١١

مع يقينـِه بـاليوم     -ألن الواحد منا    ،هدة الشهوات والعوائقِ  حىت ينضم إليه الصرب وجما    
فالبد إذن من سبٍب هلـذا      ،يرى يف حياته أن مثراِت هذا اليقني ضعيفةٌ       - اآلخر وأهواله 

 .األمر
 :وهناك مثرات كثرية لإلميان باليوم اآلخر ومنها

 :� واملتابعةُ للرسول ) عز وجل( اإلخالص هللا -١
خائفاً ،ال تلقاه إال حريصاً على أعماله     ،يوم الفزِع األكرب  ) عز وجل (  إنَّ املوقن بلقاء اهللا   

حيث إنَّ الشركَ األكـرب     ،الشرِك األصغر ومن كل ما حيبطها من أنواِع الشرِك األكرب أ        
والشرك األصغر حيبطُ العملَ الذي حصل فيـه        ،فتصري هباًء منثوراً  ،حيبطُ مجيع األعمالِ  

وطلـب اجلـاِه والشـرف يف       ،واملن،والعجب،رياءهذا النوع من الشرك كيسـري ال      
فكلَّما كان العبد موقناً بلقاء ربه كان منه احلرص الشديد على أال تضـيع منـه                ،الدنيا

ولـذلك  ؛يوم أن يكون يف أشد األوقات حاجةُ إليها       ،أعمالُه الصاحلةُ يف موقف القيامة    
) عز وجل (لعل َّ اهللا    ) تعاىل(فيها هللا   جياهد نفسه حبمايِة أعماله يف الدنيا باإلخالص        وفه

جيعلُ العبد يف أعمالـه كلِّهـا       ) عز وجل (كما أن اليقني بالرجوِع إىل اهللا       ،أن ينفعه ا  
ال يقبلُ من العمِل إال ما      ) عز وجل (ألن اهللا   ؛ غري مبتدع وال مبدلٍ    -�-متبعاً للرسول   

ا بشر مثْلُكُم يوحى إلَي أَنما إلَهكُم إلَه        قُلْ إنما أَن   ((-):تعاىل(قال  ،كان خالصاً صواباً  
   جرن كَانَ يفَم اِحدـداً           ووـِه أَحبِة رادِبِعب ِركشال ياِلحاً والً صملْ عمعِه فَلْيبِلقَاَء ر ((

 ].١١٠:الكهف[
 :لب وسالمته احلذر من الدنيا والزهد فيها والصرب على شدائدها وطمأنينةُ الق-٢

فإنَّ الزهد يف الدنيا واحلذر منها      ،وكانت منه دائماً على بالٍ    ،إذا أكثر العبد ذكر اآلخرة    
وال ،وال حيزن على فواـا    ،وحينئٍذ ال يكترثُ بزهرِتها   ،ومن فتنتها سيحالِن يف القلبِ    

ولَا تمـدنَّ   {: قال تعاىل ،ميدنَّ عينيه إىل ما متع اهللا به بعض عباده من نعم ليفتنهم فيها            
                ـريخ كبر قِرزِفيِه و مهفِْتنا ِلننياِة الديةَ الْحرهز مهنا ماجوا ِبِه أَزنعتا مِإلَى م كينيع

 .سورة طـه) ١٣١(} وأَبقَى



 ٢١٢

 القلـب   وسالمةُ،القناعةُ:هذه الثمرةُ يتولد عنها بدورها مثار أخرى مباركةٌ طيبةٌ منها         و
ألن الذي يعيش بـتفكريه يف اآلخـرة وأنباِئهـا    ؛من احلرص واحلسد والغلِّ والشحناء  

مع مالحظة أن إميانَ املسلمِ باليوم اآلخر وزهده        ،العظيمة ال مه الدنيا الضيقةُ احملدودةُ     
تِغ ِفيما  واب{:)تعاىل(يقول  ؛يف الدنيا ال يعين انقطاعه عنها وعدم ابتغاِء الرزق يف أكناِفها          

آتاك اللَّه الدار الْآِخرةَ ولَا تنس نِصيبك ِمن الدنيا وأَحِسن كَما أَحسن اللَّه ِإلَيك ولَا تبِغ                
فِْسِدينالْم ِحبلَا ي ِض ِإنَّ اللَّهِفي الْأَر ادسورة القصص) ٧٧(} الْفَس 

راحةُ النفسيةُ والسعادةُ القلبيةُ ،وقـوةُ االحتمـال        ال،كما يتولد أيضا من هذا الشعور     
مـن األجـِر    ) عز وجل (ذلك للرجاء فيما عند اهللا      ،والصرب على الشدائد واالبتالءات   

ينتظر الفـرج  وفه،وأنه مهما جاء من شدائد الدنيا فهي منقطعةٌ وهلـا أجـلٌ     ،والثواب
والَ تِهنواْ  {:)تعاىل(قال  ،)وجلعز  (الثواب الذي ال ينقطع يوم الرجوِع إىل اهللا         وويرج

ِفي ابِتغاء الْقَوِم ِإن تكُونواْ تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه مـا الَ                
 .سورة النساء) ١٠٤(} يرجونَ وكَانَ اللّه عِليما حِكيما

ومن هنـا ينشـأُ القلـق       ، خييم عليه اهلم والتعاسةُ    وما إنْ يفقد القلب هذه املعاين حىت      
وامتأل قلبـه ـم   ،أما ذاك الذي عرف الدنيا على حقيقِتها    ،واالنزعاجُ والضيق واحلزنُ  

وال تنقطـع نفسـه هلثـاً يف        ،فإن نفسه ال تذهب على الدنيا حسراتٍ      ،اآلخرة وأنبائها 
وال يقلُّ صربه وال جيزع قلبـه عنـد        ،س فيها وال يأكلُ قلبه الغلُّ واحلسد والتناف     ،طلبها

يف ذلـك   ) عز وجل (يعلم أنَّ ِهللا    وفه،ومهما حِرم يف هذه الدنيا الفانية ِ      ،احملِن والشدائد 
ولَولَا أَنْ يكُونَ النـاس أُمـةً    { :)تعاىل(قال  ،األجر يوم القيامة  ويرجووه،احلكمةَ البالغةَ 

  نا ِلملْنعةً لَجاِحدونَ            وـرظْهـا يهلَيع اِرجعمٍة وِفض قُفًا ِمنس وِتِهميِن ِلبمحِبالر كْفُري 
وزخرفًا وِإنْ كُلُّ ذَِلك لَمـا متـاع        ) ٣٤(وِلبيوِتِهم أَبوابا وسررا علَيها يتِكئُونَ      ) ٣٣(

بر دةُ ِعنالَْآِخرا ويناِة الديالْح ِقنيتِللْم ٣٥-٣٣/الزخرف[})  ٣٥(ك.[ 
٣- باألعمال الصاحلة وأنواع القربات   التزود ،ِبالتوبـة   املعاصي واملبادرةُواجتناب 

 :واالستغفار
 . أسرع السري خمافة الفواِتعلى الطريق إذا خاف والسائر، راٍج خائفو فه



 ٢١٣

   وزرِن فَيب ركَيا   : قَالَ،عن بأَب تِمعةَسريرقُولُ،هولُ اللَِّه    : يسقَالَ ر� :»    ـافخ ـنم
لَجِزلَ   ،أَدلَغَ املَنب لَجأَد نمةٌ    ،وةَ اللَِّه غَاِليـةُ     ،أَلَا ِإنَّ ِسلْعةَ اللَِّه اجلَنأخرجـه  (»  أَلَا ِإنَّ ِسلْع

 .٢٠٣)الترمذي
 ألهل  ل اخلوف فكذلك جع ،كما جعل الرجاء ألهل األعمال الصاحلة     ) سبحانه(و وه 

إنَّ ((:)تعـاىل (قال  ، به العمل   النافع ما اقترنَ    واخلوف لم أن الرجاءَ  فع،األعمال الصاحلة 
) ٥٨(والَِّذين هم ِبآياِت ربِهـم يؤِمنـونَ        ) ٥٧(الَِذين هم من خشيِة ربِهم مشِفقُونَ       

الَِّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وِجلَةٌ أَنهم إلَـى         و) ٥٩(والَِّذين هم ِبربِهم ال يشِركُونَ      
 -٥٧:املؤمنون)) [أُولَِئك يساِرعونَ ِفي اخلَيراِت وهم لَها ساِبقُونَ      ) ٦٠(ربِهم راِجعونَ   

٦٠[. 
       اِنيدٍب اهلَمهِن وِعيِد بِن سِن بمحِد الربع نائِ ،وعةَأَنَّ عش،   ِبيالن جوز� قَالَت  : أَلْتس

: املؤمنـون [} والَِّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وِجلَـةٌ      {: عن هِذِه اآليةِ   �رسولَ اللَِّه   
لَـا يـا ِبنـت      : " أَهم الَِّذين يشربونَ اخلَمر ويسـِرقُونَ؟ قَـالَ       : قَالَت عاِئشةُ ] ٦٠
يِقالصد،  مهلَِكنقُونَ   ] ٣٢٨:ص[ودصتيلُّونَ وصيونَ وومصي افُونَ أَنْ لَا    ،الَِّذينخي مهو

   مهلَ ِمنقْباِبقُونَ      {تا سلَه مهاِت وريونَ ِفي الْخاِرعسي ٦١: املؤمنـون [} أُولَِئك" [.  )
 .٢٠٤ )أخرجه الترمذي

                                                 
 صحيح  ) ٢٤٥٠](٦٣٣/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [ - ٢٠٣

  لُهقَو) افخ نم (        ِرحالس قْتو ودالْع ةَ ِمنالِْإغَارو اتيأَِي الْب)لَجأَد (        ِديِد ِمـنشِبالتِل ولَ اللَّيأَو ارس ِفيِف ِمنخِبالت
 ِلساِلِك الْآِخرِة   �أَي وصلَ ِإلَى الْمطْلَِب،قَالَ الطِّيِبي رِحمه اللَّه هذَا مثَلٌ ضربه النِبي            ) لَومن أَدلَج بلَغَ الْمنزِ   (آِخِرِه  

لَصأَخِسِريِه وقَّظَ ِفي ميفَِإنْ ت هانوةَ أَعالْكَاِذب هاِنيأَمو فْسالنلَى طَِريِقِه وطَانَ عيطَاِن فَِإنَّ الشيالش ِمن ِلِه أَِمنمةَ ِفي عيالن 
وكَيِدِه وِمن قَطِْع الطَِّريِق ِبأَعواِنِه ثُم أَرشد ِإلَى أَنَّ سلُوك طَِريِق الْآِخرِة صعب وتحِصيلَ الْآِخرِة متعسر لَا يحصـلُ                   

ِبالْغيِن الْمعجمـِة أَي    ) غَاِليةٌ(أَي ِمن متاِعِه ِمن نِعيِم الْجنِة       ) ِإنَّ ِسلْعةَ اللَّهِ  ( ِللتنِبيِه   ِبالتخِفيِف) أَلَا(ِبأَدنى سعٍي فَقَالَ    
قَوِلِه سبحانه والْباِقيات الصاِلحات خير يعِني ثَمنها الْأَعمالُ الْباِقيةُ الْمشار ِإلَيها ِب) أَلَا ِإنَّ ِسلْعةَ اللَِّه الْجنةُ(رِفيعةُ الْقَدِر 

/ ٧حتفة األحـوذي    " [ِعند ربك ثَوابا وخير أمال وِبقَوِلِه ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة               
١٢٣[ 

 صحيح ) ٣١٧٥]( ٣٢٧/ ٥سنن الترمذي ت شاكر [  - ٢٠٤



 ٢١٤

 األشقيــاء   ووصـف ، مـع اخلوفِ   سـعادة باإلحسانِ  ال  أهلَ وصف  سبحانه واُهللا
 . ٢٠٥ مع األمنباإلسـاءِة
والَِّذين هم ِبَآيـاِت ربِهـم   ) ٥٧(ِإنَّ الَِّذين هم ِمن خشيِة ربِهم مشِفقُونَ      { :قال تعاىل 
 يؤتونَ ما َآتوا وقُلُـوبهم      والَِّذين)  ٥٩(والَِّذين هم ِبربِهم لَا يشِركُونَ      ) ٥٨(يؤِمنونَ  

أُولَِئك يساِرعونَ ِفي الْخيراِت وهم لَها سـاِبقُونَ        ) ٦٠(وِجلَةٌ أَنهم ِإلَى ربِهم راِجعونَ      
إنَّ الَِذين آمنوا والَّـِذين هـاجروا       ((:وقــال تعـالـى ،]٦١-٥٧/املؤمنون[ْ)٦١(

 ].٢١٨:البقرة)) [ِل اللَِّه أُولَِئك يرجونَ رحمت اللَِّه واللَّه غَفُور رِحيموجاهدوا ِفي سِبي
 : يف سبيله إىل اهللا عز وجل  واجلهاِد الدعوةُ-٤

ِـ   من أفضل القرباتِ   إما يف إنقاذ الناس بإذن رـم       عظيم   وأثرمها،ة واألعمال الصاحل
من أَحسن قَوالً ممن دعا إىل اللَِّه وعملَ صاِلحاً         و((:تعاىل قال  ، إىل النور  من الظلماتِ 

ِلِمنياملُس ِني ِمنقَالَ إن٣٣:فصلت)) [ و[ 
 الكالم  فإنَّ؛ اإلخالص حقيقةُ:وفيه أيضاً ، الزهد يف احلياة الدنيا    حقيقةُ:يف اجلهاد أيضاً   و

 وال يف سـبيل    ،ل املـالِ  وال يف سـبي   ، الرياسـةِ  ال يف سبيلِ  ، اهللا  يف سبيلِ  فيمن جاهد
وهذا ال يكون إال ملن قاتلَ     ..ِةاحلمي  اهللا هـي     كلمـةُ  ولتكـونَ ،ه هللا  كلُّ  ليكون الدين 
ِإنَّ اللَّـه   { :كما قال تعاىل  ، للمعبود  النفس واملالِ  تسليم: مراتب اإلخالصِ  وأعظم،العليا

 لَهم الْجنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلُـونَ         اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ     
ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقا ِفي التوراِة والِْإنِجيِل والْقُرَآِن ومن أَوفَى ِبعهـِدِه ِمـن اللَّـِه                

      ه ذَِلكِبِه و متعايالَِّذي ب ِعكُميوا ِببِشربتوفَاس   ِظيمالْع زونَ   )  ١١١(الْفَواِبـدونَ الْعاِئبالت
الْحاِمدونَ الساِئحونَ الراِكعونَ الساِجدونَ الَْآِمرونَ ِبالْمعروِف والناهونَ عِن الْمنكَـِر          

 ِمِننيؤِر الْمشبوِد اللَِّه وداِفظُونَ ِلحالْح١١٢-١١١/التوبة[})١١٢(و[. 
  الناس لـرب    الفساد وتعبيدِ  وحماربِة، يف سـبيل اهللا عز وجل     يف احلديث عن اجلهادِ   و"

 العاملني أكرب على الذين يرونَ    رد   باليومِ  أن التعلق   له يعـين اعتـزالَ      اآلخر واالستعداد  
قال .ها يأسن فيها أهلُ    احلياةِ وترك،ها بالنفس وعيوبِ  واالشتغالَ، الدنيا ألهلها  وترك،الناِس

                                                 
 .٥٧،٥٨ص ، اجلواب الكايف- ٢٠٥



 ٢١٥

قُلْ من حرم ِزينةَ اللِّه الَِّتي أَخرج ِلِعباِدِه والْطَّيباِت ِمن الرزِق قُلْ ِهـي ِللَّـِذين                {:تعاىل
) ٣٢(} آمنواْ ِفي الْحياِة الدنيا خاِلصةً يوم الِْقيامِة كَذَِلك نفَصلُ اآلياِت ِلقَوٍم يعلَمـونَ            

 سورة األعراف
ن الناس إذا كانوا يف فترات من الزمان يعيشون سلبيني ويدعون الفساد والشر والظلم              إ

 فإمنـا هـم     - مع ادعائهم اإلسالم     -والطغيان والتخلف واجلهالة تغمر حيام الدنيا       
بعضه ألن تصورهم لإلسالم قد فسد واحنرف وألن يقينـهم يف           ويصنعون ذلك كله أ   

يدينون حبقيقة هذا الدين ويستيقنون من لقاء اللّه        ال ألم   ! اآلخرة قد تزعزع وضعف   
يعي حقيقة هذا الدين،مث يعيش     وفما يستيقن أحد من لقاء اللّه يف اآلخرة،وه       .يف اآلخرة 

 .راضيا بالشر والفساد والطغيانومتخلفا،أويف هذه احلياة سلبيا،أ
ـ .يشعر أنه أكرب منها وأعلى    وإمنا يزاول املسلم هذه احلياة الدنيا،وه      تمتع بطيباـا   ويس

وجياهد لترقيـة هـذه     .يعلم أا حالل يف الدنيا خالصة له يوم القيامة        ويزهد فيها وه  وأ
ويكـافح  .يعرف أن هذا واجب اخلالفة عن اللّه فيها     واحلياة وتسخري طاقاا وقواها وه    

إمنا يقـدم لنفسـه يف      والشر والفساد والظلم حمتمال األذى والتضحية حىت الشهادة وه        
نه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة اآلخرة وأن ليس هنالك طريق لآلخرة ال مير               إ..اآلخرة

بالدنيا وأن الدنيا صغرية زهيدة ولكنها من نعمة اللّه اليت جيتاز منـها إىل نعمـة اللّـه            
 ..الكربى

وكل جزئية يف النظام اإلسالمي منظور فيها إىل حقيقة احلياة اآلخرة ومـا تنشـئه يف                
مجال وارتفاع وما تنشئه يف اخللق من رفعة وتطهر ومساحـة ومـن             التصور من سعة و   

 .تشدد يف احلق وحترج وتقوى وما تنشئه يف النشاط اإلنساين من تسديد وثقة وتصميم
ومن أجل ذلـك    .من أجل ذلك كله ال تستقيم احلياة اإلسالمية بدون يقني يف اآلخرة           

 ..خرةكله كان هذا التوكيد يف القرآن الكرمي على حقيقة اآل
 ال تتسع آفاقهم التصـورية      - وبسبب من هذه اجلاهلية      -وكان العرب يف جاهليتهم     

والشعورية والفكرية لالعتقاد يف حياة أخرى غري هذه احلياة الدنيا وال يف عامل آخـر               
وال يف امتداد الذات اإلنسانية إىل آماد وآفاق وأعماق غري هذه           :غري هذا العامل احلاضر   



 ٢١٦

شـأم يف   ..مشاعر وتصورات أشبه شيء مبشاعر احليوان وتصوراته      ..اآلماد احملسوسة 
ِإنْ ِهي  :وقالُوا«! كما يصر أهلها على تسميتها    » العلمية«..هذا شأن اجلاهلية احلاضرة   

     وِثنيعبِبم نحما نيا ونا الدنياتيعلم أن االعتقاد علـى      - سبحانه   -وكان اللّه   ..»ِإلَّا ح 
 .. أن تنشأ يف ظله حياة إنسانية رفيعة كرميةيستحيلوهذا النح

هذه اآلفاق الضيقة يف الشعور والتصور،اليت تلصق اإلنسان باألرض،وتلصق تصـوره           
وهذه الرقعة الضيقة من الزمان واملكان،اليت تطلق السعار يف         ..باحملسوس منها كالبهيمة  

غري،كما تطلق الشـهوات    النفس،والتكالب على املتاع احملدود،والعبودية هلذا املتاع الص      
من عقاهلا تعربد وحدها بال كابح،وال هدنة،وال أمل يف عـوض،إن مل تقـض هـذه                

وهـذه األنظمـة    ..!الشهوات اهلابطة الصغرية،اليت ال تكاد تبلـغ نـزوات البهيمـة          
واألوضاع،اليت تنشأ يف األرض منظورا فيها إىل هذه الرقعة الضيقة من الزمان واملكان             

إال أن يصارع األفراد بعضهم بعضا،وتصارع      ..ة،وال قسط وال ميزان   بال عدل وال رمح   
وينطلق الكل يف الغابة انطالقا     ..الطبقات بعضها بعضا،وتصارع األجناس بعضها بعضا     

كمـا نشـهد اليـوم يف عـامل         ! ال يرتفع كثريا على انطالق الوحـوش والغـيالن        
 ..يف كل مكان..»احلضارة«

كله ويعلم أن األمة الـيت قـدر أن يعطيهـا مهمـة      يعلم هذا    - سبحانه   -كان اللّه   
اإلشراف على احلياة البشرية،وقيادا إىل القمة السامقة اليت يريد أن تتجلى فيها كرامة             

أن هذه األمة ال ميكن أن تؤدي واجبها هذا إال بأن ختـرج             ..اإلنسانية يف صورة واقعية   
من ضـيق   .. واآلماد الواسعة  بتصوراا وقيمها من ذلك اجلحر الضيق إىل تلك اآلفاق        

أوال ألا  ..وهلذا كان ذلك التوكيد على حقيقة اآلخرة      ..الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة    
تصورا :وثانيا ألن اليقني ا ضرورة الستكمال إنسانية اإلنسان       .واللّه يقص احلق  .حقيقة

 .واعتقادا،وخلقا وسلوكا،وشريعة ونظاما
فة العميقة اليت نراها يف هذه املوجة من ر السـورة  ومن مث كانت هذه اإليقاعات العني  

اإليقاعات اليت يعلم اللّـه أن فطـرة اإلنسـان تزهلـا وترجـف فتتفـتح            ..املتدفق
ــي  نوافذها،وتســتيقظ أجهــزة االســتقبال فيهــا،وتتحرك وحتيا،وتتأهــب للتلق



 ٢١٧

ـ «:ذلك كله فضال على أا متثـل احلقيقـة        ..واالستجابة ا علـى   ترى ِإذْ وِقفُـو   وولَ
ِهمب؟ قالُوا   :قالَ.رقهذا ِبالْح سنا :أَلَيبرلى وقـالَ .ب:        مـتِبمـا كُن ـذابفَـذُوقُوا الْع

وهذا ..»؟ ِإنْ ِهي ِإلَّا حياتنا الدنيا وما نحن ِبمبعوِثني        :هذا مصري الذين قالوا   ..»تكْفُرونَ
ن يف حضرة رم الذي كذبوا بلقائه،ال       مشهدهم البائس املخزي املهني وهم موقوفو     وه

وكأمنا أخـذ بأعنـاقهم حـىت وقفـوا يف هـذا املشـهد اجلليـل                .يربحون املوقف 
 ..»أَلَيس هذا ِبالْحق؟:قالَ«:الرهيب

يف املوقف  .وهم موقوفون على رم   .اآلن..»بلى وربنا :قالُوا«! سؤال خيزي ويذيب  ووه
ويف اختصار يناسب جالل املوقف،ورهبـة      ! نالذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكو      

فَذُوقُوا الْعذاب ِبما كُنتم    :قالَ«:املشهد،وهول املصري،جييء األمر العلوي بالقضاء األخري     
 ..»تكْفُرونَ

مصري يتفق مع اخلالئق اليت أبت على نفسها سعة التصور اإلنساين وآثرت عليـه              ووه
إىل األفق اإلنسـاين الكرمي،وأخلـدت إىل       واليت أبت أن ترتفع     ! جحر التصور احلسي  

لقد ارتكست  ! األرض،وأقامت حياا وعاشت على أساس ذلك التصور اهلابط اهلزيل        
هذه اخلالئق حىت أهلت نفسها هلذا العذاب الذي يناسب طبائع الكـافرين بـاآلخرة              

  ٢٠٦!بذلك التصور اهلابط اهلزيل!  اهلابط من احلياةىالذين عاشوا ذلك املستو
٥- اجتنابى صوره الظلم بشت: 

 وأنه ال شيء مينع الـنفس     ،نظراً لكثرة الظلم والشحناء بني املسلمني يف عصرنا احلاضر        
 وإعطاء كلِّ ، بالرجوع إىل اهللا عز وجل     كاليقِني:عرضومال أ ومن ظلم غريها يف نفس أ     

 املظلوم ممن ظلمه   وإنصاِف، حقه ذي حق ، فإذا تذكر     العبد هـذا املوقـف   العصـيب  
ونضع الْمواِزين الِْقسطَ ِليـوِم     {:تعاىل كما قال   ، عند اهللا شيء   وأنه ال يضيع  ،الرهيب

                اِسِبنيا حكَفَى ِبنا وا ِبهنيٍل أَتدرخ نٍة مبِإن كَانَ ِمثْقَالَ حئًا ويش فْسن ظْلَمِة فَلَا تامالِْقي
وعنِت الْوجوه ِللْحي الْقَيوِم وقَد خاب من حملَ        {:وقوله تعاىل ،سورة األنبياء ) ٤٧(} 

 .سورة طـه) ١١١(} ظُلْما

                                                 
 ]١٤٨٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-يف ظالل القرآن للسيد قطب  - ٢٠٦



 ٢١٨

ه  أن ذلك سـيمنع     بتحققها فال شك   وأيقن،هذه املواقف واتعظ ذه اآليات    َإذا تذكر   
 وأن  خاصـة ،عرضو أ لمـا و أ  من ظلمهم يف دمِ    واحلذِر، يف حقوق اخللق   من التهاونِ 

د مبنيةٌ  العبا حقوق  ة واحلرصِ  على املشاح   يف يوم  وبالذاِت، من اخلصم   على استيفاء احلق 
 عند أمـه وأبيـه وصـاحبته        ى العبد فيه أن يكون له مظلمةٌ       الذي يتمن   األعظمِ اهلوِل
 أن التقاضـي هنالـك لـيس بالـدينار       ومعلوم،فضالً عن غريهم من األباعـد     ،وبنيه

 .ولكن باحلسنات والسيئات،والدرهم
من كَانت لَه مظْلَمةٌ ِلأَِخيِه ِمن      «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه     ف

ِإنْ كَانَ لَه عمـلٌ     ،قَبلَ أَنْ الَ يكُونَ ِدينار والَ ِدرهم      ،فَلْيتحلَّلْه ِمنه اليوم  ،ِعرِضِه أَو شيءٍ  
وِإنْ لَم تكُن لَه حسنات أُِخذَ ِمن سيئَاِت صاِحِبِه فَحِمـلَ  ،ذَ ِمنه ِبقَدِر مظْلَمِتهِ  صاِلح أُخِ 

ِإنما سمي املَقْبِري ِلأَنه كَانَ نزلَ      :قَالَ ِإسماِعيلُ بن أَِبي أُويسٍ    " :قَالَ أَبو عبِد اللَّهِ   ،»علَيِه
 .٢٠٧)أخرجه البخاري(" اِبِر ناِحيةَ املَقَ

الْمفِْلس ِفينا من لَا    :قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفِْلس؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اِهللا    ،وعن أَِبي هريرةَ  
اعتلَــا مو لَــه ــمهــِة «:فَقَــالَ،ِدرامالِْقي مــوــأِْتي يِتــي يأُم ِمــن فِْلــسِإنَّ الْم

وسـفَك دم   ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،وقَذَف هـذَا  ،ويأِْتي قَد شتم هذَا   ،وزكَاٍة،ياٍموِص،ِبصلَاٍة
فَِإنْ فَِنيت حسناته قَبلَ أَنْ     ،وهذَا ِمن حسناِتهِ  ،فَيعطَى هذَا ِمن حسناِتهِ   ،وضرب هذَا ،هذَا

     اهطَايخ ِه أُِخذَ ِمنلَيا عى مقْضهِ  يلَيع تفَطُِرح ـارِ      ،مِفـي الن طُـِرح أخرجـه  (» ثُم
 .٢٠٨)مسلم

                                                 
  )٢٤٤٩)(١٣٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٠٧

جانبـه الـذي يصـونه وحيـامي عنـه مـن نفسـه              ) عرضه(.أي قد ظلم أحدا بقول أو فعل      ) له مظلمة (ش  [
ألقي على الظامل عقوبات سيئات     ) فحمل عليه (. إليه مظلمته  يطلب منه العفو واملساحمة أو يؤدي     ) فليتحلله(.وحسبه
 ]املظلوم

 )٢٥٨١ (- ٥٩) ١٩٩٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٨
معناه أن هذا حقيقة املفلس أما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا وليس         ) إن املفلس من أميت   (ش  [

 ينقطع بيسار حيصل له بعد ذلك يف حياته وإمنـا حقيقـة   هو حقيقة املفلس ألن هذا األمر يزول وينقطع مبوته ورمبا      
املفلس هذا املذكور يف احلديث فهو اهلالك اهلالك التام واملعدوم اإلعدام املقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغـت        

 ]حسناته أخذ من سيئام فوضع عليه مث ألقي يف النار فتمت خسارته وهالكه وإفالسه
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ثُم ِإنكُم يوم الِْقيامِة ِعند ربكُم تختِصمونَ       ) ٣٠( ِإنك ميت وِإنهم ميتونَ      {:قال تعاىل و
 .  }]٣٠،٣١/الزمر)  [٣١(
 : بشريعة اهللااس باحلكِم بني الن واأللفِة األمن واالستقراِر حصولُ-٦
ال ، باآلخرة واجلزاء واحلسـاب     باهللا عز وجل واليقني     بني أهله اإلميانُ    جمتمعاً يسود  إنَّ

شك  أنه جمتمع  ه احملبةُ  تسود ويعم  سبحانه سيجعلُ   تعظيم اهللاِ  ألنَّ؛ه السالم   هذه النفوس  
 وهذا بـدورهِ  ،ه إال حلكمِ  م االستسال وال تقبلُ ،بديالً  اهللا عز وجل   ال ترضى بغري شرعِ   

سي تمعاتِ     واألمانَ ضفي األمنيـوم    اهللا وخيـافونَ   ها خيافونَ ألن أهلَ ، على مثل هذه ا 
فـال  : اإلسالم الفاضلةِ   إال بأخالقِ  وال تعاملَ ، اهللا إال لشرعِ َفال حتاكم   ،الفصل واجلزاء 

  مـن يظلـم     املسلمةِ  يف اتمعاتِ  وال يعين هذا أنه ال يوجد     ، وال ظلم   وال غش  خيانةَ
 هذه املعاصـي    لكن، الراشدة  النبوة وال اخلالفةِ    منه عصر  فهذا مل يسلم  ،يغشو أ خيونُوأ

الـدين  ُهم وازع   إذا مل يـردع   ،وحدوده اهللا عز وجل  ِها حبكم    أفراد بيؤد،ى فرديةً تبقَ
ن آمنـواْ ولَـم     الَِّذي{:قال تعاىل ، عامةً  تلك ليست   الفرديةُ واحلاالت، من اهللا  واخلوِف

وقـال  ،سـورة األنعام  ) ٨٢(} يلِْبسواْ ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَِئك لَهم اَألمن وهم مهتـدونَ        
يا أَيها الَِّذين َآمنوا ادخلُوا ِفي السلِْم كَافَّةً ولَا تتِبعوا خطُواِت الشيطَاِن ِإنه لَكُم               {:تعاىل
دوع  ِبني٢٠٨(م (             ِكـيمح ِزيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع اتنيالْب كُماَءتا جِد معب ِمن ملَلْتفَِإنْ ز
 ..]٢٠٨،٢٠٩/البقرة [})٢٠٩(

ـذا الوصـف احملبـب إليهم،والـذي مييـزهم          .إا دعوة للمؤمنني باسم اإلميـان     
 . آمنوا أن يدخلوا يف السلم كافةدعوة للذين..ويفردهم،ويصلهم باللّه الذي يدعوهم

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم املؤمنون بكليام للّـه،يف ذوات أنفسـهم،ويف             
أن يستسلموا االستسالم الذي ال تبقى بعده بقية ناشزة مـن    .الصغري والكبري من أمرهم   

رهبة،ال ختضع للّه وال ترضـى حبكمـه        وعمل،ومن رغبة أ  وشعور،ومن نية أ  وتصور أ 
لليد اليت تقود خطاهم وهم      االستسالم.استسالم الطاعة الواثقة املطمئنة الراضية    .قضاهو

واثقون أا تريد م اخلري والنصح والرشاد وهم مطمئنون إىل الطريق واملصري،يف الدنيا             
 .واآلخرة سواء
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وتوجيه هذه الدعوة إىل الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور                
أمر طبيعي أن يوجد يف اجلماعة      ووه.فيها بعض التردد يف الطاعة املطلقة يف السر والعلن        

وهي دعوة توجه يف كل حني للذين آمنوا        ..إىل جانب النفوس املطمئنة الواثقة الراضية     
ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واجتاهات مشاعرهم مع ما يريـد اللّـه             

 . ودينهم،يف غري ما تلجلج وال تردد وال تلفتم،وما يقودهم إليه نبيهم
عامل كلـه   .واملسلم حني يستجيب هذه االستجابة يدخل يف عامل كله سلم وكله سالم           

سالم مـع   .ال حرية وال قلق،وال شرود وال ضالل      .ثقة واطمئنان،وكله رضى واستقرار   
الوجود كله  سالم مع   .سالم مع الناس واألحياء   .سالم مع العقل واملنطق   .النفس والضمري 

سـالم يف   .وسالم يظلل احلياة واتمع   .سالم يرف يف حنايا السريرة    .ومع كل موجود  
وأول ما يفيض هذا السالم على القلب يفيض مـن صـحة            .األرض وسالم يف السماء   

 ..تصوره للّه ربه،ونصاعة هذا التصور وبساطته
 تتفرق به السـبل،وال     يتجه إليه املسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فال        .إنه إله واحد  

 - كما كان يف الوثنية واجلاهلية       -تتعدد به القبل وال يطارده إله من هنا وإله من هناك            
 .إله واحد يتجه إليه يف ثقة ويف طمأنينة ويف نصاعة ويف وضوحوإمنا ه

فإذا اجته إليه املسلم فقد اجته إىل القوة احلقة الوحيـدة يف     ..إله قوي قادر عزيز قاهر    ووه
 .ا الوجودهذ

يعبد وخياف شـيئا،وه  وومل يعد خياف أحدا أ    .وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      
وال يطمع يف غري من يقـدر       .ومل يعد خيشى فوت شيء    .اللّه القوي القادر العزيز القاهر    

 .على احلرمان والعطاء
إله عادل حكيم،فقوته وقدرته ضمان من الظلم،وضمان من اهلوى،وضـمان مـن     ووه

ومن مث يأوي املسـلم     .وليس كآهلة الوثنية واجلاهلية ذوات الرتوات والشهوات      .البخس
 .من إهله إىل ركن شديد،ينال فيه العدل والرعاية واألمان

جييب املضطر إذا دعـاه     .غافر الذنب وقابل التوب   .منعم وهاب .رب رحيم ودود  ووه
 .ويكشف السوء
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 ..مغفور له مىت تابفاملسلم يف كنفه آمن آنس،سامل غامن،مرحوم إذا ضعف،
وهكذا ميضي املسلم مع صفات ربه اليت يعرفه ا اإلسالم فيجد يف كل صفة ما يؤنس                
قلبه،وما يطمئن روحه،وما يضمن معه احلماية والوقاية والعطف والرمحة والعزة واملنعة           

 .واالستقرار والسالم 
وبـني  .د والربكذلك يفيض السالم على قلب املسلم من صحة تصور العالقة بني العب    

فاللّه خلق هذا الكون باحلق وخلق كل شـيء         ..وبني الكون واإلنسان  .اخلالق والكون 
وهذا اإلنسان خملوق قصدا،وغري متروك سـدى،ومهيأ لـه كـل           .فيه بقدر وحكمة  

 .الظروف الكونية املناسبة لوجوده،ومسخر له ما يف األرض مجيعا
والكون من حوله   .عينه على هذه اخلالفة   واللّه م .خليفته يف أرضه  وكرمي على اللّه،وه  ووه

إىل ومـدع ووه.صديق مأنوس،تتجاوب روحه مع روحه،حني يتجه كالمها إىل اللّه ربه         
للتعاطف ومدعووه.هذا املهرجان اإلهلي املقام يف السماوات واألرض ليتماله ويأنس به         

ثلـه  الكبري،الذي يعج باألصدقاء املدعوين م مع كل شيء ومع كل حي يف هذا الوجود    
والعقيدة اليت تقف صـاحبها     ! والذين يؤلفون كلهم هذا املهرجان    ! إىل ذلك املهرجان  

أمام النبتة الصغرية،وهي توحي إليه أن له أجرا حني يرويها من عطش،وحـني يعينـها               
هي عقيدة مجيلـة فـوق أـا عقيـدة          ..على النماء،وحني يزيل من طريقها العقبات     

 وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجـود         عقيدة تسكب يف روحه السالم    .كرمية
 .ويشيع من حوله األمن والرفق،واحلب والسالم

واالعتقاد باآلخرة يؤدي دوره األساسي يف إفاضة السالم على روح املؤمن وعامله ونفي             
إن احلساب اخلتامي ليس يف هذه األرض واجلزاء األوىف ليس          ..القلق والسخط والقنوط  

 احلساب اخلتامي هنـاك والعدالـة املطلقـة مضـمونة يف هـذا              إن..يف هذه العاجلة  
مل يلـق  وفال ندم على اخلري واجلهـاد يف سـبيله إذا مل يتحقـق يف األرض أ         .احلساب

وال قلق على األجر إذا مل يوف يف هذه العاجلة مبقاييس الناس،فسـوف يوفـاه      .جزاءه
ة القصرية على غـري مـا       وال قنوط من العدل إذا توزعت احلظوظ يف الرحل        .مبيزان اللّه 

 .وما اللّه يريد ظلما للعباد.يريد،فالعدل ال بد واقع
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واالعتقاد باآلخرة حاجز كذلك دون الصراع انون احملموم الذي تداس فيـه القـيم              
فهناك اآلخرة فيها عطاء،وفيهـا غناء،وفيهـا       .بال حترج وال حياء   .وتداس فيه احلرمات  

أن يفيض السالم على جمال السباق واملنافسة       وهذا التصور من شأنه     .عوض عما يفوت  
وأن خيلع التجمل على حركات املتسابقني وأن خيفف السعار الذي ينطلق من الشـعور     

ومعرفة املؤمن بـأن    ! بأن الفرصة الوحيدة املتاحة هي فرصة هذا العمر القصري احملدود         
 أن  - وال شـك     -ا  من شأ ..غاية الوجود اإلنساين هي العبادة،وأنه خملوق ليعبد اللّه       

ترفع شعوره وضـمريه،وترفع نشـاطه وعملـه،وتنظف        .ترفعه إىل هذا األفق الوضيء    
يريد ويريد العبادة بكسبه وإنفاقه وه    ويريد العبادة بنشاطه وعمله وه    وفه.وسائله وأدواته 

فأوىل به أال يغدر وال يفجر وأوىل به        .العبادة باخلالفة يف األرض وحتقيق منهج اللّه فيها       
 يغش وال خيدع وأوىل به أال يطغى وال يتجرب وأوىل به أال يستخدم أداة مدنسة وال                 أال

وأوىل به كذلك أال يستعجل املراحل،وأال يعتسف الطريق،وأال يركب         .وسيلة خسيسة 
بالغ هدفه من العبادة بالنية اخلالصة والعمل الدائب يف حـدود           وفه.الصعب من األمور  

ثور يف نفسه املخاوف واملطامع،وأال يستبد به القلق يف         ومن شأن هذا كله أال ت     ..الطاقة
 .أية مرحلة من مراحل الطريق

يرتقي صعدا إىل اللّـه     وحيقق غاية وجوده يف كل خطرة،وه     ويعبد يف كل خطوة وه    وفه
 .يف كل نشاط ويف كل جمال

هذا وما يسكبه   ..وشعور املؤمن بأنه ميضي مع قدر اللّه،يف طاعة اللّه،لتحقيق إرادة اللّه          
الشعور يف روحه من الطمأنينة والسالم واالستقرار واملضي يف الطريق بال حرية وال قلق              
وال سخط على العقبات واملشاق وبال قنوط من عون اللّه ومدده وبال خـوف مـن                

يقاتل أعداء اللّه   وومن مث حيس بالسالم يف روحه حىت وه       ..ضياع اجلزاء وضالل القصد أ  
مغـنم  وه،ويف سبيل اللّه،وإلعالء كلمة اللّه وال يقاتل جلـاه أ         إمنا يقاتل للّ  وفه.وأعداءه

كذلك شعوره بأنه ميضي على سنة اللّه مـع         .عرض ما من أعراض هذه احلياة     ونزوة أ وأ
فال صدام وال خصام،وال تبديد للجهـد       .قانونه قانونه،ووجهته وجهته  .هذا الكون كله  
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تدي بـالنور الـذي يهتـدي       وقوى الكون كله تتجمع إىل قوته،و     .وال بعثرة للطاقة  
 .معها يتجه إىل اللّهوبه،وتتجه إىل اللّه وه

ال .والتكاليف اليت يفرضها اإلسالم على املسلم كلها من الفطرة ولتصـحيح الفطـرة            
تتجاهل طبيعة اإلنسان وتركيبه وال مل طاقة واحدة من طاقاته ال            تتجاوز الطاقة وال  

سى حاجة واحدة من حاجات تكوينـه اجلثمـاين         تطلقها للعمل والبناء والنماء وال تن     
ومن مث ال حيار وال يقلق يف مواجهة        ..والروحي ال تلبيها يف يسر ويف مساحة ويف رخاء        

 .حيمل منها ما يطيق محله،وميضي يف الطريق إىل اللّه يف طمأنينة وروح وسالم.تكاليفه
نبثق مـن هـذه العقيـدة      واتمع الذي ينشئه هذا املنهج الرباين،يف ظل النظام الذي ي         

كلها مما يشيع السـلم  ..اجلميلة الكرمية،والضمانات اليت حييط ا النفس والعرض واملال    
 .وينشر روح السالم

هذا اتمع الذي حققـه     .هذا اتمع املتواد املتحاب املترابط املتضامن املتكافل املتناسق       
ـ        .اإلسالم مرة يف أرقى وأصفى صوره      ىت علـى تـوايل     مث ظل حيققـه يف صـور ش

احلقب،ختتلف درجة صفائه،ولكنه يظل يف مجلته خريا من كل جمتمع آخـر صـاغته              
! اجلاهلية يف املاضي واحلاضر،وكل جمتمع لوثته هذه اجلاهلية بتصوراا ونظمها األرضية          

 حيث تذوب فيها األجنـاس      - آصرة العقيدة    -هذا اتمع الذي تربطه آصرة واحدة       
أللوان،وسائر هذه األواصر العرضية اليت ال عالقـة هلـا جبـوهر        واألوطان،واللغات وا 

 ..اإلنسان
ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ فَأَصِلحوا بـين أَخـويكُم        {:هذا اتمع الذي يسمع اللّه يقول له      

والذي يرى صـورته يف قـول       ..سورة احلجرات ) ١٠(} واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ   
وتعاطُِفِهم مثَلُ الْجسـِد ِإذَا     ،وتراحِمِهم، مثَلُ الْمؤِمِنني ِفي توادِهم     « -�-رسوِل اللَِّه   

 ..٢٠٩.»اشتكَى ِمنه عضو تداعى لَه ساِئر الْجسِد ِبالسهِر والْحمى 

                                                 
 ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٩

أي دعا بعضه بعضا إىل املشاركة يف ذلك ومنه قوله تداعت احليطان أي تساقطت أو               ) تداعى له سائر اجلسد   (ش  [
 ]قربت من التساقط
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ردوها ِإنَّ اللّه كَانَ    وٍة فَحيواْ ِبأَحسن ِمنها أَ    وِإذَا حييتم ِبتِحي  {:هذا اتمع الذي من آدابه    
ولَا تصعر خدك ِللناِس ولَا تمِش ِفـي        {..سورة النساء ) ٨٦(} علَى كُلِّ شيٍء حِسيبا   

ا تسـتِوي   ولَ{..سورة لقمان ) ١٨(} الْأَرِض مرحا ِإنَّ اللَّه لَا يِحب كُلَّ مختاٍل فَخورٍ        
                 ِلـيو ـهةٌ كَأَناوـدع هنيبو كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسالْح

ِميمـى أَن             {..سورة فصلت ) ٣٤(} حسٍم عن قَـوم قَوم رخسوا لَا ينآم ا الَِّذينها أَيي
  ا مريوا خكُونلَا              يو كُموا أَنفُسلِْمزلَا تو نهنا مريخ كُنى أَن يساء عسن ناء ملَا ِنسو مهن

} تنابزوا ِبالْأَلْقَاِب ِبئْس اِالسم الْفُسوق بعد الِْإمياِن ومن لَّم يتب فَأُولَِئك هم الظَّـاِلمونَ             
أَيها الَِّذين آمنوا اجتِنبوا كَِثريا من الظَّن ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم           يا  {..سورة احلجرات ) ١١(

ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيِحب أَحدكُم أَن يأْكُـلَ لَحـم أَِخيـِه ميتـا                 
ابوت ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتفَكَِرهِحيمسورة احلجرات) ١٢(}  ر.. 

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإن جاءكُم فَاِسق ِبنبـٍأ فَتبينـوا أَن            {:هذا اتمع الذي من ضماناته    
       اِدِمنين ملْتا فَعلَى موا عِبحصالٍَة فَتها ِبجموا قَوِصيبـا   {..سورة احلجرات ) ٦(} تها أَيي

الَِّذين              ريخ ا ذَِلكُمِلهلَى أَهوا علِّمستوا وأِْنستسى تتح وِتكُميب را غَيوتيلُوا بخدوا لَا تنآم 
لَـا  « -�-وقـول رسـوِل اللَّـِه       ..سورة النــور ) ٢٧(} لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  

وكُونوا ،ولَا يِبع بعضكُم علَى بيِع بعضٍ     ،ا تدابروا ولَ،ولَا تباغَضوا ،ولَا تناجشوا ،تحاسدوا
» ولَا يحِقره التقْـوى هاهنـا     ،لَا يظِْلمه ولَا يخذُلُه   ،ِعباد اِهللا ِإخوانا الْمسِلم أَخو الْمسِلمِ     

كُلُّ ، الشر أَنْ يحِقر أَخـاه الْمسـِلم  ِبحسِب امِرٍئ ِمن  «ويِشري ِإلَى صدِرِه ثَلَاثَ مراٍت      
امرِلِم حسلَى الْمِلِم عسالْم،همد،الُهمو،هضِعر٢١٠.»و.. 

مث هذا اتمع النظيف العفيف الذي ال تشيع فيه الفاحشة وال يتبجح فيه اإلغـراء،وال               
عني على العورات،وال ترف فيه     تروج فيه الفتنة،وال ينتشر فيه التربج،وال تتلفت فيه األ        

الشهوات على احلرمات،وال ينطلق فيه سعار اجلنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلـق             
                                                 

 )٢٥٦٤ (- ٣٢) ١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٠
وه لزمـه إعانتـه إذا      قال العلماء اخلذل ترك اإلعانة والنصر ومعناه إذا استعان به يف دفع ظامل وحن             ) وال خيذله (ش  [

معناه ) التقوى ههنا (أي ال حيتقره فال ينكر عليه وال يستصغره ويستقله          ) وال حيقره (أمكنه ومل يكن له عذر شرعي       
 ]أن األعمال الظاهرة ال حتصل ا التقوى وإمنا حتصل مبا يقع يف القلب من عظمة اهللا وخشيته ومراقبته



 ٢٢٥

هذا اتمع الذي حتكمـه التوجيهـات الربانيـة         ..يف اتمعات اجلاهلية قدميا وحديثا    
ع الْفَاِحشةُ ِفـي    ِإنَّ الَِّذين يِحبونَ أَن تِشي    {: يقول -سبحانه-الكثرية،والذي يسمع اللّه    

) ١٩(} الَِّذين آمنوا لَهم عذَاب أَِليم ِفي الدنيا والْآِخرِة واللَّه يعلَم وأَنتم لَـا تعلَمـونَ              
الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منهما ِمئَةَ جلْدٍة ولَا تأْخـذْكُم           {..سورة النــور   

ما رأْفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ولْيشهد عذَابهما طَاِئفَةٌ مـن                ِبِه
ِمِننيؤـِة         {..سورة النــور ) ٢(} الْمعبوا ِبأَرـأْتي لَم اِت ثُمنصحونَ الْممري الَِّذينو

 موهِلداء فَاجدهالْفَاِسقُونَ          ش مه لَِئكأُوا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج اِنني٤(}  ثَم (
 سورة النــور

..}             ِبريخ ِإنَّ اللَّه مكَى لَهأَز ذَِلك مهوجفَظُوا فُرحيو اِرِهمصأَب وا ِمنضغي ِمِننيؤقُل لِّلْم
وقُل لِّلْمؤِمناِت يغضضـن ِمـن أَبصـاِرِهن        {..سورة النــور ) ٣٠(} ِبما يصنعونَ 

             وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ نِربضلْيا وهِمن را ظَهِإلَّا م نهتِزين ِدينبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو
أَبنـاء بعـولَِتِهن    وأَبنـاِئِهن أَ  وآباء بعولَِتِهن أَ  وآباِئِهن أَ وولَا يبِدين ِزينتهن ِإلَّا ِلبعولَِتِهن أَ     

التـاِبِعني  وما ملَكَت أَيمانهن أَ   وِنساِئِهن أَ وبِني أَخواِتِهن أَ  وبِني ِإخواِنِهن أَ  وِإخواِنِهن أَ وأَ
الطِّفِْل الَِّذين لَم يظْهروا علَى عوراِت النساء ولَا يضـِربن          وغَيِر أُوِلي الِْإربِة ِمن الرجاِل أَ     

                لَّكُـمـونَ لَعِمنؤـا الْمها أَيِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتو ِتِهنِمن ِزين ِفنيخا يم لَمعِلي ِلِهنجِبأَر
 سورة النــور) ٣١(} تفِْلحونَ

 أطهر نساء األرض يف أطهر بيت يف أطهـر بيئـة يف             -نساء النيب    والذي خياطب فيه    
يا ِنساء النِبي لَستن كَأَحٍد من النساء ِإِن اتقَيتن فَلَا تخضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع             {أطهر زمان   

ي بيوِتكُن ولَـا تبـرجن تبـرج        وقَرنَ فِ ) ٣٢(الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًا        
              ـذِْهبِلي اللَّه ِريدا يمِإن ولَهسرو اللَّه نأَِطعكَاةَ والز آِتنيلَاةَ والص نأَِقمِة الْأُولَى واِهِليالْج

 ..حزابسورة األ}  )٣٣( عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تطِْهريا
ويف مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها،ويأمن الزوج على زوجته،ويأمن األولياء            

حيث ال تقع العيون على     .على حرمام وأعراضهم،ويأمن اجلميع على أعصام وقلوم      
فإما اخليانة املتبادلة حينذاك وإما الرغائـب       .املفاتن،وال تقود العيون القلوب إىل احملارم     



 ٢٢٦

بينما اتمع املسلم النظيف العفيـف آمـن    .. وأمراض النفوس وقلق األعصاب    املكبوتة
 !ساكن،ترف عليه أجنحة السلم والطهر واألمان

 وأخريا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر عمال ورزقا،ولكل عاجز ضمانة للعيش             
الكرمي،ولكل راغب يف العفة واحلصانة زوجة صاحلة،والذي يعترب أهـل كـل حـي              

ؤولني مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع حىت لريى بعض فقهاء اإلسالم تغـرميهم             مس
 .بالدية

واتمع الذي تكفل فيه حريات النـاس وكرامـام وحرمـام وأمـواهلم حبكـم               
فال يؤخذ واحد فيه بالظنة،وال يتسور على       .التشريع،بعد كفالتها بالتوجيه الرباين املطاع    

د فيه متجسس،وال يذهب فيه دم هـدرا والقصـاص          أحد بيته،وال يتجسس على أح    
 .با واحلدود حاضرةوحاضر وال يضيع فيه على أحد ماله سرقة أ

كما يقوم على املسـاواة والعدالـة       .اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      
الصارمة اليت يشعر معها كل أحد أن حقه منوط حبكم شريعة اللّه ال بإرادة حاكم،وال               

 . حاشية،وال قرابة كبريهوى
ويف النهاية اتمع الوحيد بني سائر اتمعات البشرية،الذي ال خيضـع البشـر فيـه               

إمنا خيضعون حاكمني وحمكومني للّه ولشريعته وينفذون حـاكمني وحمكـومني           .للبشر
فيقف اجلميع على قدم املساواة احلقيقية أمـام اللّـه رب العـاملني          .حكم اللّه وشريعته  

 .. احلاكمني،يف طمأنينة ويف ثقة ويف يقنيوأحكم
الذين آمنـوا للـدخول فيـه       وهذه كلها بعض معاين السلم الذي تشري إليه اآلية وتدع         

ليسلموا أنفسهم كلها للّه فال يعود هلم منها شيء،وال يعود لنفوسهم من ذاـا              .كافة
 ..ويف تسليم حظ إمنا تعود كلها للّه يف طواعية ويف انقياد

 معىن هذا السلم حق إدراكه من ال يعلم كيف تنطلق احلرية وكيف يعربـد               وال يدرك 
اليت والقلق يف النفوس اليت ال تطمئن باإلميان،يف اتمعات اليت ال تعـرف اإلسـالم،أ             

عرفته مث تنكرت له،وارتدت إىل اجلاهلية،حتت عنوان من شـىت العنوانـات يف مجيـع       
على الرغم من كل ما قد يتوافر هلا من الرخـاء          هذه اتمعات الشقية احلائرة     ..األزمان



 ٢٢٧

املادي والتقدم احلضاري،وسائر مقومات الرقي يف عرف اجلاهلية الضالة التصـورات           
 .املختلة املوازين

حيث .»السويد«ووحسبنا مثل واحد مما يقع يف بلد أوريب من أرقى بالد العامل كله وه             
وحيـث  .سمائة جنيـه يف العـام     خيص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي مخ        

يستحق كل فرد نصيبه من التأمني الصحي وإعانات املرض اليت تصرف نقدا والعـالج              
وحيث التعليم يف مجيع مراحله باان،مع تقدمي إعانات مالبـس          .ااين يف املستشفيات  

وقروض للطلبة املتفوقني وحيث تقدم الدولة حوايل ثالمثائة جنيه إعانة زواج لتأثيـث             
 ..وحيث وحيث من ذلك الرخاء املادي واحلضاري العجيب..البيوت

 القلوب من اإلميان باللّه؟وولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء املادي واحلضاري وخل
والطالق ! إنه شعب مهدد باالنقراض،فالنسل يف تناقص مطرد بسبب فوضى االختالط         

وتربج الفـنت وحريـة     مبعدل طالق واحد لكل ست زجيات بسبب انطالق الرتوات          
واجليل اجلديد ينحرف فيدمن على املسكرات واملخدرات ليعـوض خـواء    ! االختالط

واألمراض النفسـية والعصـبية والشـذوذ    .الروح من اإلميان وطمأنينة القلب بالعقيدة     
واحلال ..مث االنتحار ..بأنواعه تفترس عشرات اآلالف من النفوس واألرواح واألعصاب       

 ..احلال أشنع من هذا يف روسياو..كهذا يف أمريكا
فـال  .من بشاشة اإلميان وطمأنينة العقيدة    وإا الشقوة النكدة املكتوبة على كل قلب خيل       

يذوق طعم السلم الذي يدعى املؤمنون ليدخلوا فيه كافة،ولينعموا فيه باألمن والظـل             
وال تتِبعـوا خطُـواِت     .. كَافَّـةً  يا أَيها الَِّذين آمنوا ادخلُوا ِفي السلْمِ      «:والراحة والقرار 

 ..»مِبنيوِإنه لَكُم عد.الشيطاِن
حـذرهم أن يتبعـوا خطـوات       ...وملا دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا يف السلم كافة         

إما الدخول يف السـلم كافـة،وإما اتبـاع         .فإنه ليس هناك إال اجتاهان اثنان     .الشيطان
إما طريق اللّـه وإمـا      .إما إسالم وإما جاهلية   :ما ضالل إما هدى وإ  .خطوات الشيطان 

ومبثل هذا احلسم ينبغي أن يـدرك       ..وإما هدى اللّه وإما غواية الشيطان     .طريق الشيطان 
 .املسلم موقفه،فال يتلجلج وال يتردد وال يتحري بني شىت السبل وشىت االجتاهات



 ٢٢٨

خيلط واحـدا منـها     و،أإنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن خيتار واحدا منها         
إنه من ال يدخل يف السلم بكليته،ومن ال يسلم نفسه خالصة لقيادة اللّـه           ! كال..بواحد

وشريعته،ومن ال يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومـن كـل شـرع               
 ..إن هذا يف سبيل الشيطان،سائر على خطوات الشيطان..آخر

! نصفها من هنا ونصفها من هناك     ليس هنالك حل وسط،وال منهج بني بني،وال خطة         
واللّـه  .غواية الشيطان ومنهج اللّه أ  .إسالم وجاهلية .هدى وضالل .إمنا هناك حق وباطل   

املؤمنني يف األوىل إىل الدخول يف السلم كافة وحيذرهم يف الثانيـة مـن اتبـاع                ويدع
ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم،ويستثري خماوفهم بتذكري هم بعداوة       .خطوات الشيطان 

والغفلة ال تكون مـع     .شيطان هلم،تلك العداوة الواضحة البينة،اليت ال ينساها إال غافل        ال
 ٢١١.اإلميان

 البشـر    إىل أهـواءِ    التحاكم ويكونُ، من اآلخرةِ   واخلوف  الديين  الوازع أما عندما يقلُّ  
 ويأكـلُ ،واحلرماتُ القيم    تداس حيثُ: الكبري  والفساد  العظيم البالُءوهم فهذا ه  وحكِم
القوي وبالتايل، الضعيف: ال يأمن الناس    ِم وال  م وال أمـواهلِ   م وال أنفسـهِ    على أديـا

  حياةِ واختالِل، اخلوف وانتشاِر، واالستقرارِ  األمنِ وكفى بذلك سبباً يف عدمِ    ،مأعراضِه
 .الناس

 : تقصري األمل وحفظ الوقت-٧
 اخلادعة  واألماينَّ، األمل ولَط: من أخطر األبواب اليت يدخل منها الشيطان على العبد         إنَّ

 وتضـييعِ ، بزينـة احليـاة الدنيا  واغتراٍر، شديدة عن اآلخرةاليت جتعل صاحبها يف غفلةٍ  
 الـذي يقطـع هـذه        وراءها حىت يـأيت األجـلُ      ساعات العمر النفيسة يف اللهثِ    

 ولكن. من أوقاا  وأضاعت، على ما فرطت يف عمرها      النفس حسراتٍ  وتذهب،اآلمال
 اآلخـرة   وأبديـةِ  الدنيا   صر احلياة   الدائم لقِ َوالتذكر  ،بالرجوع إىل اهللا عز وجل    اليقني  
 . وضياع األوقاِت لطول األمِل الناجعالعالجوه،وبقائها

                                                 
 ]٤٣٧ص [ي بن نايف الشحود  عل- ت-يف ظالل القرآن للسيد قطب  - ٢١١



 ٢٢٩

    لَِميِن السمحِد الربأَِبي ع نِبالْكُوفَـِة          :قَالَ،ع هناُهللا ع ِضيأَِبي طَاِلٍب ر نب ِليع طَبخ
فَأَما طُولُ  ،واتباع الْهوى ،ِإنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم طُولُ الْأَملِ      ،يا أَيها الناس  " :فَقَالَ

أَلَـا ِإنَّ الـدنيا قَـد ولَّـت         ،وأَما اتباع الْهوى فَيِضلُّ عِن الْحق     ،الْأَمِل فَينِسي الْآِخرةَ  
ولَا تكُونوا ِمن   ،فَكُونوا ِمن أَبناِء الْآِخرةِ   ،وِلكُلِّ واِحدٍة ِمنهما بنونَ   ،قِْبلَةٌوالْآِخرةُ م ،مدِبرةً

 ٢١٢."وغَدا ِحساب ولَا عملٌ ،فَِإنَّ الْيوم عملٌ ولَا ِحساب،أَبناِء الدنيا
       هناُهللا ع ِضيِن أَِبي طَاِلٍب رب ِليع ن؛وعقَالَ أَن فُوا ِبـهِ    :هرعت وا الِْعلْملَّمعلُوا ِبـِه   ،تماعو

وأَنه لَا ينجو   ،فَِإنه يأِْتي ِمن بعِدكُم زمانٌ ينكَر ِفيِه الْحق ِتسعةُ أَعشاِرهِ         ؛تكُونوا ِمن أَهِلهِ  
لَيسوا ِبالْعجِل الْمذَاِييِع   ،مةُ الْهدى ومصاِبيح الِْعلْمِ   أُولَِئك أَئِ ،ِمنه ِإلَّا كُلُّ نؤمٍة ميت الداءِ     

وِلكُلِّ واِحـدٍة ِمنهمـا     ،وِإنَّ الْآِخرةَ مقِْبلَـةٌ   ،ِإنَّ الدنيا قَِد ارتحلَت مدِبرةً    :ثُم قَالَ .الْبذُِر
أَلَّا وِإنَّ الزاِهِدين ِفـي الـدنيا       ،نوا ِمن أَبناِء الدنيا   ولَا تكُو ،فَكُونوا ِمن أَبناِء الْآِخرةِ   ،بنونَ

أَلَا مِن اشتاق ِإلَى الْجنِة شاِرد عـِن        ؛اتخذُوا الْأَرض ِبساطًا والتراب ِفراشا والْماَء ِطيبا      
ومن زِهد ِفي الدنيا هانـت علَيـِه        ،ماِتومن أَشفَق ِمن الناِر رجع عِن الْحر      ،الشهواِت
اتِصيب؛الْم          لَِّدينخِة منِة ِفي الْجنلَ الْجأَى أَهر نا كَماداِر    ،أَلَا ِإنَّ ِللَِّه ِعباِر ِفي النلَ النأَهو

ذَِّبنيعةٌ ،مونأْمم مهوررةٌ ،شونزحم مهقُلُوبفُ،وأَنِفيفَةٌ وع مهِفيفَةٌ ،سخ مهواِئجحوا  ،ورـبص
تجِري دمـوعهم علَـى     ،فصـافون أَقْـدامهم   ؛أَما اللَّيلُ ،أَياما ِلعقْبى راحـٍة طَِويلَـةٍ     

وِدِهمدخ،  ِهمبونَ ِإلَى رأَرجا ،ينبا رنبر !   ِرقَاِبِهم ونَ ِفكَـاكطْلُبـا ال  ،يأَموارهـاُء  ؛نلَمفَع
ما ِبـالْقَوِم ِمـن     ،مرضـى :ينظُر ِإلَيِهم الناِظر فَيقُولُ   ،كَأَنهم الِْقداح ،أَتِقياُء،بررةٌ،حلَماُء
 ٢١٣"ولَقَد خالَطَ الْقَوم أَمرا عِظيما ،وقَد خوِلطُوا،مرٍض

: قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ رِضي اللَّـه عنـه       ،سِعيد بن املُسيبِ  أَخبرِني  : قَالَ،عِن ابِن ِشهابٍ  و 
: الَ يزالُ قَلْب الكَِبِري شابا ِفي اثْنتـينِ : " سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يقُولُ 

 .٢١٤)أخرجه البخاري  ("ِفي حب الدنيا وطُوِل اَألمِل 

                                                 
 صحيح ) ٣)(٢٦:ص(وقصر األمل البن أيب الدنيا  ) ١٠١٣٠)(١٧٣/ ١٣(شعب اإلميان  - ٢١٢
 ضعيف) ٤٩:ص(والرقة والبكاء البن قدامة  ) ٢٧٧) (١٤٨/ ٢(االسة وجواهر العلم  - ٢١٣
 )١٠٤٦ (- ١١٤]٧٢٤/ ٢صحيح مسلم [و) ٦٤٢٠] (٨٩/ ٨صحيح البخاري [ - ٢١٤
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قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِلرجٍل وهو         : رِضي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعِن ابِن عباسٍ  
ِعظُهسٍ   : " يملَ خا قَبسمخ ِنماغْت :  ِمكلَ ِهرقَب كاببش،   ـقَِمكلَ سقَب كتِصحو، اَءكِغنو

لَ فَقِْركفَ،قَبوِلكغلَ شقَب اغَكر، ِتكولَ مقَب كاتيح٢١٥)أخرجه احلاكم (" و. 
 :األخالقو املوازين ومس التفكري وانضباطُ سالمةُ-٨

   ال يستوي من يؤمن    بيوم احلساب واجلزاء وال يغفل عنه       باهللا واليوم اآلخر ويوقن ،ومن 
 وأ، باآلخرة ال يؤمن  ا ولكن ال يسـتويان أبــــداً يف      ،ـا عنه وغفلٍةوه يف هل  يؤمن

لَا يستِوي أَصـحاب النـاِر      {:أما يف اآلخرة فيوضحه قوله تعاىل     ،الدنيا وال يف اآلخرة   
 .سورة احلشر) ٢٠(} وأَصحاب الْجنِة أَصحاب الْجنِة هم الْفَاِئزونَ
        وأن ، احليـاة همة يف هــذ عظيً أن له غاية وأما يف احلياة الدنيا فال يلتقي أبداً من يعلم

من هذه احلياة   ُمع من ال يعلم     ، والنشور  واحلسابِ ه إىل اهللا عز وجل يف يوم اجلزاءِ       مرد
أَفَمـن  {:قال تعاىل . من الغافلني  عن اآلخرةِ ووه، شيء عنده  وأا كلُّ ،الدنيا إال ظاهرها  

        ه نكَم قالْح كبِمن ر كا أُنِزلَ ِإلَيمأَن لَمعـابِ     أَويلُواْ اَأللْبأُو ذَكَّرتا يمى ِإنم١٩ (}ع (
 ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض واخِتلَاِف اللَّيـِل والنهـاِر       {:وقال تعاىل ،سورة الرعد 

نـوِبِهم  الَِّذين يذْكُرونَ اللَّه ِقيامـا وقُعـودا وعلَـى ج         ) ١٩٠(لََآياٍت ِلأُوِلي الْأَلْباِب    
             ذَابا عفَِقن كانحباِطلًا سذَا به لَقْتا خا منبِض رالْأَراِت واوملِْق السونَ ِفي خفَكَّرتيو

) ١٩٢(ربنا ِإنك من تدِخِل النار فَقَد أَخزيته وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصـاٍر             ) ١٩١(الناِر  
ِإننا سِمعنا مناِديا يناِدي ِللِْإمياِن أَنْ َآِمنوا ِبربكُم فََآمنا ربنا فَاغِْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّـر               ربنا  

ا يـوم   ربنا وَآِتنا ما وعدتنا علَى رسِلك ولَا تخِزن       ) ١٩٣(عنا سيئَاِتنا وتوفَّنا مع الْأَبراِر      
 ادالِْميع ِلفخلَا ت كِة ِإنام١٩٤-١٩٠/آل عمران)  [١٩٤(الِْقي[{  . 

  بـــه األشـــــياءُ    الـذي تـوزنُ  وال يف امليزانِ  ، يف التفكريِ  إما ال يلتقيانِ  
ـ ول وتعل  األو أخالقو مـا تسـم    فبقـدرِ :وبالتايل،وال يف األحكـامِ  ،واألحداث ه مهت

 وفسـاد    لسـفالة تصـورهِ     اآلخرِ  أخالق  وترذلُ  بقدر ما تسفلُ   منهجه وميزانهِ ولسم
                                                                                                                         

هذا جماز واستعارة   )  اخل ٠٠قلب الشيخ شاب    (-طول العمر   ) األمل(.يا الستحكام احملبة ملا ذكر يف قلبه      قو) شابا[(
 ]ومعناه أن قلب الشيخ كامل احلب للمال حمتكم يف ذلك كاحتكام قوة الشاب يف شبابه

 صحيح ) ٧٨٤٦](٣٤١/ ٤املستدرك على الصحيحني للحاكم [ - ٢١٥
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يعلَمونَ ظَاِهرا من الْحياِة الدنيا وهـم عـِن          {:قال تعاىل يف وصف أهل الدنيا     ،.هميزاِن
 .سورة الروم) ٧(} الْآِخرِة هم غَاِفلُونَ 

٩-ارمن سخطه والن والنجاةُ، برضا اهللا سبحانه وجنته الفوز: 
كُلُّ نفٍْس ذَاِئقَةُ املَـوِت وإنمـا توفَّـونَ         ((:قال تعاىل ، الغايات وغايةُ، الثمار وهذه مثرةُ 

أُجوركُم يوم الِقيامِة فَمن زحِزح عِن الناِر وأُدِخلَ اجلَنةَ فَقد فَاز وما احلَياةُ الـدنيا إالَّ                
 ].١٨٥:انآل عمر)) [متاع الغروِر

حقيقـةُ أنَّ احليـاةَ يف هـذه األرض         :إنه ال بد من استقرار هذه احلقيقة يف الـنفس         
ميـوت  .ميوت الصاحلون ميوت الطـاحلون    ..مث تأيت ايتها حتماً   ؛حمدودةٌ بأجل ،موقوتةٌ

ميـوت  .ميوت املستعلون بالعقيدة وميوت املستذَلون للعبيد     .ااهدون وميوت القاعدون  
ميـوت  ..وميوت اجلبناء احلريصون على احلياة بأي مثـن       ،ين يأبون الضيم  الشجعانُ الذ 

وميوت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاِع      ،االهتمامات الكبريِة واألهداِف العالية   وذو
كـلُّ نفـس تـذوق هـذه        ..}كُلُّ نفٍْس ذَاِئقَةُ الْمـوتِ    { ..الكل ميوت .الرخيص

 بني نفس ونفس يف تذوق هذه اجلرعةِ من هـذه           ال فارق ..وتفارق هذه احلياة  ،اجلرعة
الفارق يف  .إمنا الفارق يف شيء آخر ؛الفارق يف قيمة أخرى        .الكأِس الدائرة على اجلميع   

وِإنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الِْقيامِة فَمن زحِزح عِن الناِر وأُدِخلَ الْجنـةَ            {:املصري األخري 
فَاز فَقَد{  .. 

      املصري الذي يفترق فيه فـالنٌ عـن        ووهذا ه .هذه هي القيمة اليت يكون فيها االفتراق
واملصري املخوف الذي يستحق أن حيسب      .القيمةُ الباقيةُ اليت تستحق السعي والكد     .فالن

زحزح { ولفظ  ..}فَمن زحِزح عِن الناِر وأُدِخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز             { :له ألف حساب  
وكأمنا للنار جاذبية تشد إليها من      ! ويلقي ظله ،ويرسم هيئته ،بذاته يصور معناه جبرسه   } 

 !ويدخل يف جماهلا،يقترب منها
 ! يف حاجٍة إىل من يزحزحه قليالً قليالً ليخلصه من جاذبيتها املنهومةو فه

 ٢١٦..فقد فاز..جلنةويدخل ا،ويستنقَذَ من جاذبيتها،فمن أمكن أن يزحزح عن جماهلا

                                                 
 )٢٢ص  / ٢ج  (- يف ظالل القرآن - ٢١٦
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وأـا ابـتالء   ، قيمـة احلياة واستشعار، الصاحل الدافع الداخلي للعملِ  تقويةُ-١٠
 .لآلخرة ومزرعة هلا

ـ       َحىت يعلم   ، عما يفوته يف الدنيا     املؤمنِ  تسليةُ -١١ يف وأن ثوابه األعظـم إمنـا ه
ناته يف  ف حس  عليه فإنه يضاعِ   ه من بالء يف الدنيا فيصرب      كل ما يصيـب   وأنَّ،اآلخرة
 .اآلخرة

زوج النِبي صلَّى   ،أَنَّ عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها    ،أَخبرِني عروةُ بن الزبيرِ   : قَالَ،عِن الزهِري ف
  لَّمسِه ولَياُهللا ع،قَالَت :      لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولُ اللَِّه صسـ    «: قَالَ ر يب ما ِمن مِصيبٍة تِص

هنا عِبه اللَّه ِإلَّا كَفَّر ِلما،املُساكُهشكَِة يوى الشت٢١٧)أخرجه البخاري (»ح. 
أَالَ أُِريك امرأَةً ِمن أَهـِل اجلَنـِة؟        : قَالَ ِلي ابن عباسٍ   : قَالَ،وعن عطَاَء بِن أَِبي رباحٍ    

لَى: قُلْتقَالَ،ب :  أَةُ السِذِه املَراُءهدو،       فَقَالَـت لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيِت النـي  : أَتِإن
عرأُص، فكَشي أَتِإنِلي  ،و اللَّه عةُ    «: قَالَ،فَادلَِك اجلَنِت وربِإنْ ِشـئِْت   ،ِإنْ ِشئِْت صو

فَادع اللَّـه ِلـي أَنْ الَ       ،ي أَتكَشف ِإن: فَقَالَت،أَصِبر: فَقَالَت» دعوت اللَّه أَنْ يعاِفيكِ   
فكَشا ،أَتا لَهع٢١٨)أخرجه البخاري(" فَد. 

وكَأَين ِمن نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنوا ِلما أَصابهم ِفي سـِبيِل            { :وقال تعاىل 
وما كَانَ قَولَهم ِإلَّـا أَنْ      ) ١٤٦(ه يِحب الصاِبِرين    اللَِّه وما ضعفُوا وما استكَانوا واللَّ     

              ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنبقَالُوا ر
)١٤٧ (    نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفََآت       ِسِننيحالْم ِحبي اللَّهِة واِب الَْآِخرثَو )١٤٨  (
 . }]١٤٨-١٤٦/آل عمران[

                                                 
يصـاب ـا    ) يشاكها(حمي بسببها من ذنوبه     ) كفر اهللا ا عنه   [( )٥٦٤٠]( ١١٤/ ٧صحيح البخاري   [ - ٢١٧

 ]جسده

 )٢٥٧٦ (- ٥٤] ١٩٩٤/ ٤صحيح مسلم [و) ٥٦٥٢](١١٦/ ٧صحيح البخاري [ - ٢١٨
تصحبها غيبوبة  يصيبين الصرع وهو علة يف اجلهاز العصيب        ) أصرع(قيل امسها سعرية األسدية وقيل شقرية       ) امرأة [(

يف العضالت وقد يكون هذا بسبب احتباس الريح يف منافذ الدماغ وقد يكون بسبب إيذاء الكفـرة مـن اجلـن                     
أي درجة عالية فيهـا  ) ولك اجلنة(على هذا االبتالء ) صربت(أي فأخشى أن تظهر عوريت وأنا ال أشعر         ) أتكشف(

 ]وقيل كانت تفعل ذلك إذا خشيت أن يأتيها الصرعمتعلقة بأستار الكعبة ) على ستر الكعبة(مبقابل صربك 
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 ِبالْبطْحاِء،فَأَخذَ ِبيِدي،فَانطَلَقْت   -� -لَِقيت رسولَ اهللاِ  :" عن عثْمانَ بِن عفَّانَ،قَالَ   و
   اٍر،ومع أُماٍر،ومأَِبي عاٍر،ومِبع رفَم،هعونَ فَقَـالَ   مذَّبعي ماِسـٍر،فَِإنَّ     :" ها آلَ يرـبص

 .٢١٩)نعيم يف معرفة الصحابة وأخرجه أب( ".مِصريكُم ِإلَى الْجنِة 
والرجاء يف ثوابه الذي أعـده لعبـاده        ، ازدياد اخلوف واخلشية من اهللا تعاىل      -١٢

فعن بكَير بـِن    .بشرعهوذلك بالعمل مبقتضى أوامره واجتناب نواهيه وااللتزام        ،املتقني
وزرةَ  :قَالَ،فَيريرا هأَب تِمعقُولُ،سولُ اللَِّه    :يسقَالَ ر�:»  لَجأَد افخ نم،   لَـجأَد نمو

 .٢٢٠)أخرجه الترمذي (» أَلَا ِإنَّ ِسلْعةَ اللَِّه اجلَنةُ،أَلَا ِإنَّ ِسلْعةَ اللَِّه غَاِليةٌ،بلَغَ املَنِزلَ
من خاف أَدلَـج    «: �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،عن أَِبيهِ ، الطُّفَيِل بِن أُبي بِن كَعبٍ     وعِن

أَلَا ِإنَّ ِسلْعةَ اللَِّه غَاِليةٌ أَلَا ِإنَّ ِسلْعةَ اللَّـِه الْجنـةُ جـاَءِت              ،ومن أَدلَج فَقَد بلَغَ الْمنِزلَ    
هعبتاِجفَةُ تا ِفيِهالرِبم تواَء الْماِدفَةُ ج٢٢١)أخرجه احلاكم يف املستدرك(» ا الر. 

الذي مينعه مـن    وفه، باآلخرة صمام األمان هلذا اإلنسان يف هذه الدار         اإلميانُ -١٣
وِإنَّ {:قال تعاىل ، وال منكرٍ   عن قبيحٍ  ومن مل يؤمن باآلخرة ال يرتدع     ، واإلحلادِ الفساِد

ِمنؤلَا ي ونَالَِّذيناِكباِط لَنرِن الصِة عسورة املؤمنون) ٧٤(} ونَ ِبالْآِخر. 
١٤- عـن  والبعـدِ ، ذلـك اليـوم   يف ثـوابِ  على طاعة اهللا تعاىل رغبةً     احلرص 

ِإنهم كَـانوا يسـاِرعونَ ِفـي       ...{:قال تعاىل ،خوفاً من عقاب ذلك اليوم    ،معصيته
هرا وغَبا رنونعدياِت وريالْخاِشِعنيا خوا لَنكَانا وسورة األنبياء) ٩٠(} ب. 

 : اليقني باآلخرة يؤدي للهداية والفالح-١٥ 

                                                 
 حديث حسن و وه )٦٦٦٢](٢٨١٢ /٥[معرفة الصحابة أليب نعيم  - ٢١٩
 صحيح ) ٢٤٥٠)(٦٣٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٢٠
 أول  التشـمري يف  :واملراد باإلدالج ها هنا     ،السري من آخره  :واالدالج مثقال   ،السري من أول الليل   :اإلدالج خمففَا   :أدجل
 فإن من سار من أول الليل كان جديرا ببلوغ املرتل،األمر

السري يف أول الليـل واملـراد       :الدجلة  =  حسن   ) ٧٨٥٢](٣٤٣/ ٤املستدرك على الصحيحني للحاكم     [ - ٢٢١
 النفخـة الثانيـة يف    :الرادفة  =  واليت متيت اخلالئق    ،النفخة األوىل يف الصور   :الراجفة  =  التشمري واجلد يف الطاعة     

 الصور يوم القيامة



 ٢٣٤

الَّـِذين يؤِمنـونَ ِبالْغيـِب      ) ٢(ذَِلك الِْكتاب لَا ريب ِفيِه هدى ِللْمتِقني        { :قال تعاىل 
والَِّذين يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن        ) ٣(ونَ  ويِقيمونَ الصلَاةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُ    

)  ٥(أُولَِئك علَى هدى ِمن ربِهم وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ         ) ٤(قَبِلك وِبالَْآِخرِة هم يوِقنونَ     
 .   }]٥-٢/البقرة[
 يف  ومن يعيش ، املغلقةِ  احلس  بني جدرانِ  ش الطريق بني من يعي    مفرقو باآلخرة ه  اليقنيف 

 ما لـه يف هـذا        كلُّ ه على األرض هي    أن حيات  بني من يشعر  . املديد الرحيب  الوجوِد
 احلقيقية إمنا هي     احلياةَ وأنَّ، للجزاء د ميه ه على األرض ابتالءٌ    أن حيات  ومن يشعر ،الوجود
هنالك،٢٢٢ احملدوِدز الصغِريوراء هذا احلي. 

 على  واستعالئِه،ه إىل ما عند اهللا    وتطلِع، القلب البشري   ليقظةِ الضمانُو باآلخرة ه  ليقنيوا
  والعلن ويف الدقيقِ  اهللا يف السر   ومراقبِة؛ه على متاع احلياة الدنيا    وترفع،األرض٢٢٣أوهاق  
اِإلحسانُ « : فقال�  اليت سئل عنها رسول اهللا إىل درجة اإلحساِنِوالوصول ؛واجلليِل

 . ٢٢٤»فَِإنْ لَم تكُن تراه فَِإنه يراك ، تعبد اللَّه كَأَنك تراهأَنْ
 م من تفتحٍ  ألم مبا يف قلوِ   ؛ ورمحةً  هم الذين يكون الكتاب هلم هدى       احملسنونُ وهؤالِء
 من هدى   لون مبا يف طبيعتهِ   ِصويت؛ وطمأنينةً  هذا الكتاب راحةً    جيدون يف صحبةِ   وشفافيٍة

ـ  وتصطلح، احلكيمة  وأهدافهِ  مراميهِ ويدركونَ،ونوٍر هم عليـه   نفوس،بـالتوافقِ  وحتس  
 .الطريق ووضوِح، االجتاهوالتناسق ووحدِة

  وتفـتحٍ   ما يف هذا القلـب مـن حساسـيةٍ          مبقدارِ  قلبٍ  هذا القرآن ليعطي كلَّ    وإنَّ
  القلـوب   يعاطف    حي إنه كائن . وإعزازٍ وتطلٍعٍّ عليه يف حب     وبقدر ما يقبلُ  ؛وإشراٍق
 ! واحلنِني إليه بالرفرفِة املشاعر املتوجهةَوجياوب،الصديقةَ

 .سورة البقرة) ٥(} أُولَِئك علَى هدى من ربِهم وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ{ 

                                                 
 ]٢٣٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت- يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢٢٢

 / ١ج   (- تاج العروس    -احلبلُ املُغار يرمى يف أُنشوطَة فتؤخذُ به الدابة واإلنسانُ          ووه: األوهاق مجع وهق     - ٢٢٣
 )٦٦٢١ص 
 ]م وأمراءهم ومن بيدهم زمام أمورهمرؤساءه) رؤوس الناس(ش  ) [٤٧٧٧]( ١١٥/ ٦صحيح البخاري [ - ٢٢٤



 ٢٣٥

 ديومن ه  وفه، فقد أفلحيف   مـن الضـاللِ    ناٍج، إىل الغايـةِ   واصـلٌ ، على النورِ  سائر 
  تتناسق  يف رحلته على هذا الكوكبِ     مطمئنووه؛ يف اآلخرة   الضاللِ ن عواقبِ وم،الدنيا
؛ الوجود  ونواميسِ  مع دورة األفالكِ   خطاهمع كـلِّ    والتجاوبِ  والراحةِ  باألنسِ فيحس  
 .٢٢٥  يف الوجوِدكائٍن
 :َلَا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَالذين آمنوا باهللا واليوم اآلخر   -١٦

ِإنَّ الَِّذين َآمنوا والَِّذين هادوا والنصارى والصاِبِئني من َآمن ِباللَِّه والْيـوِم           { :ل تعاىل قا
) ٦٢(الَْآِخِر وعِملَ صاِلحا فَلَهم أَجرهم ِعند ربِهم ولَا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ              

ِإنَّ الَِّذين َآمنوا والَِّذين هادوا والصاِبئُونَ والنصـارى        { :تعاىلقال  و، ]٦٢/البقرة[} 
) ٦٩(من َآمن ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر وعِملَ صاِلحا فَلَا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنـونَ               

 ]٦٩/املائدة[}
وال حيزنون على نعمـة     ، خلقهم فقد ضمنه هلم من   ،فهؤالء ال خيافون على مستقبلهم    

قـال  ، ادخره هلم   عظيم رجاء ما عند اهللا تعاىل من ثوابٍ      ، تفوم يف هذه الدار    لعاعٍةوأ
ولَا تمدنَّ عينيك ِإلَى ما متعنا ِبِه أَزواجا منهم زهرةَ الْحياِة الدنيا ِلنفِْتنهم ِفيـِه               {:تعاىل

كبر قِرزقَىوأَبو ريسورة طـه) ١٣١(}  خ  
مع األخِذ بلوازمهما جيعل البالد آمنةً من غضِب        ، باهللا واليوم  اآلخرِ     اإلميانُ -١٧

 :ويرزقها من الطيباِت،اهللاِ  ومقته
راِت من  وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم رب اجعلْ هذَا بلَدا َآِمنا وارزق أَهلَه ِمن الثَّم           { : قال تعاىل 

َآمن ِمنهم ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَِليلًا ثُم أَضطَره ِإلَى عذَاِب النـاِر                
 ِصريالْم ِبئْس١٢٦/البقرة[} ) ١٢٦(و[  

سـيعيش يف قلـِق وخـوٍف       ،أنَّ مـن مل يكـن كذلك      ،ومفهوم اآليةِ املخـالف ِ    
بسبب عدم إميانه باهللا واليوم اآلخـر مـع         ،وسيحرمه اهللا تعاىل خرياٍت كثريةً    ،ٍبورع

ِإنهم كَانوا  { :كما قال تعاىل  ،واملصري احملتوم الذي ينتظره يوم القيامة     ،العذاب الشديدِ 

                                                 
 ]٣٥٢٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت- يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢٢٥



 ٢٣٦

) ٢٩(اه ِكتابا   وكُلَّ شيٍء أَحصين  ) ٢٨(وكَذَّبوا ِبَآياِتنا ِكذَّابا    ) ٢٧(لَا يرجونَ ِحسابا    
 . }]٣٠-٢٧/النبأ)  [٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نِزيدكُم ِإلَّا عذَابا 

 :وسبب كلِّ بر،منبع كلِّ خٍريو هِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر  اإلميانُ -١٨
لَِكن الِْبر من َآمـن     لَيس الِْبر أَنْ تولُّوا وجوهكُم ِقبلَ الْمشِرِق والْمغِرِب و        { :قال تعاىل 

ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر والْملَاِئكَِة والِْكتاِب والنِبيني وَآتى الْمالَ علَى حبـِه ذَِوي الْقُربـى              
ةَ وَآتـى الزكَـاةَ     والْيتامى والْمساِكني وابن السِبيِل والساِئِلني وِفي الرقَاِب وأَقَام الصلَا        

            الَِّذين أِْس أُولَِئكالْب ِحنياِء ورالضاِء وأْسِفي الْب اِبِرينالصوا وداهِإذَا ع ِدِهمهوفُونَ ِبعالْمو
 . }]١٧٧/البقرة[صدقُوا وأُولَِئك هم الْمتقُونَ 
 لَا يمِكنه أَنْ ينِفق محبوبه ِإلَّا ِإذَا توسلَ ِبِإنفَاِق          إَنَّ الِْإنسانَ " :قال اإلمام الرازي رمحه اهللا    

ذَِلك الْمحبوِب ِإلَى ِوجداِن محبوٍب أَشرف ِمن الْأَوِل،فَعلَى هذَا الِْإنسانُ لَا ميكنـه أن              
       لَا يِة،وةَ الْآِخرادعس قَّنيا ِإلَّا ِإذَا تينينفق الد         ِة ِإلَّا ِإذَا أَقَـرِة الْآِخرادعِبس ِرفتعأَنْ ي هِكنم

فَِإذَا ،ِبوجوِد الصاِنِع الْعاِلِم الْقَاِدِر،وأَقَر ِبأَنه يِجب علَيِه اِلانِقياد ِلتكَاِليِفِه وأَواِمِرِه ونواِهيهِ          
يمِكنه ِإنفَاق ِفي الدنيا ِإلَّا ِإذَا كَـانَ مسـتجِمعا ِلجِميـِع    تأَملْت عِلمت أَنَّ الِْإنسانَ لَا     
 .٢٢٦"اخلصال الْمحمودِة ِفي الدنيا

 :الذي جيعل اإلنسان حيافظ على األمانةوه، اإلميانُ باهللا واليوم اآلخر-١٩
 قُروٍء والَ يِحلُّ لَهن أَن يكْتمن ما خلَق         والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَالَثَةَ   {:قال تعاىل 

اللّه ِفي أَرحاِمِهن ِإن كُن يؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وبعولَتهن أَحق ِبردِهن ِفي ذَِلـك ِإنْ                
      عِبالْم ِهنلَيِمثْلُ الَِّذي ع نلَها والَحواْ ِإصادأَر       ِزيـزع اللّهةٌ وجرد ِهنلَياِل عجِللروِف ور

كُيموخوفا ،فاملطلقةُ ال تكتم ما يف رمحها خوفا من اهللا تعاىل         ،سورة البقرة ) ٢٢٨(} ح
 من لقائه  

 :الذي جيعلُ اإلنسانَ ينتصر على نفسه وهواهو اإلميان باهللا واليوم اآلخر ه-٢٠

                                                 
 )٢٨٨/ ٨(مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري = تفسري الرازي  - ٢٢٦



 ٢٣٧

تم النساء فَبلَغن أَجلَهن فَالَ تعضلُوهن أَن ينِكحن أَزواجهـن ِإذَا           وِإذَا طَلَّقْ {: قال تعاىل 
             ِم اآلِخِر ذَِلكُـموالْيِباللِّه و ِمنؤي ن كَانَ ِمنكُمظُ ِبِه موعي وِف ذَِلكرعم ِبالْمهنياْ بواضرت

 .سورة البقرة) ٢٣٢(} م وأَنتم الَ تعلَمونَأَزكَى لَكُم وأَطْهر واللّه يعلَ
أَنها نزلَـت   ،حدثَِني معِقلُ بن يسارٍ   :قَالَ] ٢٣٢:البقرة[} فَالَ تعضلُوهن {،وعِن احلَسنِ 

فَقُلْت ، يخطُبها حتى ِإذَا انقَضت ِعدتها جاءَ    ،زوجت أُختا ِلي ِمن رجٍل فَطَلَّقَها     :قَالَ،ِفيِه
لَه:  كتمأَكْرو كتشفَرو كتجوا،زها  ،فَطَلَّقْتهطُبخت ِجئْت ثُم،        ـكِإلَي ـودعاللَّـِه الَ تالَ و

فَالَ {:ِه اآليةَ فَأَنزلَ اللَّه هذِ  ،وكَانِت املَرأَةُ تِريد أَنْ ترِجع ِإلَيهِ     ،وكَانَ رجلًا الَ بأْس ِبهِ    ،أَبدا
نلُوهضع٢٣٢:البقرة[} ت [ولَ اللَّهِ    :فَقُلْتسا رلُ يقَالَ،اآلنَ أَفْع:» اها ِإيهجوأخرجه (» فَز
 .٢٢٧)البخاري 

كَانت ِلي أُخت تخطَب ِإلَي فَأَتاِني ابن عـم         :قَالَ،حدثَِني معِقلُ بن يسارٍ   ،وعِن الْحسنِ 
فَلَما خِطبت  ،ثُم تركَها حتى انقَضت ِعدتها    ،ثُم طَلَّقَها طَلَاقًا لَه رجعةٌ    ،ي فَأَنكَحتها ِإياه  ِل

وِإذَا {فَِفي نزلَت هِذِه الْآيـةُ      :قَالَ،»واللَِّه لَا أُنِكحها أَبدا   ،لَا«:فَقُلْت،ِإلَي أَتاِني يخطُبها  
          ـنهاجوأَز نِكحـنأَنْ ي نلُوهضعفَلَا ت نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن م٢٣٢:البقـرة [} طَلَّقْت [

 .٢٢٨)داود وأخرجه أب.(»فَكَفَّرت عن يِميِني فَأَنكَحتها ِإياه«:قَالَ،الْآيةَ
 : املرء من الرياِءالذي مينعو هِبالْيوِم الَْآِخِرو ِباللَِّه اإلميانُ -٢٢

يا أَيها الَِّذين َآمنوا لَا تبِطلُوا صدقَاِتكُم ِبالْمن والْأَذَى كَالَِّذي ينِفق مالَه ِرئَاَء             {:قال تعاىل 
           فَأَص ابرِه تلَياٍن عفْوثَِل صكَم ثَلُهِم الَْآِخِر فَموالْيِباللَِّه و ِمنؤلَا ياِس والن    كَـهراِبلٌ فَتو هاب

                الْكَـاِفِرين مـِدي الْقَـوهلَا ي اللَّهوا وبا كَسٍء ِمميلَى شونَ عقِْدرا لَا يلْد٢٦٤(ص({ 
والَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِرئَاَء الناِس ولَا يؤِمنونَ ِباللَِّه ولَـا          { :وقال تعاىل ،]٢٦٤/البقرة[

وا          ِبالْياَء قَِرينا فَسقَِرين طَانُ لَهيكُِن الشي نملَ  ) ٣٨(ِم الَْآِخِر و ِهملَياذَا عموا ِباللَّـِه   وونَآم
 .]٣٨،٣٩/النساء [})٣٩(والْيوِم الَْآِخِر وأَنفَقُوا ِمما رزقَهم اللَّه وكَانَ اللَّه ِبِهم عِليما 

                                                 
 ]جعلتها لك فراشا) فرشتك(ش  )  [٥١٣٠)(١٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٢٧

 صحيح )  ٢٠٨٧) (٢٣٠/ ٢( سنن أيب داود  - ٢٢٨



 ٢٣٨

الذي جيعلنا نرد كلَّ مـا تنازعنـا فيـه إىل اهللا     و ه ِبالْيوِم الَْآِخرِ و ِباللَِّه    اإلميانُ -٢٣
 :� ورسوله 
يا أَيها الَِّذين َآمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمـنكُم فَـِإنْ              { :قال تعاىل 

لرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر ذَِلك خير         تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه وا      
 ]٥٩/النساء  [})٥٩(وأَحسن تأِْويلًا 

فليس مؤمنا باهللا   ) سنته (�وإىل رسوله   ) كتابه  (فمن مل يرد املتنازع فيه إىل اهللا تعاىل         
 !!عى وإن ادعى ما اد،اليوم اآلخر على احلقيقةال بو

 :الذي جيعلُ املرَء راسخاً يف العلمِ و هِبالْيوِم الَْآِخِرو ِباللَِّه اإلميانُ -٢٤
لَِكِن الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم ِمنهم والْمؤِمنونَ يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ            { :قال تعاىل 

 والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْـَآِخِر أُولَِئـك          ِمن قَبِلك والْمِقيِمني الصلَاةَ   
   }]١٦٢/النساء)  [١٦٢(سنؤِتيِهم أَجرا عِظيما 

 وحيـافظ   يعمر مساِجد اللَّـهِ   الذي جيعل املرَء    و ه ِبالْيوِم الَْآِخرِ و ِباللَِّه    اإلميانُ -٢٥
 :عليها

ِإنما يعمر مساِجد اللَِّه من َآمن ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر وأَقَـام الصـلَاةَ وَآتـى    { :قال تعاىل 
 ِدينتهالْم وا ِمنكُونأَنْ ي ى أُولَِئكسفَع ِإلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ و١٨/التوبة [}الز[ . 

    ِحقُّونَ أَنْ يتسي ِإنَّ الِذين       هدحونَ ِباِهللا وِمنؤي الِذين ماِهللا ه اِجدسوا مرمِب،عِلِه  وسرِبِه وكُت
فَهـم  ،وال يخشونَ أَحداً غَير اهللاِ    ،ويؤدونَ زكَاةَ أَمواِلِهم  ،ويِقيمونَ الصالَةَ ،واليوِم اآلِخرِ 

ومن فَعلَ ذَِلك كَـانَ     ؛ويعبدونَ اَهللا وحده  ،كَِلمةَ احلَق ويقُولونَ  ،يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اهللاِ   
اهللاِ   وه اِجدسونَ مرمعي ناِنهِ   ،ِممِإمي عِلِه موافُِق ِفعِلت،       ِإلَى طَِريِق احلَـق ِدينتاملُه كَانَ ِمنو

 ٢٢٩.والصواِب
وال ،فال يفـرون  ،يثبت املؤمنني يف القتال   الذي  و ه  ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخرِ    اإلميانُ -٢٦

 :يستأذنون

                                                 
 ]١٢٥٤ص [أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٢٢٩



 ٢٣٩

لَا يستأِْذنك الَِّذين يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْـَآِخِر أَنْ يجاِهـدوا ِبـأَمواِلِهم             { :قال تعاىل 
     ِقنيتِبالْم ِليمع اللَّهو فُِسِهمأَنالَّ  ) ٤٤(و كأِْذنتسا يمِم الْـَآِخِر       ِإنوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤلَا ي ِذين

 .]٤٤،٤٥/التوبة [})٤٥(وارتابت قُلُوبهم فَهم ِفي ريِبِهم يترددونَ 
ِذين عفَا اُهللا عنك ِلم أَِذنت لَهم حتى يتبين لَك الَّ         {:عِن ابِن عباٍس رِضي اُهللا عنهما قَالَ      

صدقُوا وتعلَم الْكَاِذِبني لَا يستأِْذنك الَِّذين يؤِمنونَ ِباِهللا والْيـوِم الْـآِخِر أَنْ يجاِهـدوا               
           الْيونَ ِباِهللا وِمنؤلَا ي الَِّذين كأِْذنتسا يمِإن ِقنيتِبالْم ِليماُهللا عو فُِسِهمأَنو اِلِهموِم الْآِخِر  ِبأَمو

ِإنمـا  {:،نسختها الَِّتي ِفي النورِ   ]٤٤:التوبة[}وارتابت قُلُوبهم فَهم ِفي ريِبِهم يترددونَ     
الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباِهللا ورسوِلِه وِإذَا كَانوا معه علَى أَمٍر جاِمٍع لَم يـذْهبوا حتـى                

تسِض            يعِلب وكأْذَنتوِلِه فَِإذَا اسسرونَ ِباِهللا وِمنؤي الَِّذين أُولَِئك كونأِْذنتسي ِإنَّ الَِّذين وهأِْذن
           ِحيمر اَهللا ِإنَّ اَهللا غَفُور ملَه ِفرغتاسو مهِمن ِشئْت نفَأْذَنْ ِلم أِْنِهمأخرجه .]٦٢:النور[}ش

 .٢٣٠لسننالبيهقي يف ا
ال ينتظرون  ،ويعتقدون بيوم اجلزاء  ،فالذين يؤمنون باللّه  ؛وهذه هي القاعدة اليت ال ختطئ     

وال يتلكأون يف تلبية داعي النفرة يف سـبيل اللّـه           ؛أن يؤذن هلم يف أداء فريضة اجلهاد      
باألموال واألرواح بل يسارعون إليها خفافا وثقاال كما أمرهم اللّه،طاعة ألمره،ويقينا           

وإم ليتطوعون تطوعـا فـال حيتـاجون إىل مـن           .ه،وثقة جبزائه،وابتغاء لرضاه  بلقائ
إمنا يستأذن أولئك الذين خلت قلوم من اليقني فهـم          .يستحثهم،فضال عن اإلذن هلم   

يتلكأون ويتلمسون املعاذير،لعل عائقا من العوائق حيول بينهم وبني النهوض بتكـاليف            
 .ون فيها ويترددونالعقيدة اليت يتظاهرون ا،وهم يرتاب

إن الطريق إىل اللّه واضـحة مسـتقيمة،فما يتـردد ويتلكـأ إال الـذي ال يعـرف                  
 ٢٣١ !الذي يعرفها ويتنكبها اتقاء ملتاعب الطريقوالطريق،أ

 :ينتفع باملوعظِةالذي جيعل املرَء و ه ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخِر اإلميانُ-٢٧

                                                 
 صحيحووه ) ١٨٥٨٢) (٢٩٢/ ٩(السنن الكربى للبيهقي  - ٢٣٠
 ]٢٢٦٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت- يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢٣١



 ٢٤٠

 ِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وأَحصوا الِْعدةَ واتقُوا اللَّـه           يا أَيها النِبي  {:قال تعاىل 
ربكُم لَا تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن ولَا يخرجن ِإلَّا أَنْ يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبينٍة وِتلْك حدود اللَِّه               

  ح دعتي نما   ورأَم ذَِلك دعِدثُ بحي لَّ اللَّهِري لَعدلَا ت هفْسن ظَلَم اللَِّه فَقَد ودفَـِإذَا  ) ١(د
فَاِرقُوهن ِبمعروٍف وأَشِهدوا ذَوي عـدٍل ِمـنكُم    وبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف أَ    

ذَِلكُم يوعظُ ِبِه من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر ومن يتـِق اللَّـه              وأَِقيموا الشهادةَ ِللَِّه    
حسبه ِإنَّ  وويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَه         ) ٢(يجعلْ لَه مخرجا    

   }]٣-١/الطالق)  [٣(للَّه ِلكُلِّ شيٍء قَدرا اللَّه باِلغُ أَمِرِه قَد جعلَ ا
إنه يعظهم  :يقول هلم وفه.واملخاطبون ذه األحكام هم املؤمنون املعتقدون باليوم اآلخر       

وهذا .فإذا صدقوا اإلميان به وباليوم اآلخر فهم إذن سيتعظون ويعتربون         .من شأم ومبا ه 
 ٢٣٢ !نمقياس دعواهم يف اإلمياوحمك إميام،وهذا هوه

 :رأْفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ال تأخذه الذي جيعل املرَءو ه ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخِر اإلميانُ-٢٨
الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمئَةَ جلْدٍة ولَا تأْخذْكُم ِبِهما رأْفَةٌ            { : قال تعاىل 

كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر ولْيشهد عذَابهما طَاِئفَةٌ ِمن الْمـؤِمِنني           ِفي ِديِن اللَِّه ِإنْ     
   }  ]٢/النور)  [٢(

 :يواد من حاد اللَّه ورسولَه   ال املرَءالذي جيعلُو ه ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخِر اإلميانُ-٢٩
تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر يوادونَ من حـاد اللَّـه ورسـولَه              لَا  {:قال تعاىل 

عِشريتهم أُولَِئك كَتب ِفي قُلُـوِبِهم الِْإميـانَ        وِإخوانهم أَ وأَبناَءهم أَ وكَانوا َآباَءهم أَ  وولَ
   يو هوٍح ِمنِبر مهدأَيو           اللَّـه ِضيا رِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج مِخلُهد

 . }]٢٢/اادلة[عنهم ورضوا عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ 
خر،ويعملـون مبـا شـرع اهللا        قوما يصدقون باهللا واليـوم اآل      -أيها الرسول -ال جتد   

حيبون ويوالون من عادى اهللا ورسوله وخالف أمرمها،ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم            ،هلم
أو إخوام أو أقرباءهم،أولئك املوالـون يف اهللا واملعـادون فيـه ثَبـت يف قلـوم                 

ت اإلميان،وقواهم بنصر منه وتأييد على عدوهم يف الدنيا،ويدخلهم يف اآلخـرة جنـا            

                                                 
 ]٤٤٨٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت- يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢٣٢



 ٢٤١

أحـلَّ اهللا   ،جتري من حتت قصورها وأشجارها األار،ماكثني فيها زمانا ممتدا ال ينقطع          
عليهم رضوانه فال يسخط عليهم،ورضوا عن رم مبا أعطاهم من الكرامات ورفيـع              

 ٢٣٣.أولئك حزب اهللا وأولياؤه،وأولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا واآلخرة،الدرجات
ويطلب تطهريه  ،الذي جيعل املرَء يعترف جبرميته    و ه الْيوِم الَْآِخرِ  ِباللَِّه وبِ   اإلميانُ -٣٠
 :منها

يا رسـولَ   :فَقَالَ،�جاَء ماِعز بن ماِلٍك ِإلَى النِبي       :قَالَ،عن أَِبيهِ ،عن سلَيمانَ بِن بريدةَ   
ثُم ،فَرجـع غَيـر بِعيـدٍ     :قَالَ،»ب ِإلَيهِ ارِجع فَاستغِفِر اَهللا وت   ،ويحك«:فَقَالَ،طَهرِني،اِهللا

ارِجع فَاستغِفِر اَهللا وتب    ،ويحك«:�فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،طَهرِني،يا رسولَ اهللاِ  :فَقَالَ،جاَء
ِمثْلَ ذَِلك  :�لَ النِبي   فَقَا،طَهرِني،يا رسولَ اهللاِ  :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَرجع غَير بِعيدٍ  :قَالَ،»ِإلَيِه

فَسأَلَ رسولُ  ،ِمن الزنى :فَقَالَ» ِفيم أُطَهرك؟ «:قَالَ لَه رسولُ اهللاِ   ،حتى ِإذَا كَانِت الراِبعةُ   
فَقَـام رجـلٌ    » أَشِرب خمـرا؟  «:فَقَالَ،فَأُخِبر أَنه لَيس ِبمجنونٍ   » أَِبِه جنونٌ؟ «:�اِهللا  

هكَهنترٍ    ،فَاسمخ ِريح هِمن ِجدي ولُ اِهللا  ،قَالَ،فَلَمس؟«:�فَقَالَ رتينفَقَالَ» أَز:معن،  رفَـأَم
 ِجمنِ   ،ِبِه فَريقَتِفيِه ِفر اسقُولُ ،فَكَانَ النقَاِئلٌ ي: لَكه لَقَد،    ـهِطيئَتِبِه خ اطَتأَح قَاِئلٌ ،لَقَدو

ثُم ،فَوضع يـده ِفـي يـِدهِ       �أَنه جاَء ِإلَى النِبي     ،وبةٌ أَفْضلَ ِمن توبِة ماِعزٍ    ما ت :يقُولُ
 وهـم   �ثُم جاَء رسـولُ اِهللا      ،فَلَِبثُوا ِبذَِلك يوميِن أَو ثَلَاثَةً    :قَالَ،اقْتلِْني ِبالِْحجارةِ :قَالَ

لُوسج،  لَسج ثُم لَّماِلكٍ   «:قَالَفَ،فَسِن ماِعِز بوا ِلمِفرغتِن    :فَقَالُوا:قَالَ،»اساِعِز باُهللا ِلم غَفَر
ثُـم  :قَالَ،»لَقَد تاب توبةً لَو قُِسمت بين أُمٍة لَوِسعتهم       «:�فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،قَالَ،ماِلٍك

ويحـِك ارِجِعـي    «:فَقَالَ،طَهرِني،يا رسولَ اهللاِ  :قَالَتفَ،جاَءته امرأَةٌ ِمن غَاِمٍد ِمن الْأَزدِ     
أَراك تِريد أَنْ ترددِنـي كَمـا رددت مـاِعز بـن            :فَقَالَت» فَاستغِفِري اَهللا وتوِبي ِإلَيهِ   

فَقَـالَ  ،نعم:قَالَـت » نِت؟آ«:فَقَالَ،ِإنها حبلَى ِمن الزنى   :قَالَت» وما ذَاِك؟ «:قَالَ،ماِلٍك
فَأَتى :قَالَ،فَكَفَلَها رجلٌ ِمن الْأَنصاِر حتى وضعت     :قَالَ،»حتى تضِعي ما ِفي بطِْنكِ    «:لَها

  ِبيةُ  «:فَقَالَ،�الناِمِديِت الْغعضو ـ       «:فَقَالَ،»قَد يس ِإذًا لَا نرجمها وندع ولَدها صِغريا لَ

                                                 
 )٥٤٥/ ١( التفسري امليسر - ٢٣٣



 ٢٤٢

  هِضعري نم ارِ   ،»لَهصالْأَن لٌ ِمنجر اهللاِ    :فَقَالَ،فَقَام ِبيا ني هاعضر ـا :قَـالَ ،ِإلَيهمجفَر" ).
 .٢٣٤)أخرجه مسلم 
يا رسولَ اِهللا ِإني عالَجت امرأَةً ِفـي        :فَقَالَ،�جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي     :قَالَ،وعن عبِد اهللاِ  

فَقَالَ لَه  ،فَاقِْض ِفي ما ِشئْت   ،فَأَنا هذَا ،وِإني أَصبت ِمنها ما دونَ أَنْ أَمسها      ،قْصى الْمِدينةِ أَ
رماهللاُ  :ع كرتس لَقَد،  كفْسن ترتس قَالَ،لَو:      ِبـيالن دـري ئًا  �فَلَمـيـلُ   ، شجالر فَقَام

طَلَقفَان،بفَأَت   ِبيالن هع�  اهعلًا دجةَ   ،رِذِه الْآيِه هلَيلَا عتلَفًا     {:وزاِر وهفَِي النلَاةَ طَرأَِقِم الص
فَقَـالَ  ] ١١٤:هـود [} ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السيئَاِت ذَِلك ِذكْرى ِللذَّاِكِرين  ،ِمن اللَّيلِ 

 .٢٣٥)أخرجه مسلم (» بلْ ِللناِس كَافَّةً«: اِهللا هذَا لَه خاصةً؟ قَالَيا نِبي:رجلٌ ِمن الْقَوِم
يا رسولَ اللَِّه ما ترى ِفي      : أَتى رجلٌ النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فَقَالَ       : " قَالَ،وعن معاذٍ 

الرجلُ ِمِن امرأَِتِه شيئًا ِإلَّا قَد أَتاه ِمنها غَير أَنه لَـم    فَلَيس يأِْتي   ،رجٍل لَِقي امرأَةً لَا يعِرفُها    
أَِقِم الصلَاةَ طَرفَِي النهاِر وزلَفًا ِمن اللَّيِل ِإنَّ الْحسناِت         {: يجاِمعها؟ فَأَنزلَ اللَّه هِذِه الْآيةَ    
فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه صـلَّى اُهللا       ] ١١٤: هود[} ِللذَّاِكِرينيذِْهبن السيئَاِت ذَِلك ِذكْرى     

 لَّمسِه ولَيلِّ  «: عص أَ ثُمضواذٌ » تعولَ اللَّهِ   : قَالَ مسا ري قُلْت،      ِمننيـؤِللْم ـةً أَماصخ أَلَه
 .٢٣٦»بلْ ِللْمؤِمِنني عامةً«: عامةً؟ قَالَ
 يبِن الزوعاِمرٍ   : قَالَ،ِديع نب ملَيا سةَ   ،ثَناما أُمأَب ِمعس هقُولُ،أَنولَ اللَِّه     : يسى رلًا أَتجِإنَّ ر

فَـأَعرض عنـه    .يا رسولَ اللَِّه أَِقم ِفي حد اللَِّه مرةً واثْنتينِ        : صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فَقَالَ    

                                                 
قال يف النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع تقال ملن         ) وحيك(ش  [ )١٦٩٥ (- ٢٢) ١٣٢٢/ ٣(صحيح مسلم    - ٢٣٤

بطـن  ) غامد(أي شم رائحة فمه طلب نكهته بشم فمه والنكهة رائحة الفم      ) فاستنكهه(وقع يف هلكة ال يستحقها      
أي ) ا رجل من األنصار   فكفله(أرات إين حبلى من الزىن فعربت عن نفسها بالغيبة          ) إا حبلى من الزىن   (من جهينة   

إىل (قام مبؤنتها ومصاحلها وليس هو من الكفالة اليت هي مبعىن الضمان ألن هذا ال جيوز يف احلدود الـيت هللا تعـاىل            
 ]إمنا قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفايته وتربيته ومساه رضاعا جمازا) رضاعه

 يدة يف هذا البابوهناك أحاديث عد )٢٧٦٣ (- ٤٢) ٢١١٦/ ٤( صحيح مسلم - ٢٣٥
املراد باملس اجلماع ومعناه استمتعت     ) دون أن أمسها  (معىن عاجلها أي تناوهلا واستمتع ا       ) إين عاجلت امرأة  (ش  [

هكذا تستعمل كافة حـاال أي      ) بل للناس كافة  (ا بالقبلة واملعانقة وغريمها من مجيع أنواع االستمتاع إال اجلماع           
  ]ناس وال الكافة باأللف والالم وهو معدود يف تصحيف العوام ومن أشبههمكلهم وال يضاف فيقال كافة ال

 صحيح لغريه] ٦٢٢/ ١٢جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي [ - ٢٣٦



 ٢٤٣

ثُم أُِقيمِت الصلَاةُ؛ فَلَما فَرغَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه          .لَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    رسولُ ال 
هـلْ  «: أَنا ذَا قَـالَ   : قَالَ" أَِقم ِفي حد اللَِّه؟     : أَين هذَا الْقَاِئلُ  : " قَالَ،وسلَّم ِمن الصلَاةِ  

 الْوض تمما آِنفًا؟   أَتنعم تلَّيصقَالَ» وَء و :معقَالَ.ن :»     كتلَدا وِطيئَِتِك كَمخ ِمن كفَِإن
كأُم، دعوِلهِ    » فَلَا تسلَى رِئٍذ عِحين لَ اللَّهزأَنو :}        لَفًـا ِمـنزاِر وهفَِي النلَاةَ طَرأَِقِم الص
 .٢٣٧"الْآيةَ ] ١١٤: هود[} اللَّيِل

 
������������ 

                                                 
 صحيح] ٦٢٣/ ١٢جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي [ - ٢٣٧



 ٢٤٤
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 ومل  وأـا مل تـتغري    ، مـن عنـد اهللاِ      أوىل خصائص هذه العقيدة أا ربانيةٌ       إنَّ -١

 وأنَّ، يف تنفيـذها    تكمـن   السعادةَ وأنَّ،ا ألنفسنِ  أا خري   النفس وهذا يطمئن ،تتبدلْ
 : على تركها يترتبالشقاَء

 الشريعة املبنية علـى      تطبيقِ ها من بركاتِ  اإلنتاج كلُّ ُ ووفرة    والسعادةُ  والربكةُ ريفاخل.أ
أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيِهم بركَـاٍت ِمـن           وولَ{ :قال تعاىل ،هذه العقيدة 

وقـال  .)٩٦:األعراف(.}انوا يكِْسبونَ   السماِء والْأَرِض ولَِكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم ِبما كَ      
أَنهم أَقَاموا التوراةَ والِْإنِجيلَ وما أُنِزلَ ِإلَيِهم ِمن ربِهم لَأَكَلُوا ِمـن فَـوِقِهم          وولَ{ :تعاىل

ا ياَء مس مهِمن كَِثريةٌ وِصدقْتةٌ مأُم مهِمن ِلِهمجِت أَرحت ِمنلُونَ وم٦٦:املائدة( }ع( 
 عن  بعيدةٌ، من العيب  ساملةٌ، من النقصِ   فإا مربأةٌ   من اهللا عز وجلَّ     ربانيةٌ وما دامت .ب

ِإنَّ اللّه يأْمر   {:قال تعاىل ،ِ له املثل األعلى يف السماوات واألرض         اهللاَ ألنَّ، والظلم احليِف
    باء ِذي الْقُرِإيتاِن وساِإلحِل ودِبالْع        لَّكُملَع ِعظُكُمِي يغالْبنكَِر والْماء وشِن الْفَحى عهنيى و

الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممـت      ...{:وقال تعاىل .سورة النحل ) ٩٠(} تذَكَّرونَ  
 سورة املائدة) ٣(} ..علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِدينا

وال ، اهللا ها إال منهاج   ال يسد   للعبادةِ  الفطرةِ وعةَ ج  فهي اليت تشبع    ربانيةً ادامتوم.-ج
فَأَِقم وجهك   {:قال تعاىل ، املايلُّ وال الثراءُ ، السياسي وال السلطانُ ، الفلسفيةُ ها النظم متُأل

ا تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن        ِللديِن حِنيفًا ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها لَ        
 سورة الروم) ٣٠(}  أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ

  والكـوارثِ  األعاصِريَيان أمام    للعِ  باديةً  عليا تربز   للجوع إىل قوةٍّ    الفطريةُ وهذه اجلوعةُ 
  دمـاءَ   متتص  علقةٌ والدين، مادةُّ واحلياةُ ال إله (:الذي كان يقولُ  ) ستالني  ( فهذا  ،واحملِن

  السجنِ  من  القساوسةَ خرجفإذا به ي  ، الثانيةِ  العامليةِ  احلربِ  هولِ  أمام يضعف) الشعوِب



 ٢٤٥

  لـه   حىت يصلي   القسيسِ وراَء   يرسلُ  املرضِ  شدةِ  أمام  ثانيةً ومرةً، له بالنصرِ  نَحىت يدعو 
ويستغفر. 

 فـاهللاُ ،ى إال بالتقو   على عجمـي    لعريب ال فضلَ ،مامها سواءٌ  أ  فالناس  ربانيةً ومادامت.د
الناسِ خالق  فكلُّ  أمجعني  ووه،ههم عبيد على لونٍ   لوناً لُال يفض ،على األسـود     األبيض -

  - األمريكي يف القانوِناحلالُوكما ه

يا " :سِط أَياِم التشِريِق فَقَالَ   ِفي و  �حدثَِني من سِمع خطْبةَ رسوِل اِهللا       ،عن أَِبي نضرةَ  
 اسا النهأَي،   اِحدو كُمبأَلَا ِإنَّ ر،  اِحدو اكُمِإنَّ أَبو،      ِميجلَـى عع ِبيرلَ ِلعلَـا  ،أَلَا لَا فَضو

  ِبيرلَى عع ِميجِلع،   دولَى أَسع رملَا أَحو،  رملَى أَحع دولَا أَسِإ،و    ـتلَّغى أَبقْولَّـا ِبـالت
أَي شـهٍر   " :ثُم قَـالَ  ،يوم حرام :قَالُوا،"أَي يوٍم هذَا؟    " :ثُم قَالَ ،بلَّغَ رسولُ اهللاِ  :قَالُوا،"

نَّ اَهللا قَد   فَِإ" :قَالَ،قَالُوا بلَد حرام  ،"أَي بلٍَد هذَا؟    " :ثُم قَالَ :قَالَ،شهر حرام :قَالُوا،"هذَا؟  
 الَكُموأَمو اَءكُمِدم كُمنيب مرِري قَالَ:ـ قَالَ" حلَا أَدو:كُماضرأَع ـِة   ،أَومرلَا ـ كَح أَم

 ِليبلِِّغ" :قَالَ،بلَّغَ رسولُ اهللاِ  :قَالُوا،"ِفي بلَِدكُم هذَا أَبلَّغت     ،ِفي شهِركُم هذَا  ،يوِمكُم هذَا 
 اِئبالْغ اِهد٢٣٨)أخرجه أمحد(" الش. 

  ذَكٍَر أَ     { : قوله تعاىل   من بابِ   على النساءِ   الرجالَ لُوال يفض ا ِمناِلحِملَ صع نثَى ومأُن
هلُـونَ               وومعوا يـا كَـانـِن مسِبأَح مهرأَج مهنِزيجلَنةً وباةً طَييح هنِييحفَلَن ِمنؤم {
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء ِبما فَضلَ اللّـه        {: قوله تعاىل  وليس من بابِ  ،)٩٧:النحل(

اِلِهموأَم ا أَنفَقُواْ ِمنِبمٍض وعلَى بع مهضعسورة النساء) ٣٤(} ..ب. 
  طبقـةً  لُ وال يفض  -ههم خلقُ كلََّ واملرأة    الرجلَ ألنَّ- وال حيابيهم سبحانه  ..فتأمل الفرق 

  اآلري العـرقِ كتفضيِل، على جنٍس جنساًلُوال يفض، على العبيِد كاألشراِفعلى طبقةٍ 
 ف اليت تنصِ   الوحيدةُ ولذا فهي العقيدةُ  ،) اجلميع وأملانيا فوق ( على غريه     األبيضِ واجلنِس

بينهم  وتعدلُ الناس ،مهم وحمكـومهِ   حـاكمِ   املسـاواةِ   فيها على قـدمِ     يقفونَ والناس 
السِميع الْعِليم  ووتمت كَِلمةُ ربك ِصدقًا وعدلًا لَا مبدلَ ِلكَِلماِتِه وه        { :قال تعاىل ،سواٌء

 )١١٥:األنعام(.}

                                                 
 صحيح ) ٢٣٤٨٩) (٤٧٤/ ٣٨(مسند أمحد ط الرسالة   - ٢٣٨



 ٢٤٦

٢- ا ثابتةٌ هذه العقيدِة خصائِصومنأ : 
}  تتِبع أَهواء الَِّذين لَا يعلَمـونَ      ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة من الْأَمِر فَاتِبعها ولَا       {:قال تعاىل 

 .سورة اجلاثية) ١٨(
العقيدِةوثبات ا مرتلةٌ ناتجاهللا من عنِد عن أ ،وقد انقطعرسول اهللا  بالتحاِق الوحي  

 وال  ها ناسخ  ال ينسخ   إىل يوم الدينِ    ثابتةً  النصوص وبقيت، اجلنة  األعلى من   بالرفيقِ �
هلُيبد ا كافر،     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نولُ اللَِّه    :قَالَ،عسقَالَ ر�: "     كْـترت ي قَـدِإن

" ولَن يتفَرقَا حتى يِردا علَي الْحوض       ،ِكتاب اللَِّه وسنِتي  :ِفيكُم شيئَيِن لَن تِضلُّوا بعدهما    
 .٢٣٩)أخرجه احلاكم يف املستدرك( 
  حلركـةِ   الذي يتسع   الثابتِ  العقيدةِ  إطارِ  داخلَ ولكن، وينمو  ويتطور  يتحرك اإلنسانُو

 هاإلنسان ومنو، من اإلطار الثابتِ    اإلنسانُ وإذا خرج  فإنه  كالنجمِ  يسبح   من   الذي يفلت 
ـ  مفيتحطَّ، آخر  بكوكبِ ي إىل اصطدامهِ   اليت تؤد   إىل ايتهِ  ويسري،مدارِه   معـه  م وحيطِّ

هغري. 
 ثابتٍ  من شيءٍ  وال بد   إليه  يرجع الناس ، ويكونَ،وا ويسترحيوا حىت يطمئن   عندهم مقياس 
  يف احلياةِ   متطور  شيءٍ  كلَّ  بأنَّ أما الذين يقولونَ  ،هاها ووزنِ  األشياء وعرضِ   طولَ يعرفونَ

حت ى الدين واألخالق  والنظم ، فهذا يؤدى كبريٍةي إىل فوض،فال نعرفاحلكم  علـى أي  
  عنـدِ   اليت نزلت من    الرساالتِ ه يف ه وبشاعت  حرمت الزنا مثال ثابتةٌ  : مثالً وألضرب،شيٍء

 نـا أنـه    الذي حكمنا به على الز      املقياس فإذا كانَ . اثنانِ  يف هذه القضيةِ   فال خيتلف ،اِهللا
قبيح ى بشعاً الزنا يبقَ َّفإن  ، ثابت،هـذا   َّ أن    األجيالِ  يف ذهنِ  ويستقر احلكـم  ال   ثابـت 
يتغري،ىفتتربالزنا واحتقارِهم على كراهيِة قلو . 

القانونُ ا إذا كانَ  أم  والد ين يف  بشـعاً  الزنا كانَفإنه يعين أنَّ،وكانا متطوريِن، ثابتنيِ  غري 
( ُ مثـل    -ر األخـالقِ   بتطو  يقولونَ  الذين  يف عرفِ   الزنا اآلنَ  ولكن، من الفتراتِ  فترٍة
 . منها ال بد بيولوجيةً ضرورةً-)د فروي

                                                 
 صحيح ) ٣١٩) (١٧٢/ ١(اكم املستدرك على الصحيحني للح - ٢٣٩
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 طبيعياً  أمراً  كانَ - النساء  من قبلِ  خاصةً-  اللحم باللباسِ   وتغطيةُ  العوراتِ وكذلك ستر  
  فلقـد  املتطـورةِ  ا يف األخالقِ  أم، إىل يوم الدينِ   ى ثابتاً ويبقَ، واألديانِ  يف األخالقِ  وثابتاً
  سـتر  ورأى أنَّ العشرين القرنُمث جاَء،صوِر الع من يف عصرٍ  مستحسناًِ العورة    ستر كانَ

ـ   أجهـزةِ  ِ يف    العورة    بكشفِ    ينادونَ ه أصحاب وأصبح، مستقبح  شيءٌ العورِة م  إعالمِه
 الـذي   اإلنسـاينِّ ِ ذا الكـائن      والغدرِ  والكيدِ  اخلبثِ  منها رائحةُ  م اليت تفوح  وأبواقِه
 .ه حتطيميريدونَ
العقيدةِ وثبات  ثابتاً  ميزاناً  يضع  يقيس  فامليزانُ، الناس يف هذا امليزان تساوي    والكيل، واحد

ـ  ونضـع ، الواحدِ ه يف هذا امليزانِ    فإننا نضع   شخصاً فإذا جئنا نزنُ  ،غم) ١٠٠٠(  ه مقابلَ
 الوزنََّألن  ، على وزن مجيع الناسِ     احلكم صحيحاً  وهنا يكونُ ، وزنه  حىت نعرف  كيلواٍت

واحد والعيار  فإذا جاءَ ، واحد قوم  إووقالوا عـن الكيل   ،روا امليزانَ  وغي  ـا قنطار، َّفـإن 
الذي يزنُ  الشخص  يف   سبعني قنطـاراً   نفسه يزنُ و ه  األولِ  يف امليزانِ  غراماًو كيل  سبعني 

 .الشخصو هوالشخص، الثاينامليزاِن
 امليزانُ وعندما خيتلف   أن يكونَ   ال ميكن ولذا فإنَّ، صحيحاً احلكم ـ  الرجل عنـد اس  الن

   الثابتِ  اهللاِ ه يف ميزانِ   عندما نضع  ولكن،م يف ميزاِ   ألنه ثقيلٌ   حمترماً  مطاعاً  مبجالً يكونُ
 فمثالً، شيئا  ال يزنُ  فإنه قد الوليد  املغريةِ  بن  كانت  قريش  لَـا  { : وتقول  زعيماً  تعتربهلَو

 )٣١:الزخرف(. }نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجٍل ِمن الْقَريتيِن عِظيٍم
تعاىل    اهللاَ ولكن  ِهٍني      :ه وعن أمثالِ  يقول عنهلَّاٍف مكُلَّ ح ِطعلَا تـاٍء    ) ١٠(وشـاٍز ممه
أَنْ كَانَ ذَا مـاٍل     ) ١٣(عتلٍّ بعد ذَِلك زِنيٍم     ) ١٢(مناٍع ِللْخيِر معتٍد أَِثيٍم     ) ١١(ِبنِميٍم  
  ِننيب١٤(و ( لَىتِإذَا ت       ِلنيالْأَو اِطريا قَالَ أَسناتِه َآيلَيع )ويقول،]١٥-١٠/القلم)  [١٥: }

 .)٥٥:األنفال( }ِإنَّ شر الدواب ِعند اللَِّه الَِّذين كَفَروا فَهم لَا يؤِمنونَ 
فقريش  أمراً  ال تقطع   نونَواملؤم، دابةً  يسميهِ   واُهللا، واستنصاحهِ  استشارتهِ  إال بعد يعتربون ه 

أقلَّ بلْ،ةًداب  من  ـلُّ        { :قال تعاىل عنه وعن أمثاله    ،ِة الدابأَض ـمـلْ هاِم بعكَالْأَن أُولَِئك
ِإنَّ شر الدواب ِعند اللِّه الصـم الْـبكْم الَّـِذين الَ            {:وقال تعاىل ،)١٧٩:األعراف(.}

 .سورة األنفال) ٢٢(} يعِقلُونَ
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أصالً هالعقيدة جيعلُ  ا وثبات  الناس إليهِ   يرجع  حاكم  هم على السـواء   هم وحمكوم،والناس 
 قبـل أن    ويقولَ، النـاس   أن يظلـم    ال يسـتطيع    احلـاكم  ألنَّ، ويسعدونَ يسترحيونَ

هميظلم:القانونَ غريت ، أن يقولوا للحاكمِ    احملكومونَ وال يستطيع :  القانونَ حنن ال نعرف  
ألنهجديد . 

  النظـام  ويكونُ،م على معرفتهِ   أظفارهِ  نعومةِ  منذُ يتربونَ   الناس فإنَّ، ثابتاً ا كانَ ولكنه إذ 
ما يف نفوسهِ  حي،ويعيش  هم يف حس. فال يستطيع احلاكم   أن    الرباينِّ يِن يف الد ْ أنَّ يـدعي  

يقولَ وال أنْ ، طارئةٌ الظروف :عسكريةٌ أحكام  يوقف   ا تطبيق  ِاهللاِ  دين ، هـذه   وحتـت 
وهـذا  ، احلرمةُ وتنتـهك ، الكرامةُ وتداس، الدماءُ  تسفك  هذه الشعاراتِ   ووراءَ األمساِء

هـا  اليت اخترع )  األرضيةُ األديانُ ( أدق بتعبٍريوأ، األرضيةِ الوضعيِةِ األنظمة    مجيعِ شأنُوه
البشر م أنفسهِ  عندِ  من،ِت واالنقالبا  العسكريةِ  يف األنظمةِ   هذه الظاهرةُ   ما تكونُ  وأبرز 

  على أعـوادٍ   ق وتعلَّ  املشانق بنص ت  مرةٍ ويف كلِّ ، جديد  قانونٌ  انقالبٍ ففي كلِّ ،الثوريِة
 نونَ الـذين يـدفَ    والنـاس ، يف الظالمِ   مع النسـاءِ    التحقيقاتِ  عنِ ودعك،يف األسواقِ 

 مـن وا  م ألم فر  هم ِ  أهلُ بحىت يذوبوا مث يطالَ   ، النيتريكِ  يف براميلِ  يوضعونَوأ،أحياًء
 !!السجِن

ـ   فيها النظام  ر يغي  مرةٍ ويف كلِّ  وأعلى ،هـا  كفاءاتِ وأقـدر ،ا أبنائهِ  أعـز   البلـد  د تفِق
 .م وغريِه والقادِة واملفكرين من الشباِبالعينات وهم، ما لديهاوأمثن،هاطاقاِت

جيعلُ  الربانيةِ  العقيدةِ وثبات  واحلكمِ  الدستورِ  حتت ظلِّ   مجيعاً  الناس ، هنالـك   ولـيس 
حاكم القانونِ  فوق  وحمكوم  القانونِ  حتت ،يسري على احلاكمِ   ونظام ،يسري على   ونظام 
} لَا يسأَلُ عما يفْعـلُ وهـم يسـأَلُونَ          { ...الذيو ه -سبحانه وتعاىل -فاهللا  ،احملكوِم

 هـذا   بتنفيذِ  اهللاَ ويعبدونَ، اهللا  خلق  فهم مجيعاً   واحلاكم  واألمري ا اخلليفةُ أم )٢٣:األنبياء(
 .سألونَ ال يوليسوا آهلةً، عبيد اهللا فهم خلِقفما داموا من، الرباينِّالقانوِن

٣-هذه العقيدِة خصائِص ومن  الوضوح: 
  هلـذهِ   يف أنَّ  فهي تتلخص ، فيها وال تعقيد    ال غموض   واضحةٌ  عقيدةٌ  اإلسالميةُ فالعقيدةُ

ـ  للعبادِةا  ق مستحِ  واحداً  إهلاً املخلوقاِت   البـديع   الكـونَ  الـذي خلـق   ، تعاىل اُهللاو ه
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املنسق،وأنَّ، فيه تقديرا   شيءٍ ر كلَّ وقد  هذا اإلله  ليس    له شريك  وال صـاحبةٌ    وال شبيه  
وال ولد. 

 فهذا الوضوح  العقلَ  يناسب  دائماً - العقلَ ألنَّ، السليم  -والوحدة    الترابطَ يطلب َ عنـد 
  العقيـدةَ  وكمـا أنَّ  .واحٍدٍ إىل سبب     املختلفةَ  األشياءَ رجع ي  أنْ دويري، والكثرةِ التنوِع

 فإـا   بل على العكـسِ   ،ى األعم فهي كذلك ال تدعوا إىل االتباعِ     ، واضحةٌ اإلسالميةَ
  قال تعاىل ،ِلر والتعقُّ تدعوا إىل التبص:}   عِبيِلي أَدِذِه سِن      وقُلْ هماْ وٍة أَنِصريلَى بِإلَى اللِّه ع

      ِرِكنيشالْم اْ ِمنا أَنمانَ اللِّه وحبسِني وعبممـا  َ العقيدة   وألنَّ،سورة يوسف ) ١٠٨(} ات
ردةُ  العقولُ حتارإىل إدراكِ  وال تصلُ ، فيها  ا   احلكيمِ  الشارعِ  طريقِ ها إال من ، فقد رجع 
الكالمِ  وأهلِ  من الفالسفةِ  كثري   ـردةِ  هم العقليةِ  عن مناهجِ   من املسلمنيإىل منـهجِ    ا  

  إذ يقولُ  - املسلمني  الفالسفةِ  كبارِ منو وه - الرازي  الفخر ومن هؤالءِ ،نِة والس الكتاِب
 : العقلي يف البحِث طويٍلبعد عمٍر

            وغَايةُ سعِي الْعالَِمني ضلَالُ...ِنهايةُ ِإقْداِم الْعقُوِل ِعقَالُ
ا ِفي وناحوأَراووِمنسج ٍة ِمنشالُ...حبوا أَذَى وانيناِصلُ دحو 

 ِقيلَ وقَالُوا:ِسوى أَنْ جمعنا ِفيِه...ولَم نستِفد ِمن بحِثنا طُولَ عمِرنا
 فَبادوا جِميعا مسِرِعني وزالُوا...فَكَم قَد رأَينا ِمن ِرجاٍل ودولٍَة

ِمن كَماوفَاِتهرش لَتع اٍل قَدالٌ... ِجبالُ،ِرجالُ ِجبالِْجبالُوا وفَز 
ولَـا تـرِوي    ،فَما رأَيتها تشـِفي عِليلًا    ،والْمناِهج الْفَلْسِفيةَ ،لَقَد تأَملْت الطُّرق الْكَلَاِميةَ   

الرحمن علَى الْعرِش استوى    {  اقْرأْ ِفي الِْإثْباتِ  ،آِنورأَيت أَقْرب الطُّرِق طَِريقَةَ الْقُر    ،غَِليلًا
واقْرأْ ِفي  ] ١٠: فاطر[} ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيب والْعملُ الصاِلح يرفَعه      { ،]٥: طه[} 

يعلَم ما بين أَيِديِهم    {] ١١ :الشورى[} لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     {  :النفِْي
ومن جرب ِمثْلَ تجِربِتـي     " :ثُم قَالَ ] ١١٠: طه[} وما خلْفَهم ولَا يِحيطُونَ ِبِه ِعلْما       

 .٢٤٠" عرف ِمثْلَ معِرفَِتي 

                                                 
ودرء ) ١٩٠ص   / ٥ج   (-ومنهاج السنة النبوية    ) ٤٨٢ص   / ١ج   (- شرح الطحاوية يف العقيدة السلفية       - ٢٤٠

 )٥٠١ص  / ٢١ج  (-وسري أعالم النبالء ) ٨٩ص  / ١ج  (-التعارض 
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 : العقيدة اإلسالمية فطريةُ-٤
بل هـي علـى     ، هلا يمة وال مناقضةً   السل  عن الفطرةِ   اإلسالمية ليست غريبةً    العقيدةَ إنَّ

 العلـيم    اإلنسانِ  خالق إذ إنَّ ،وليس هذا باألمر الغريبِ   . معها  كاملٍ  وانسجامٍ  تام وفاٍق
ـ   ما يناسب  ِن الدي  له من  الذي شرع و ه حبالِه فطرت ه    قـال  كمـا   ، عليها  الـيت خلقـه
لَِّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبِديلَ ِلخلِْق اللَّـِه         فَأَِقم وجهك ِللديِن حِنيفًا ِفطْرةَ اللَِّه ا      {:تعاىل

أَلَـا  {: تعاىل وقوله  ،سورة الروم ) ٣٠(} ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ       
   هو لَقخ نم لَمعوي ِبريالْخ سورة امللك ) ١٤(} اللَِّطيف،والواقع موافقـةِ  علـى     شاهد 

  بضر  اإلنسانُ  يصاب نْأفما  ،ه هللا وحد   على اإلخالصِ   اإلسالمية القائمةِ  الفطرة للعقيدةِ 
تعجز ويستوي يف ذلـك    ، وخضوعٍ  تعاىل يف تذللٍ    إىل اهللاِ   إال ويلجأُ  ه القوى املاديةُ   أمام
الكافر قال تعاىل ، واملؤمن:}وه    حالْبو رِفي الْب كُمريسِفي الْفُلْـِك       الَِّذي ي مى ِإذَا كُنتتِر ح

وجرين ِبِهم ِبِريٍح طَيبٍة وفَِرحواْ ِبها جاءتها ِريح عاِصف وجاءهم الْموج ِمن كُلِّ مكَاٍن              
           ا ِمننتأَجنَي لَِئن ينالد لَه ِلِصنيخم اْ اللّهوعد أُِحيطَ ِبِهم مهواْ أَنظَنو      ِمـن نكُـونِذِه لَنه 

اِكِرينبل حىت الطفلُ  ،سورة يونس ) ٢٢(} الش وفإنه ل ، الصغريتدون أنْ   على حالـهِ   رك  
يؤثر  معتقداً ه لنشأَ  من حولِ  البيئةُو أ  عليه والداه    ا وإهلاً  باهللا تعاىل رب  ال يعبد   سـواه ، نفع

فَأَبواه ،ما ِمن مولُوٍد ِإلَّا يولَد علَى الِْفطْرةِ      «:�ولُ اِهللا   قَالَ رس :أَنه كَانَ يقُولُ  ،أَِبي هريرةَ 
هلْ تِحسونَ ِفيهـا ِمـن      ،كَما تنتج الْبِهيمةُ بِهيمةً جمعاءَ    ،يهوداِنِه وينصراِنِه ويمجساِنهِ  

ِفطْرةَ اِهللا الَِّتي فَطَر الناس علَيهـا لَـا         {: ِإنْ ِشئْتم  أَبو هريرةَ واقْرُءوا  :ثُم يقُولُ » جدعاَء؟
 .٢٤١)  أخرجه الشيخان(الْآيةَ ] ٣٠:الروم[} تبِديلَ ِلخلِْق اِهللا

 :نةٌ مربه توقيفيةٌ عقيدةٌ-٥

                                                 
 ) ٢٦٥٨ (- ٢٢) ٢٠٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  )١٣٨٥) (١٠٠/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٤١
قال املازري قيل هي ما أخذ عليهم يف أصالب آبائهم وإن الوالدة تقع عليها حىت حيصـل التغـيري                   ) الفطرة(ش   [

بضم ) كما تنتج البهيمة يمة(باألبوين وقيل هي ما قضى عليه من سعادة أو شقاوة يصري إليها وقيل هي ما هيئ له                 
لد البهيمة يمة مجعاء أي جمتمعة األعضاء سـليمة  التاء األوىل وفتح الثانية ورفع البهيمة ونصب يمة ومعناه كما ت      

من نقص ال توجد فيها جدعاء وهي مقطوعة األذن أو غريها من األعضاء ومعناه أن البهيمة تلـد يمـة كاملـة                      
 ]األعضاء ال نقص فيها وإمنا حيدث فيها اجلدع والنقص بعد والدا
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ا توقيفيةٌ    العقيدةُ تتميزاإلسالمية بأ ، ا عقيـدةٌ ، هلا فيها للنصوص املثبتةِ   فال جتاوزكما إ 
د واإللـزام    املؤكِّ وال تكتفي يف تقرير قضاياها باخلربِ     ، والدليل  تقوم على احلجةِ   مربهنةٌ
 يف مجيع   تذلك أا ال تثب   ،ه كلُّ  عليها الدين   اليت يقوم   واملبادئ  العقولَ بل حتترم ،الصارِم

 ِا وكلياو أ  من الكتابِ  ا إال بدليلٍ  جزئيايف  ن اخلـوضِ   ع  أتباعها منهيونَ  بل إنَّ .نِةالس 
والَ تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْـم ِإنَّ السـمع           {:قال تعاىل ، وبرهانٍ ها إال عن علمٍ   مسائِل

وما {: تعاىل وقال،سورة اإلسراء ) ٣٦(} والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولِئك كَانَ عنه مسؤوالً      
      دِإذْ ه دعا بمِضلَّ قَوِلي كَانَ اللّه           ِلـيمٍء عيِبكُلِّ ش قُونَ ِإنَّ اللّهتا يم ملَه نيبى يتح ماه {

  مبفـرداتِ   حني يدعوا الناس إىل اإلميـانِ       الكرمي  القرآنَ كما أنَّ ،سورة التوبة ) ١١٥(
فال يـدعوهم إىل    ،واآلفـاقِ ِ األنفس    من آياتِ   الواضحةَ  على ذلك األدلةَ    يقيم العقيدِة
قـال  َ والدليل   م أن يطلبوا الربهانَ   بل إنه يأمره  ،ى هد  على غريِ  اإلتباِعوى أ عم األ التقليِد
نصارى ِتلْك أَماِنيهم قُـلْ هـاتواْ       ووقَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ ِإالَّ من كَانَ هوداً أَ        {:تعاىل

   اِدِقنيص مِإن كُنت كُمانهرمـا    والتوقيفيةِ لى الربهنةِ ويترتب ع ،سورة البقرة ) ١١١(} ب 
 :يلي

 . الصحيحِة والسنِة مصادر العقيدة بالكتاِبحتديد-ا
 .قدية الع ا عن احلقائِق املعرب الكتاب والسنِة بألفاِظ االلتزام-ب
 . ألجلِه فيما سيقت تلك األلفاِظ استعمالُ-ت
 . من املعاين ما ال حتتملُ تلك األلفاِظ حتميِل عدم-ث
 ه إىل اهللا تعـاىل     علمِ وذلك بتفويضِ ،نةُ والس  عنه الكتاب   عن ما سكت   كوت الس -ج

هوحد. 
غري ذلك  و أ ذوٍقو أ حسو أ  والسنة على ما سوامها من عقلٍ       الكتابِ  داللةَ منقد   أنْ -ح

 .من وسائل املعرفِة
لـرباهني مـا    على ا اليت ساقها اهللا عز وجل يف القرآن الكرمي القائمِة الدالئلِ ومن أمثلةِ 

 :يلي
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سـورة  ) ٣٥(} أَم خِلقُوا ِمن غَيِر شيٍء أَم هم الْخاِلقُونَ       {:قال تعاىل   العقلي  الدليلُ -*
 .الطور

 .سورة الذاريات) ٢١(} وِفي أَنفُِسكُم أَفَلَا تبِصرونَ{:قال تعاىل  من األنفِسالدليلُ-*
بينهما برزخ لَا يبِغيـاِن     ) ١٩(بحريِن يلْتِقياِن   مرج الْ { :قال تعاىل   من اآلفاقِ  الدليلُ-*
 .  }]١٩،٢٠/الرمحن) [٢٠(
 : ودائمةٌ ثابتةٌعقيدةٌ-٦

 ثابتـة    أن تكـون عقيـدةً     لزم، على الدليل والربهانِ    تقوم  العقيدة اإلسالميةُ  ملا كانتِ 
 .سورة يونس) ٦٤(} ..الَ تبِديلَ ِلكَِلماِت اللِّه {:قال اهللا تعاىل،ودائمةًً

 فلـيس . وال التبديلَ  وال التحريف ، وال النقصانَ   الزيادةَ ال تقبلُ ،ةٌ وحمدد  ثابتةٌ فهي عقيدةٌ 
ال و  مجيعـاً   ألولئك  ليس  الدينيةِ  من املؤمتراتِ  مؤمتٍرو أ  العلميةِ  من اامعِ  جممٍعو أ حلاكٍم
 علـى   مـردود حتـويرٍ و أ إضافٍةوكلُّ،حيذفوا منها شيئاً و أ  يضيفوا إليها شيئاً   م أنْ لغريِه
مـن  «:�قَالَ رسولُ اللَّـِه     :قَالَت،فعن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها    ، كائناً من كانَ   هصاحِب

 .٢٤٢» فَهو رد،أَحدثَ ِفي أَمِرنا هذَا ما لَيس ِفيِه
 القرآنُ وقد هدد  من أن متيلَ    خاصةً  العلماءَ  الكرمي  ِ  ُم األهواء و أ  واألطماع اإلغـراءت 

فَويلٌ لِّلَِّذين يكْتبونَ الِْكتـاب     {: قال اهللا تعاىل     يِن من الد  ينقصوا شيئاً وفيزيدوا أ ُ  املادية  
يِديِهم ِبأَيِديِهم ثُم يقُولُونَ هذَا ِمن ِعنِد اللِّه ِليشترواْ ِبِه ثَمناً قَِليالً فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَ               

 .سورة البقرة) ٧٩(} وويلٌ لَّهم مما يكِْسبونَ 
 وأ، املسـلمني  يف بعض كتـبِ ست اليت د واخلرافاِت واألساطريِ  البدعِ وعلى هذا فكلُّ  

مردودةٌ  م باطلةٌ  بني عامتهِ  أشيعت   وإمنا احلجـةُ  ، عليه  حجةً وال تؤخذُ ُها القرآن   ال يقر 
 كُـونَ      {:كما قال اهللا تعاىل   ،ه فقط  من نصوصِ  فيما ثبتِلئَالَّ ي نِذِرينمو ِرينشبالً مسر

 .سورة النساء) ١٦٥(} ِللناِس علَى اللِّه حجةٌ بعد الرسِل وكَانَ اللّه عِزيزا حِكيما 

                                                 
 )١٧١٨ (- ١٧) ١٣٤٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٦٩٧) (١٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٤٢
مما ال يوجد يف الكتاب أو السنة وال ينـدرج          ) ما ليس فيه  (.ديننا هذا وهو اإلسالم   ) أمرنا هذا (.اخترع) أحدث [(

 ]باطل ومردود ال يعتد به) رد(.)ما ليس منه(حتت حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها ويف بعض النسخ 
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مـن  ؛ولقد ثبتت أمـام الضـربات املتواليـة الـيت يقـوم ـا أعـداء اإلسـالم                   
وأن ،فما إن يعتقد هؤالء أن عظمهـا قـد وهـن          ،وغريهم،واوس،والنصارى،اليهود

فهي ثابتة إىل قيـام     ؛حىت تعود جذعة ناصعة نقية      ،ونارها قد انطفأت  ،جذوا قد خبت  
ورعـيالً بعـد   ؛حمفوظة حبفط اهللا ـ تعاىل ـ تتناقلها األجيال جيالً بعد جيل   ،الساعة
 .التبديلوأ،النقصانوأ،الزيادةوأ،مل يتطرق إليها التحريف،رعيل

وبقائها ومل يكل ذلك إىل أحـد  ،الذي تكفل حبفظهاوكيف ال واهللا ـ عز وجل ـ ه  
 .]٩:احلجر)[ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ ( :قال تعاىل،من خلقه ؟

 : فيها وال تفريطَ ال إفراطَ وسطٌ إا عقيدةٌ-٧
 إليـه    مما مل تصـلْ     الطبيعةِ  ما وراءِ   كلَّ  ينكرونَ  الذين  بني اإلسالمية وسطٌ َ العقيدة   إنَّ

للعامل   وبني الذين يثبتونَ  ،همحواس   ِوالذين حيلُّ ، من إلهٍ  أكثر اإللـه يف امللـوكِ     ون روح  
 .!!؟ والنباتات واجلماداِتبل ويف بعض احليواناِت،واحلكام

 اإلشـراك و  اجلاهلَ  التعدد كما رفضتِ ، امللحد  اإلسالمية اإلنكار   العقيدةُ  فقد رفضتِ 
 هللا   الواجبـةِ   يف الصـفاتِ   ا وسطٌ أكما  . له  ال شريك  اً واحد  إهلاً  للعاملِ وأثبتت،الغافلَ
 عـن    جمـردةً   ذهنيةً  اإلله صوراً   صفاتِ  فتجعلْ يف التجريدِ و الغل  سبيلَ  تسلك فلم،تعاىل
اليونانية  الفلسفةُ كما فعلتِ ، وال رجاءٍ  ي خبوفٍ  ال توحِ   بذاتٍ ى قائمٍ معن ،  ومل تسـلك 

  اإللـه   جعلت  حيثُ  العقائدِ  بعض  كما فعلت   والتجسيمِ التمثيِلو  التشبيهِ كذلك سبيلَ 
كأنه اإلسالميةُ فالعقيدةُ. وعيوبٍ هم من نقصٍ  ه ما يلحقُ   املخلوقني يلحقُ   أحد   اهللا   تـرته 

س كَِمثِْلـِه شـيٌء     لَـي ..{: قوله تعاىل   مثلَ  بقواعد  املخلوقني  عن مشاةِ  تعاىل إمجاالً 
هوو ِصريالب ِميع{:تعاىلوقوله  ،سورة الشورى ) ١١(} الس    دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَم٤(} و (

رب السماواِت والْأَرِض وما بينهما فَاعبـده واصـطَِبر         {:وقوله تعاىل ،سورة اإلخالص 
ِميس لَه لَمعلْ تِتِه هادسورة مرمي) ٦٥(} اِلِعب. 

 تبعثُ  فعالةٍ  إجيابيةٍ ه بصفاتٍ  هذا تصفُ  ومع  العباد كمـا يف      يف نفوسِ   والرجاءَ  اخلوف 
الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه ِسنةٌ والَ نوم لَّه ما ِفي السـماواِت            واللّه الَ ِإلَه ِإالَّ ه    {:قوله تعاىل 

الَِّذي يشفَع ِعنده ِإالَّ ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهـم والَ             وما ِفي اَألرِض من ذَا      



 ٢٥٤

               هودـؤالَ يو ضاَألراِت واوـمالس هِسيكُر ِسعاء وا شِعلِْمِه ِإالَّ ِبم نٍء ميِحيطُونَ ِبشي
ها وموِحفْظُهِظيمالْع ِليسورة البقرة ) ٢٥٥(} الْع. 

  بالعقلِ والتوغِلو الغل وبني، األعمى يف العقائد    والتقليدِ  الساذجِ  بني التسليمِ  مث إا وسطٌ   
 علـى    اهللاُ حيث عـاب  ،ى األعم ى عن التقليدِ  فهي تنه . حىت األلوهيةِ   شيءٍ كلِِّإلدراك  
سـورة  ) ٢٢(} ا علَى آثَاِرِهم مهتدونَ   بلْ قَالُوا ِإنا وجدنا آباءنا علَى أُمٍة وِإن       {القائلني

 .الزخرف
يعلَم مـا   {:قال تعاىل  ف  وجلَّ  عز  الرب كيفية صفاتِ ِ إلدراك    بالعقلِ وتنهى عن التوغلِ  

والَ {: تعـاىل  وقال،سورة طـه ) ١١٠(} بين أَيِديِهم وما خلْفَهم ولَا يِحيطُونَ ِبِه ِعلْما       
  سا لَيم قْفوالً              تـؤسم ـهنكَانَ ع كُلُّ أُولِئك ادالْفُؤو رصالْبو عمِإنَّ الس ِبِه ِعلْم لَك  {

 .سورة اإلسراء) ٣٦(

وِفي الْـأَرِض َآيـات     {:قال تعاىل   كوسائطَ باملدركاِتِ واألخذ   وتدعوهم إىل التوسطِ  
 وِقِنني٢٠(ِللْم (ِصربأَفَلَا ت فُِسكُمِفي أَنونَ و)٢٠،٢١/الذاريات) [٢١[{ . 

 :����أا تقوم على التسليم هللا تعاىل ولرسوله -٨
فالتسليم بالغيب من أعظم صفات ،والغيب يقوم على التسليم، وذلك ألا غيب

ذَِلك الِْكتاب ال ريب ِفيِه هدى ( :كما يف قوله تعاىل،املؤمنني اليت مدحهم اهللا ا
 ِقنيتِب الَِّذ) ٢(ِللْميونَ ِبالْغِمنؤي ٢،٣:البقرة) [ين[. 

فكما ؛لعجزها وقصورها ؛وال تستقل مبعرفة الشرائع ،ذلك أن العقول ال تدرك الغيب
فَتعين اإلميان بالغيب ،فكذلك عقله،وقوته حمدودة،وبصره كليل،أن مسع اإلنسان قاصر

لَو كَانَ الدين ِبالرأِْي لَكَانَ : قَالَ،نهفعن عِلي رِضي اللَّه ع.والتسليم هللا ـ عز وجل ـ
لَاهأَع ِح ِمنسلَى ِبالْمأَو ففَلُ الْخأَس، قَدو» لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولَ اللَِّه صسر تأَير

 .٢٤٣»يمسح علَى ظَاِهِر خفَّيِه

 :واعتقاداً،وعمالً،الً والتابعني وأئمة الدين قو���� اتصال سندها بالرسول -٩

                                                 
 صحيح ) ١٦٢](٤٢/ ١سنن أيب داود [ - ٢٤٣
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فال يوجد ـ حبمد اهللا ـ أصل من   ؛وهذه اخلصيصة قد اعترف ا كثري من خصومها 
عن وأ،ةمستند من الكتـاب والسـن     وليس له أصل أ   ،أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة    

 .خبالف العقائد األخرى املبتدعة،السلف الصاحل

 :السالمة من االضطراب والتناقض واللبس -١٠
كيف ال وهي وحي ال يأتيه الباطل من بني يديه ، مكان فيها لشيء من ذلك مطلقاً فال

 وال من خلفه ؟

( ويصدق بعضه بعضاً ،بل يشبه بعضه بعضاً،وال يلتبس،وال يتناقض،فاحلق ال يضطرب
 .]٨٢:النساء)[كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِتالفاً كَِثرياً وولَ

 :ولكن ال تأيت باحملال،ا قد تأيت باحملارأ -١١
من ؛كسائر أمور الغيب ،وما قد حتار فيه األفهام، ففي العقيدة اإلسالمية ما يبهر العقول

 .وكيفية صفات اهللا عز وجل،واجلنة والنار،واحلوض،والصراط،عذاب القرب ونعيمه

يلـها بـل تسـلِّم      ولكنـها ال حت   ،وكيفياا،فالعقول حتار يف فهم حقيقة هذه األمور      
 .الذي ال ينطق عن اهلوى،ألن ذلك صدر عن الوحي املرتل؛وتذعن ،وتنقاد،لذلك
 :العموم والشمول والصالح -١٢

 .بل إن احلياة ال تستقيم إال ا.وأمة،وحال،صاحلة لكل زمان ومكان،شاملة، فهي عامة

 :أا سبب للنصر والظهور والتمكني -١٣
ـ       وهم ،وهم النـاجون  ،فهم الظـاهرون  ،دة الصـحيحة  فذلك ال يكون إال ألهل العقي

لَا تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي ظَاِهِرين علَـى        «:�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،فعن ثَوبانَ ،املنصورون
قالْح،مذَلَهخ نم مهرضلَا ي،كَذَِلك مهاِهللا و رأَم أِْتيى يت٢٤٤» ح. 

                                                 
 )١٩٢٠ (- ١٧٠) ١٥٢٣/ ٣(سلم صحيح م - ٢٤٤
قال البخاري هم أهل العلم وقال أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه إن مل يكونوا أهل احلديث فـال أدري                 ) طائفة(ش   [

من هم قال القاضي عياض إمنا أراد أمحد أهل السنة واجلماعة ومن يعتقد مذاهب أهل احلديث قال اإلمام النـووي                    
بني أنواع املؤمنني فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم حمدثون ومنهم زهـاد             حيتمل أن هذه الطائفة مفرقة      

وآمرون باملعروف وناهون عن املنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من اخلري وال يلزم أن يكونوا جمتمعني بل قد يكونون                   



 ٢٥٦

 .ومن تركها خذله اهللا،دة أعزه اهللافمن أخذ بتلك العقي

حاق ـم مـا     ،فمىت حاد املسلمون عـن دينـهم      ،وقد عِلم ذلك كلُّ من قرأ التاريخ      
.كما حدث هلم يف األندلس وغريها،حاق

٢٤٥. 

 :أا ترفع قدر أهلها -١٤
ورفع له ،ودعوة للناس إليها أعال اهللا قدره،وعمالً مبقتضاها،وزاد علماً ا، فمن اعتقدها

ذلك أن العقيدة الصحيحة هي أفضل ؛مجاعة وفرداً كان أ،ونشر بني الناس فضله،هذكر
واألخالق ،فهي تثمر املعارف النافعة؛وخري ما أدركته العقول،ما اكتسبته القلوب

 .العالية

 :العقيدة اإلسالمية عقيدة األلفة واالجتماع -١٥
األمصار إال بتمسكهم وما اجتمعت كلمتهم يف خمتلف األعصار و، فما احتد املسلمون

 .وما تفرقوا واختلفوا إال لبعدهم عنها،وأخذهم ا،بعقيدم
واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا ِنعمت اللَِّه علَيكُم ِإذْ كُنتم { :قال تعاىل

ِنعمِتِه ِإخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرٍة ِمن الناِر أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوِبكُم فَأَصبحتم ِب
  ]١٠٣:آل عمران[}فَأَنقَذَكُم ِمنها كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم آياِتِه لَعلَّكُم تهتدونَ 

وما أمرهم ِبِه   ، وِديِنِه وِذمِتِه وقُرآِنهِ   أي ِبعهِدهِ ،يأمر اُهللا تعالَى املُؤِمِنني ِبالتمسِك ِبحبِل اهللاِ      
ويطْلُب إلَيِهم أنْ يـذْكُروا ِنعمتـه       ،وينهاهم عِن التفَرقِ  ،ِمن اِإللْفَِة واملَحبِة واالجِتماعِ   

    قُلُوِبِهم نيب إذْ ألَّف لَيِهمةِ   ،عاودالع دعم بهنيى بآخةِ وِكمحتاملُس ،    نيب تقَِة الِتي كَانالفُرو
ِبسـبِب كُفْـِرِهم وضـالَِلِهم      ،فَقَد كَانوا علَـى ِمثْـِل شـِفِري النارِ        ،اَألوِس واخلَزرجِ 

اِلِهماقِْتتو،مقَذَهأَناُهللا و ماهدفَه. 
مهبر ملَه نيا بكَماِت،وِذِه اآليِفي ه،ِغشاٍع وِخدو رش ِمن ودهالي ملَه هِمرضا يا ،ممو

وما صاروا إليِه ِبفَضِل اِإلسالَِم ،كَانوا علَيِه ِفي حاِل جاِهِليِتِهم ِمن كُفٍْر وفُرقٍَة واقِْتتاٍل

                                                                                                                         

هو الريح اليت تأيت فتاخـذ روح  املراد به  ) حىت يأيت أمر اهللا   (يعين من خالفهم  ) من خذهلم (متفرقني يف أقطار األرض     
 ]كل مؤمن ومؤمنة

  ))املفصل يف عوامل النصر واهلزمية(( انظر كتايب  - ٢٤٥



 ٢٥٧

ِليِعدهم ِلالهِتداِء ،يِلِه علَى رسوِلِهكَذَِلك يبين ساِئر حجِجِه ِفي تنِز،ِمن وحدٍة وِإخاٍء
 ٢٤٦.حتى ال يعودوا إىل عمِل أهِل اجلَاِهِليِة ِمن التفَرِق والعداوِة واالقِْتتاِل،الداِئِم
 : أا حتمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع-١٦

ويسلم مـن   ،لم معتنقها من اتباع اهلوى    فيس،واملبدأ واضح ثابت ال يتغري    ،فاملنهج واحد 
بل تعطيه معيـاراً دقيقـاً ال خيطـىء         ،واحملبة والبغضاء ،التخبط يف توزيع الوالء والرباء    

ويعرف ،ويعرف من يعادي  ،فيعرف من يوايل  ،فيسلم من التشتت والتشرد والضياع    ،أبداً
آل [ي ِإلَى ِصـراٍط مسـتِقيٍم         ومن يعتِصم ِباللَِّه فَقَد هدِ    { :قال تعاىل ،ما له وما عليه   

  ]١٠١:عمران
ويوِصلُه إىل اِهلدايِة ،ويتوكَّلْ علَيِه فَإنَّ ذَِلك يبِعده عِن الغي والضالَِل،ومن يعتِصم ِباِهللا

 .وطَِريِق السداِد،والرشاِد
 :أا متنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية -١٧

ألن هذه العقيدة تصل املؤمن خبالقه ـ عز ؛وال اضطراب يف الفكر ، فال قلق يف النفس
وينشرح صدره ،فيطمئن قلبه بقدره،وحاكماً مشرعاً،وجل ـ فريضى به رباً مدبراً

الَِّذي أَنزلَ السِكينةَ ِفي قُلُوِب الْمؤِمِنني وه{:ال تعاىل،قويستنري فكره مبعرفته،حلكمه
دزا ِليِكيما حِليمع كَانَ اللَّهِض والْأَراِت واومالس ودنِللَِّه جو اِنِهمِإمي عا مانوا ِإمي٤(اد (

 مهنع كَفِّريا وِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تناِت جِمنؤالْمو ِمِننيؤِخلَ الْمدِلي
ئَاِتِهميا سِظيما عزاللَِّه فَو دِعن كَانَ ذَِلكاِفقَاِت ) ٥( ونالْمو اِفِقنينالْم ذِّبعيو

 اللَّه غَِضبِء ووةُ الساِئرد ِهملَيِء عوالس ِباللَِّه ظَن نيِركَاِت الظَّانشالْمو ِرِكنيشالْمو
 ]٦ - ٤:الفتح[}) ٦(هم جهنم وساَءت مِصريا علَيِهم ولَعنهم وأَعد لَ

ِمِننيفُوِس املُؤكَا أَثَراً ِفي نرطَاِن ترِة شِبييلِْح احلُدوِط صرش لقد كَانَ ِمن: 
١-ذَاك مهامكَّةَ عونَ مِلملَ املُسخداِم، أَنْ الَ يِفي الع رينِتعوا مأتأَنْ يو،ِليِهالِذي ي. 
وأَنْ الَ ترد قُريش من ، أنْ يرد املُسِلمونَ من جاَءهم ِمن قُريٍش مسِلماً ِإىل قَومِهم-٢

 .جاَءها ِمن املُسِلِمني مرتداً عِن اِإلسالِم
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 ٢٥٨

ِلِمنيسناً ِللمِطِني غبرِلِمني أَنَّ يف هذيِن الشاملُس ضعب ظَنو،تح ا أَمرولَ اِهللا لَمسى ِإن ر
فَقَد ثَارت يف ،لَم يمتِثلوا َألمِرِه يف بادِئ اَألمِر،وِبحلِق شعوِرِهم،املُسِلِمني ِبنحِر اهلَدِي

قُلُوب ِئنطْمِلت ِمِننيلَى املُؤع هتِكينلَ اُهللا سزالِم فَأَنةُ لِإلسفُوِسِهِم احلَِميِقينا ،همنوا ياددزِليو
فَيجعلُ جماعةً ،الِذي يدبر أمر الكَوِنوواُهللا تعاىل ه،وطَاعِة رسوِلِه،يف ِديِنهم ِبطَاعِة اِهللا

ِة احلَقالَِء كَِلمقَاِتلُون ِإلعِدِه ينج طَاِن،ِمنيبيِل الشقَاِتلُونَ يف سهم يرلُ غَيعجيو،اَء ولَوش
لِكنه سبحانه وتعاىل شرع اِجلهاد ،اُهللا َألرسلَ علَيِهم جنداً ِمن السماء يقْضونَ علَيهم

وها ِإالَّ هلَمعِة الِتي الَ يلَحاملَص ِمن الَ ملا يف ذِلكوِر،والِقتِباُألم ِليماُهللا عيف ،و ِكيمح
 .ِهشرِعِه وتدِبِري

ويشكُروها فَيدخلُوا اجلَنةَ   ،وِإمنا قَدر اُهللا تعاىل ذَِلك ِليعِرف املُؤِمنونَ واملُؤِمنات ِنعمةَ اهللاِ         
ـ    ،وِليكَفِّر عنهم سيئَاِتِهم ِبأَعماِلهم الصاِلحةِ    ،ِليبقَوا ِفيها خاِلِدين أَبداً    لَه ظَفَر م ويف ذِلك

 .الفَوز العظيموه،ودخولُ اجلَنِة،وهذا الظَّفَر ِبالبِغيِة،وما يسعونَ ِإليِه،ِبما يرجونَ
يف الـدنيا بـالقَهِر    ،واملُشِرِكني ِبـربهِم واملُشـِركَاتِ    ،وِليعذِّب اُهللا املُناِفِقني واملُناِفقَاتِ   

وقَـد  ،ويف اآلِخرِة ِبالعذَاِب اَألليِم يف ناِر جهنم      ،ِبي واملُسِلِمني علَيِهم  وِبتسِليِط الن ،والغلَبِة
كَانَ هؤالِء املُناِفقُونَ واملُشِركُونَ يظُنونَ أَنَّ اَهللا لَن ينصر الرسـولَ واملُـؤِمنني علَـى               

الكَاِفرين،   ونَ ِبِهِم الدصبرتوا يكَانو           ورـدالِء ِبـأَنْ تلَى هؤع هانحبا اُهللا سعد قَدواِئر و
ثُم لَعنهم اُهللا وغَِضـب     ،وأَنْ تنِزلَ ِبِهِم النكَبات واملَصاِئب    ،علَيِهم أَحداثُ الزمِن ِبالسوءِ   

لَيِهمع،       ذَاباً أليماً يف نع ملَه دأَع هم ِبأَنهذَرأَنو منهِإليِه     ،اِر ج ِصريِصرياً يم منهج اَءتسو
٢٤٧.املُناِفقُونَ واملُشِركُونَ

 

 :سالمة القصد والعمل -١٨
وال ،حبيث يسلَم معتنقها من االحنراف يف عبادة اهللا ـ عز وجل ـ فال يعبد غـري اهللا   

 ]٥:الفاحتة[} ِإياك نعبد وِإياك نستِعني{ :قال تعاىل،سواهويرج
مفرق طريق بني التحرر املطلق من كل عبودية،وبني العبودية         ..وهنا كذلك مفرق طريق   

التحـرر مـن    .وهذه الكلية تعلن ميالد التحرر البشري الكامل الشامل       ! املطلقة للعبيد 
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 ٢٥٩

وإذا كان اللّه   .والتحرر من عبودية النظم،والتحرر من عبودية األوضاع      .عبودية األوهام 
الذي يستعان،فقد ختلص الضـمري البشـري مـن    والذي يعبد،واللّه وحده هووحده ه 

استذالل النظم واألوضاع واألشخاص،كما ختلص من استذالل األسـاطري واألوهـام           
 ..واخلرافات

 ..وهنا يعرض موقف املسلم من القوى اإلنسانية،ومن القوى الطبيعية
قوة مهتدية،تؤمن باللّه،وتتبع   :عان فهي نو  - بالقياس إىل املسلم     -فأما القوى اإلنسانية    

 ..منهج اللّه
وقوة ضالة ال تتصل    ..وهذه جيب أن يؤازرها،ويتعاون معها على اخلري واحلق والصالح        

 .وهذه جيب أن حيارا ويكافحها ويغري عليها.باللّه وال تتبع منهجه
مصدرها فهي بضالهلا عن    .عاتيةووال يهولن املسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أ         

وذلك .تفقد الغذاء الدائم الذي حيفظ هلا طاقتها      . تفقد قوا احلقيقية   - قوة اللّه    -األول  
كما ينفصل جرم ضخم من جنم ملتهب،فما يلبث أن ينطفىء ويـربد ويفقـد نـاره                

على حني تبقى ألية ذرة متصلة مبصدرها املشع        .ونوره،مهما كانت كتلته من الضخامة    
 ..»كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللَِّه«:قوا وحرارا ونورها

 .غلبتها باتصاهلا مبصدر القوة األول،وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة مجيعا
موقف التعرف والصداقة،ال موقف التخوف     ووأما القوى الطبيعية فموقف املسلم منها ه      

حمكومتـان  .ان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة اللّه ومشيئته       ذلك أن قوة اإلنس   .والعداء
 .بإرادة اللّه ومشيئته،متناسقتان متعاونتان يف احلركة واالجتاه

إن عقيدة املسلم توحي إليه أن اللّه ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون لـه صـديقا                  
ـ .مساعدا متعاونا وأن سبيله إىل كسب هـذه الصـداقة أن يتأمـل فيهـا               رف ويتع

 .إليها،ويتعاون وإياها،ويتجه معها إىل اللّه ربه ورا
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا،فإمنا تؤذيه ألنه مل يتدبرها ومل يتعرف إليهـا،ومل              

 .يهتد إىل الناموس الذي يسريها



 ٢٦٠

 على التعبري عن استخدام قوى الطبيعة       - ورثة اجلاهلية الرومانية     -ولقد درج الغربيون    
وهلذا التعبري داللته الظاهرة على نظرة اجلاهلية املقطوعة الصـلة          ..»قهر الطبيعة «:بقوهلم

 .باللّه،وبروح الكون املستجيب للّه
فأما املسلم املوصول القلب بربه الرمحن الرحيم،املوصول الروح بروح هـذا الوجـود             

إنـه  .جلفوةفيؤمن بأن هنالك عالقة أخرى غري عالقة القهر وا       ..املسبحة للّه رب العاملني   
خلقها كلها وفق ناموس واحد،لتتعاون علـى       .مبدع هذه القوى مجيعا   ويعتقد أن اللّه ه   

وأنه سخرها لإلنسان ابتداء ويسر لـه       .بلوغ األهداف املقدرة هلا حبسب هذا الناموس      
وأن على اإلنسان أن يشكر اللّه كلما هيأ له أن يظفر           .كشف أسرارها ومعرفة قوانينها   

سخر لَكُم ما ِفي    «:الذي يقهرها والذي يسخرها له،وليس ه   وفاللّه ه .مبعونة من إحداها  
 ..»السماواِت وما ِفي الْأَرِض جِميعاً

إنـه  ..وإذن فإن األوهام لن متأل حسه جتاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها املخاوف             
ـ    .يؤمن باللّه وحده،ويعبد اللّه وحده،ويستعني باللّه وحده       ن خلـق   وهذه القـوى م

يتأملها ويألفها ويتعرف أسـرارها،فتبذل لـه معونتها،وتكشـف لـه عـن             ووه.ربه
 -� -وما أروع قول الرسـول      ..فيعيش معها يف كون مأنوس صديق ودود      .أسرارها

أَنه سـِمع   ،مولَى املُطَِّلِب بِن حنطَبٍ   ،فعن عمِرو بِن أَِبي عمٍرو    ،ينظر إىل جبل أحد   ووه
  م نب سأَن   هنع اللَّه ِضيقُولُ،اِلٍك روِل اللَِّه     :يسر عم تجرخ�،   ـهمدأَخ ربيا ،ِإلَى خفَلَم
   ِبيالن قَِدم�،   دأُح ا لَهدبا واِجعقَالَ،ر:»   هِحبنا ونِحبلٌ يبذَا جـِدِه ِإلَـى      » هِبي ارأَش ثُم

اللَّهم باِرك لَنـا ِفـي      ،كَتحِرِمي ِإبراِهيم مكَّةَ  ،ِإني أُحرم ما بين الَبتيها    اللَّهم  «:قَالَ،املَِدينِة
 .٢٤٨ »صاِعنا ومدنا

 مـن ود وألفـة      -� -ففي هذه الكلمات كل ما حيمله قلب املسلم األول حممـد            
 ٢٤٩..وجتاوب،بينه وبني الطبيعة يف أضخم وأخشن جماليها

                                                 
 )٢٨٨٩) (٣٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٨

مكاييل كانـت   ) صاعنا ومدنا (.مثىن البة وهي األرض ذات احلجارة السوداء      ) تيهاالب(.أجعلها حراما ) أحرم(ش  [
 ]معروفة واملعىن بارك لنا يف الطعام الذي يكال ا

 ]٢١١ص [ علي بن نايف الشحود - ت-يف ظالل القرآن للسيد قطب  - ٢٤٩



 ٢٦١

 :  املطلقة هي مفرق الطريقالربوبية -١٩
والربوبية املطلقة هي مفرق الطريق بني وضوح التوحيد الكامل الشامل،والغبش الـذي            

وكثريا ما كان الناس جيمعون بـني   .ينشأ من عدم وضوح هذه احلقيقة بصورا القاطعة       
ن االعتراف باللّه بوصفه املوجد الواحد للكون،واالعتقاد بتعدد األرباب الذين يتحكمو         

 .ولكنه كان وما يزال.هذا غريبا مضحكاوولقد يبد.يف احلياة
ولقد حكى لنا القرآن الكرمي عن مجاعة من املشركني كانوا يقولـون عـن أربـام                

كما قال عـن مجاعـة مـن أهـل          ..»ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفى      ما نعبدهم ِإلَّا  «:املتفرقة
وكانت عقائد اجلاهليـات    ..» ورهبانهم أَرباباً ِمن دوِن اللَّهِ     اتخذُوا أَحبارهم «:الكتاب

السائدة يف األرض كلها يوم جاء اإلسالم،تعج باألرباب املختلفة،بوصفها أربابا صغارا           
فإطالق الربوبية يف هذه السورة،ومشول هذه      ! تقوم إىل جانب كبري اآلهلة كما يزعمون      

لتتجه العـوامل   .رق الطريق بني النظام والفوضى يف العقيدة      الربوبية للعاملني مجيعا،هي مف   
كلها إىل رب واحد،تقر له بالسيادة املطلقة،وتنفض عـن كاهلـها زمحـة األربـاب      

مث ليطمئن ضمري هذه العوامل إىل رعاية       ..املتفرقة،وعنت احلرية كذلك بني شىت األرباب     
 تنقطع أبدا وال تفتر وال تغيـب،ال        وإىل أن هذه الرعاية ال    .اللّه الدائمة وربوبيته القائمة   

مثال يقول بأن اللّه أوجد هذا الكون مث مل يعـد           وكما كان أرقى تصور فلسفي ألرسط     
 -ووأرسـط ! ال يفكر إال يف ذاته    وفه! دونهويهتم به،ألن اللّه أرقى من أن يفكر فيما ه        

 العـامل   لقد جاء اإلسالم ويف   ! أكرب العقول وأكرب الفالسفة،وعقله ه  و ه -وهذا تصوره   
 ..ركام من العقائد والتصورات واألساطري والفلسفات واألوهام واألفكار

ــفة   ــدين باخلرافة،والفلس ــحيح بالزائف،وال ــق بالباطل،والص ــا احل ــتلط فيه خي
والضمري اإلنساين حتت هذا الركام اهلائل يتخبط يف ظلمات وظنـون،وال           ..باألسطورة

 .يستقر منها على يقني
ذلك الذي حييط بتصـور البشـرية       ورار فيه وال يقني وال نور،ه     وكان التيه الذي ال ق    

 .إلهلها،وصفاته وعالقته خبالئقه،ونوع الصلة بني اللّه واإلنسان على وجه اخلصوص



 ٢٦٢

ومل يكن مستطاعا أن يستقر الضمري البشري على قرار يف أمر هذا الكـون،ويف أمـر                
دتـه وتصـوره إلهلـه    نفسه ويف منهج حياته،قبل أن يستقر على قـرار يف أمـر عقي        

وصفاته،وقبل أن ينتهي إىل يقني واضح مستقيم يف وسط هذا العماء وهذا التيه وهـذا               
 .الركام الثقيل

وال يدرك اإلنسان ضرورة هذا االستقرار حىت يطلع على ضخامة هذا الركـام،وحىت             
ـ            يت يرود هذا التيه من العقائد والتصورات واألساطري والفلسفات واألوهام واألفكار ال

جاء اإلسالم فوجدها ترين على الضمري البشري،واليت أشرنا إىل طرف منها فيما تقدم             
وسيجيء يف استعراض سور القرآن الكثري منها،مما عاجله القرآن عالجا وافيـا            .(صغري

 ).شامال كامال
ومن مث كانت عناية اإلسالم األوىل موجهة إىل حترير أمر العقيدة،وحتديد التصور الذي             

عليه الضمري يف أمر اللّه وصفاته،وعالقته باخلالئق،وعالقة اخلالئق به على وجـه        يستقر  
 .القطع واليقني

ومن مث كان التوحيد الكامل اخلالص ارد الشامل،الذي ال تشوبه شائبة من قريب وال              
قاعدة التصور اليت جاء ا اإلسالم،وظل جيلوها يف الضمري،ويتتبع فيه كل           وه..من بعيد 

ويدعها مكينـة   .كل شائبة حول حقيقة التوحيد،حىت خيلصها من كل غبش        هاجسة و 
 ..راكزة ال يتطرق إليها وهم يف صورة من الصور

كذلك قال اإلسالم كلمة الفصل مبثل هذا الوضوح يف صفات اللّه وخباصة ما يتعلـق               
ت فقد كان معظم الركام يف ذلك التيه الذي ختبط فيه الفلسـفا           .منها بالربوبية املطلقة  

 ..والعقائد كما ختبط فيه األوهام واألساطري
 .ويف السلوك البشري سواء.مما يتعلق ذا األمر اخلطري،العظيم األثر يف الضمري اإلنساين

والذي يراجع جلهد املتطاول الذي بذله اإلسالم لتقرير كلمـة الفصـل يف ذات اللّـه            
الذي يراجع  ..القرآنية الكثرية وصفاته وعالقته مبخلوقاته،هذا اجلهد الذي متثله النصوص        

هذا اجلهد املتطاول دون أن يراجع ذلك الركام الثقيل يف ذلك التيه الشـامل الـذي                
قد ال يدرك مدى احلاجة إىل كل هذا البيـان املؤكـد            ..كانت البشرية كلها يم فيه    



 ٢٦٣

ولكن مراجعـة ذلـك     ..املكرر،وإىل كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمري        
عن ضرورة ذلك اجلهد املتطاول،كما تكشف عن مدى عظمة الـدور             تكشف الركام

 وتقوم يف حترير الضمري البشري وإعتاقه وإطالقه من عناء          -الذي قامت به هذه العقيدة      
 ! التخبط بني شىت األرباب وشىت األوهام واألساطري

كل هـذا   ..ثلهاوإن مجال هذه العقيدة وكماهلا وتناسقها وبساطة احلقيقة الكبرية اليت مت          
ال ينجلى للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعـة ركـام اجلاهليـة مـن العقائـد                 

وخباصة موضـوع احلقيقـة اإلهليـة وعالقتـها         ! والتصورات،واألساطري والفلسفات 
رمحة حقيقية للقلب والعقل،رمحة مبا فيهـا       .العقيدة اإلسالمية رمحة  وعندئذ تبد ..بالعامل

سق،وقرب وأنس،وجتـاوب مـع الفطـرة مباشـر         من مجال وبساطة،ووضوح وتنا   
 ٢٥٠..عميق
 :تؤثر يف السلوك واألخالق واملعاملة -٢٠

وتنـهاهم  ،فتأمرهم بالعدل واالعتدال  ،وتنهاهم عن كل شر   ، فهي تأمر أهلها بكل خري    
قُربـى  ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل والِْإحساِن وِإيتـاِء ِذي الْ        { :قال تعاىل ،عن الظلم واالحنراف  

 ]٩٠:النحل[}وينهى عِن الْفَحشاِء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
ويندب ِإلَى  ، ِبالعدِل واِإلنصافِ  � ِإنَّ اَهللا تعالَى يأْمر ِفي ِكتاِبِه الِذي أَنزلَه علَى رسوِلِه           

وينهى ،يأْمر ِبِصلَِة الرحِم وِإعطَاِء ذَِوي القُربى ما هم ِبحاجٍة ِإلَيـهِ          و،اِإلحساِن والفَضلِ 
ِمما يأِْتيِه العبـد    ،ما ظَهر ِمنها وما بطَن    ،عِن ارِتكَاِب املُحرماِت واملُنكَراِت والفَواِحشِ    

    مالَى ِإنعاُهللا تةً وِخفْياً ورِ  ِسرِباخلَي كُمرأْما ي،   رالشكَِر وِن املُنع اكُمهنيونَ  ،وذَكَّرتت لَّكُملَع
 .فَتعملُوا ِبمقْتضاه،ما أَودعه اُهللا ِفي الِفطْرِة ِمن وحٍي قَِوٍمي أَِصيٍل

جاء دعوة  .لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم جمتمعا،مث لينشىء عاملا ويقيم نظاما           
جنس إمنا العقيدة وحـدها هـي اآلصـرة     وأمة أ وعاملية إنسانية ال تعصب فيها لقبيلة أ      

ومن مث جاء باملبـادئ الـيت تكفـل متاسـك اجلماعـة             .والرابطة والقومية والعصبية  
 :واجلماعات،واطمئنان األفراد واألمم والشعوب،والثقة باملعامالت والوعود والعهود

                                                 
 ]٢٠٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت- يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢٥٠



 ٢٦٤

 يكفل لكل فرد ولكل مجاعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامـل،ال            الذي» ِبالْعدِل«جاء  
متيل مع اهلوى،وال تتأثر بالود والبغض،وال تتبدل جمـاراة للصـهر والنسـب،والغىن             

إمنا متضي يف طريقها تكيل مبكيال واحد للجميع،وتزن مبيـزان          .والفقر،والقوة والضعف 
 .واحد للجميع

ف من حدة العدل الصارم اجلازم،ويـدع البـاب         يلط..»الِْإحساِن«..وإىل جوار العدل  
وملن .مفتوحا ملن يريد أن يتسامح يف بعض حقه إيثارا لود القلوب،وشفاء لغل الصدور            

 .يكسب فضالويريد أن ينهض مبا فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أ
واإلحسان أوسع مدلوال،فكل عمل طيب إحسان،واألمر باإلحسان يشمل كل عمـل           

ل،فيشمل حميط احلياة كلها يف عالقات العبد بربه،وعالقاته بأسرته،وعالقاته         وكل تعام 
 .باجلماعة،وعالقاته بالبشرية مجيعا

ومـا  .إمنا يربز األمر به تعظيما لشأنه،وتوكيدا عليه      » ِإيتاِء ِذي الْقُرىب    «ومن اإلحسان   
به اإلسالم مـن    يبين هذا على عصبية األسرة،إمنا يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج            

 .٢٥١وفق نظريته التنظيمية هلذا التكافل.احمليط احمللي إىل احمليط العام
والفحشاء كل أمـر يفحـش أي يتجـاوز         ..»وينهى عِن الْفَحشاِء والْمنكَِر والْبغيِ     «

فاحشة االعتداء  على العرض،ألنه فعل فاحش فيـه         وومنه ما خصص به غالبا وه     .احلد
واملنكر كل فعل تنكـره     .اوز للحد حىت ليدل على الفحشاء وخيتص ا       اعتداء  وفيه جت   

وقد تنحرف الفطرة أحيانـا فتبقـى       .الفطرة ومن مث تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة       
 .والبغي الظلم وجتاوز احلق والعدل.الشريعة ثابتة تشري إىل أصل الفطرة قبل احنرافها
ما من جمتمع تشـيع فيـه       .ملنكر والبغي وما من جمتمع ميكن أن يقوم على الفحشاء وا        

 ..الفاحشة بكل مدلوالا،واملنكر بكل مغرراته،والبغي بكل معقباته،مث يقوم
والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل اهلدامة،مهما تبلغ قوا،ومهما            

ات ضـد   وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاض    .يستخدم الطغاة من الوسائل حلمايتها    
فال يهم أن تقوم عهود وأن تقـوم دول عليهـا حينـا مـن               .الفحشاء واملنكر والبغي  

                                                 
 .»دار الشروق«.»دراسات إسالمية«افل االجتماعي يف كتاب  فصل التك - ٢٥١



 ٢٦٥

الدهر،فاالنتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسم احليـاة،فهي تنـتفض             
وأمر اللّه بالعدل واإلحسان    .لطردها،كما ينتفض احلي ضد أي جسم غريب يدخل إليه        

يوافق الفطرة السليمة الصحيحة،ويقويها ويـدفعها      ويه عن الفحشاء واملنكر والبغي      
فهي عظة للتـذكر    » يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «:لذلك جييء التعقيب  .للمقاومة باسم اللّه  

 ٢٥٢...تذكر وحي الفطرة األصيل القومي
 .تدفع معتنقيها إىل احلزم واجلد يف األمور -٢١

قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِلرجٍل وهـو          : ما قَالَ رِضي اللَّه عنه  ،عِن ابِن عباسٍ  
ِعظُهسٍ   : " يملَ خا قَبسمخ ِنماغْت :  ِمكلَ ِهرقَب كاببش،   ـقَِمكلَ سقَب كتِصحو، اَءكِغنو

لَ فَقِْركقَب،ِلكغلَ شقَب اغَكفَرو،لَ مقَب كاتيحوِتك٢٥٣املستدرك للحاكم" و 
  رمِن عِن ابولُ اِهللا    :قَالَ،وعسذَ رِكِبي أَ  �أَخنوِبم يِكبنا     :فقَالَ،قَالَ ِبمينِفـي الـد كُن
 غَِريب كِبيلٍ وأَ،كَأَنس اِبرقَالَ،ع:   رمع ـنقُـولُ ،فَكَانَ ابي:  تحـبِإذَا أَص،   ِظـرتنفَالَ ت

ومن حياِتك ِلموِتك   ،وخذْ ِمن ِصحِتك ِلمرِضك   ،ذَا أَمسيت فَالَ تنتِظر الصباح    وِإ،الْمساَء
 ٢٥٤صحيح ابن حبان " 

 :تبعث يف نفس املؤمن تعظيم الكتاب والسنة -٢٢
    فينبعـث بـذلك إىل     ؛وهدى ورمحـة    ،ة حق وصـواب    ألنه يعلم أن الكتاب والسن

وما كَانَ ِلمؤِمٍن ولَا مؤِمنٍة ِإذَا قَضى اللَّه ورسـولُه          { :قال تعاىل ،واألخذ ما ،تعظيمهما
أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضـلَالًا مِبينـا                 

  ]٣٦:األحزاب[}
أَنْ يتخيروا ِمن أَمِرِهم غـري مـا        ،ِإذا قَضى اُهللا ورسولُه قَضاءً    فلَيس ِلمِؤِمن وال ِلمؤِمنٍة     

   ملَه ولُهسراُهللا و اهما       ،قَضاَءهقَضوِلِه وسر أَمراِهللا و راِلفُوا أَمخالَ أَنْ يـِص اَهللا    .وعن يمو

                                                 
 علي بن نـايف     - ت -ويف ظالل القرآن للسيد قطب      ) ١٩٩١ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد     : انظر   - ٢٥٢
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 ٢٦٦

وسلَك غَير طَِريِق اهلُـدى     ،جار عِن السِبيِل القَِوميِ   فَقَد  ،ونهيا عنه ،ورسولَه ِفيما أَمرا ِبهِ   
 ٢٥٥.والرشاِد

وليس هلم أن خيتاروا الدور الذي يقومون به،ألم ال يعرفون الرواية كاملة وليس هلـم               
! أن خيتاروا احلركة اليت حيبوا ألن ما حيبونه قد ال يستقيم مع الدور الذي خصص هلم               

الرواية وال املسـرح وإن هـم إال أجـراء،هلم أجـرهم علـى              وهم ليسوا أصحاب    
أسلموها بكل  .عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة للّه    ! العمل،وليس هلم وال عليهم يف النتيجة     

وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطـرة الكـون كلـه          .ما فيها فلم يعد هلم منها شيء      
 تلـك الكواكـب     واستقامت حركام مع دورته العامة وساروا يف فلكهم كما تسري         

تبطئ يف دورا املتناسقة    ووالنجوم يف أفالكها،ال حتاول أن خترج عنها،وال أن تسرع أ         
 .مع حركة الوجود كله

وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأيت به قدر اللّه،لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر اللّه              
ه فيهم  واستقبلوا قدر اللّ  .الذي يصرف كل شيء،وكل أحد،وكل حادث،وكل حالة      وه

وشيئا فشيئا مل يعودوا حيسون باملفاجأة لقدر اللّه        .باملعرفة املدركة املرحية الواثقة املطمئنة    
إمنـا عـادوا   .باألمل الذي يعاجل بالصرب  وحني يصيبهم،وال باجلزع الذي يعاجل بالتجمل أ      

يستقبلون قدر اللّه استقبال العارف املنتظر املرتقب ألمر مألوف يف حسـه،معروف يف             
 ! ريه،وال يثري مفاجأة وال رجفة وال غرابةضم

ومن مث مل يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضاءه،ومل يعـودوا              
    نصـر  وكان هذا األرب ه   و يستعجلون حتقيقه،ول  ٢٥٦باًيستبطئون األحداث ألن هلم أر

ث ينتـهي،وهم   إمنا ساروا يف طريقهم مع قدر اللّه،ينتهي م إىل حي         ! دعوم ومتكينها 
راضون مستروحون،يبذلون ما ميلكون من أرواح وجهود وأموال يف غري عجلـة وال              

وهم على يقني أم يفعلون مـا  .ضيق،ويف غري من وال غرور،ويف غري حسرة وال أسف     

                                                 
 ]٣٤٥٠ص [أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٢٥٥
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الذي يكون،وأن كل أمر مرهـون بوقتـه        وقدر اللّه هلم أن يفعلوه وأن ما يريده اللّه ه         
 .وأجله املرسوم

تسالم املطلق ليد اللّه تقود خطاهم،وتصرف حركام وهم مطمئنون لليد اليت           إنه االس 
 .تقودهم،شاعرون معها باألمن والثقة واليقني،سائرون معها يف بساطة ويسر ولني

 يعملون ما يقدرون عليه،ويبذلون ما ميلكون كله،وال يضيعون وقتـا   - مع هذا    -وهم  
ال يتكلفون ما ال يطيقـون،وال حيـاولون        مث  .وال جهدا،وال يتركون حيلة وال وسيلة     

اخلروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص،ومن ضعف وقوة وال يدعون ما ال جيدونه              
يف أنفسهم من مشاعر وطاقات،وال حيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا،وال أن بقولوا غري ما               

 .يفعلون
بكـل مـا يف     وهذا التوازن بني االستسالم املطلـق لقـدر اللّـه،والعمل اجلاهـد             

السمة اليت طبعت حيـاة     وهذا التوازن ه  ..الطاقة،والوقوف املطمئن عند ما يستطيعون    
تلك اموعة األوىل وميزا وهي اليت أهلتها حلمل أمانة هذه العقيدة الضخمة اليت تنوء              

 ! ا اجلبال
الذي كفل لتلـك اجلماعـة األوىل       وواستقرار ذلك املقوم األول يف أعماق الضمائر ه       

حتقيق تلك اخلوارق اليت حققتها يف حياا اخلاصة،ويف حيـاة اتمـع اإلنسـاين إذ               
الذي جعل خطواا وحركاا تتناسق مع دورة األفالك،وخطوات الزمان،وال         ووه.ذاك

الذي بارك تلـك    ووه.تبطئ نتيجة االحتكاك واالصطدام   وتصطدم،فتتعوق أ وحتتك ا أ  
 .الكثري العظيم يف فترة قصرية من الزمانولاجلهود،فإذا هي تثمر ذلك الثمر احل

ولقد كان ذلك التحول يف نفوسهم حبيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود،وفق قدر             
املعجزة الكربى اليت ال    وكان هذا التحول يف تلك النفوس ه      ..اللّه املصرف هلذا الوجود   

والسماوات،والكواكب يقدر عليها بشر إمنا تتم بإرادة اللّه املباشرة اليت أنشأت األرض            
 .واألفالك ونسقت بني خطاها ودوراا ذلك التنسيق اإلهلي اخلاص

حيـث يقـول اللّـه تبـارك        ..وإىل هذه احلقيقة تشري هذه اآليات الكثرية يف القرآن        
 لَيس علَيك «:يقولوأ..»ِإنك ال تهِدي من أَحببت ولِكن اللَّه يهِدي من يشاءُ         «:وتعاىل



 ٢٦٨

اهلدى وفذلك ه ..»ِإنَّ الْهدى هدى اللَّهِ   «:يقولوأ..»هداهم ولِكن اللَّه يهِدي من يشاءُ     
هدى اإلنسان إىل مكانه يف هيكل هذا الوجود وتنسـيق          .حبقيقته الكبرية ومعناه الواسع   
ولن يؤيت اجلهد كامل مثاره إال حني يستقيم القلب على          .خطاه مع حركة هذا الوجود    

ى اللّه مبعناه وتستقيم حركة الفرد مع دورة الوجود ويطمئن الضمري إىل قدر اللّـه               هد
 .الشامل الذي ال يكون يف الوجود أمر إال وفق مقتضاه

وما كانَ ِلمؤِمٍن وال مؤِمنٍة ِإذا قَضى اللَّه        «:ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآين       
أمشل وأوسع وأبعد مـدى مـن أي        ..» لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم    ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ   

الكلية األساسية،يف منـهج    ووأنه يقرر كلية أساسية،أ   .حادث خاص يكون قد نزل فيه     
 ٢٥٧.!اإلسالم

 :تكْفُل ملعتنقيها احلياة الكرمية -٢٣
 على اإلميـان    ذلك أا تقوم  ؛ ففي ظل العقيدة اإلسالمية يتحقق األمن واحلياة الكرمية         

 سبب األمـن واخلـري      -بال شك   -وذلك،ووجوب إفراده بالعبادة دون من سواه     ،باهللا
الَِّذين ( :قال تعاىل ،وإذا فقد اإلميان فقد األمن    ،فاألمن قرين اإلميان  ؛والسعادة يف الدارين    

 مهو ناَألم ملَه لَِئكِبظُلٍْم أُو مهانوا ِإميلِْبسي لَموا ونونَ آمدته٨٢:األنعام)[م[. 

وأهل الشرك ،واالهتداء التام يف العاجل واآلجل،فأهل التقوى واإلميان هلم األمن التام
فهم مهددون بالعقوبات والنقمات يف سائر ،واملعصية هم أهل اخلوف وأوىل الناس به

 .األوقات
       ه نِة مِذِه اآليالَى ِفي هعاُهللا ت نيِباألَ وب فِْصـيِل فَقَـالَ      احلَِقيقِبيِل التلَى سِن عم:  الـِذين

      لَه ِريكالَ ش هدحةَ ِهللا وادوا الِعبلَصئاً   ،أَخيِركُوا ِبِه ششي لَمو،      مهـانِلطُـوا ِإميخي لَمو )
 الِقيامِة ِمن اخلُلُوِد ِفـي      فَهؤالِء هم اآلِمنونَ يوم   ،والَ ِشرٍك ِباهللاِ  ،والَ كُفْرٍ ،ِبظُلٍْم) يلِْبسوا  
٢٥٨.وأُولَِئك هم املُهتدونَ ِفي الدنيا واآلِخرِة،العذَاِب
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فال غرابة يف أن املشـركني يعيشـون   ،وإذا كان الشرك باللّه مصدر املخاوف واألوهام  
أما املؤمنون املوحـدون    .دائما يف قلق واضطراب وخوف من مغيبات القدر واملستقبل        

وعـدم  ،كمال القوة النظرية  ووه،ومها اإلميان : األمن املطلق بشرط وجود الوصفني     فلهم
الشـرك ألنـه الظلـم      وه:واملراد من الظلم هنا   .كمال القوة العملية  ووه،اإلميان بالظلم 

ِإنَّ ،يا بني ال تشِرك ِباللَّـهِ     :يعظهوإذ قال البنه وه   ،ولقوله تعاىل حكاية عن لقمان    ،األكرب
 ٢٥٩.ومل يثبتوا للّه شريكا يف العبادة،الذين آمنوا باللّه:ظُلْم عِظيم واملراد هناالشرك لَ

 :تعترف بالعقل وحتدد جماله -٢٤
وال تنكـر  ،وال حتجـر عليـه  ،وترفع من شأنه، فالعقيدة اإلسالمية حتترم العقل السوي  

عمى يف  ويركن إىل التقليد األ   ، نور عقله  يطفئواإلسالم ال يرضى من املسلم أن       ،نشاطه
أَفَمن يعلَم أَنما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك الْحق كَمـن          { :قال تعاىل ،مسائل االعتقاد وغريها  

أُولُوه ذَكَّرتا يمى ِإنماِب وأَع١٩:الرعد[} الْأَلْب[ 
علَيك يا محمد ِمـن ربـك       الِذي يعلَم أَنَّ الِذي أَنزلَ      ، ال يستِوي املُهتِدي ِمن الناسِ    

وهِفيهِ   ،احلَق كالِّ ،الِذي الَ شالض عم،   ذَِلك لَمعِدي     ،الِذي الَ يتهى الَ يمكُونُ كَاَألعي هألن
الـِذين يتِعظُـونَ    ؟ فَ .والَ صدق ِبِه والَ انتفَع    ،فَِهمه ما انقَاد ِإلَيهِ   وولَ،والَ يفْهمه ،ِإلَى خيرٍ 

 .٢٦٠)اَأللْباِب وأُولُ( والبصاِئِر املُدِركَِة ،ويعتِبرونَ هم أَصحاب العقُوِل السِليمِة
الذي ينشئ اجلهل ذه احلقيقة الكربى الواضحة اليت ال ختفى إال على وفالعمى وحده ه

فهم يعلمون،وعمي فهم ال مبصرون :والناس إزاء هذه احلقيقة الكبرية صنفان.أعمى
والعمى عمى البصرية،وانطماس املدارك،واستغالق القلوب،وانطفاء قبس ! يعلمون

الذين ..»ِإنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْباِب«..املعرفة يف األرواح،وانفصاهلا عن مصدر اإلشعاع
 .٢٦١هلم عقول وقلوب مدركة تذكر باحلق فتتذكر،وتنبه إىل دالئله فتتفكر

 :وتوجهها الوجهة الصحيحة،تعترف بالعواطف اإلنسانية -٢٥

                                                 
 ٢٧٥:ص ،٧ التفسري املنري ىف العقيدة والشريعة واملنهج ج - ٢٥٩
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والعقيدة اإلسـالمية ليسـت     ،وال يتجرد منه أي إنسان سوي     ،فالعواطف أمر غريزي  
وتقدرها حـق   ،تعترف بالعواطف اإلنسـانية   ،بل هي عقيدة حية   ،عقيدة هامدة جامدة  

وتوجهها الوجهـة   ،اووتسـم ،بل تقومها ،ويف الوقت نفسه ال تطلق العنان هلا      ،قدرها
 .بدالً من أن تكون معولَ هدٍم وتدمري،اليت جتعل منها أداة خري وتعمري،الصحيحة

 : العقيدة اإلسالمية كفيلة حبل مجيع املشكالت-٢٦
مشكالت اجلهل وأ،مشكالت السياسة واالقتصادوأ، سواء مشكالت الفرقة والشتات

 .غري ذلكوأ،واملرض والفقر

وعلّمهم ،وأغىن ا املسلمني بعد العيلَة    ،واألهواء املتفرقة ، املشتتة فلقد مجع اهللا ا القلوب    
{ :قال تعاىل ،وآمنهم من خوف  ،وأطعمهم من جوع  ،وبصرهم بعد العمى  ،ا بعد اجلهل  

             اكُمفَـآو ـاسالن طَّفَكُمختافُونَ أَنْ يخِض تفُونَ ِفي الْأَرعضتسقَِليلٌ م متوا ِإذْ أَناذْكُرو 
 ]٢٦:األنفال[}وأَيدكُم ِبنصِرِه ورزقَكُم ِمن الطَّيباِت لَعلَّكُم تشكُرونَ 

فَقَـد كَـانوا قَِليِلـي      ، ينبه اُهللا تعالَى املُؤِمِنني ِإلَى ما أَنعم ِبِه علَيِهم ِمن الـنعِم الوِفريةِ            
فَقَـواهم  ،خاِئِفني ِمن مجِرِمي قُريشٍ   ،يعتِدي علَيِهم الناس  ،ِضمستضعِفني ِفي اَألر  ،العدِد

ماهآواتِ   ،وبالطَّي ِمن مقَهزرو مهرصنو،         ِحقتست ِهملَيا اُهللا عِبه معِم الِتي أَنعِذِه النكُلُّ هو
 .٢٦٢ تعالَى منِعم يِحب الشكْر ِمن ِعباِدِه فَاُهللا،ِمنهم أَنْ يشكُروه علَيها

والعصبة املسلمة اليت جتاهد اليوم إلعادة إنشاء هذا الدين يف واقـع األرض ويف حيـاة                
ولكن هذا القرآن يهتـف     ..الناس قد ال تكون قد مرت باملرحلتني،وال تذوقت املذاقني        

ِإذْ أَنـتم قَِليـلٌ     «: يف قوله تعـاىل    ولئن كانت اليوم إمنا تعيش    .هلا ذه احلقيقة كذلك   
      اسالن طَّفَكُمختخافُونَ أَنْ يِض تفُونَ ِفي الْأَرعضتسفأوىل هلا أن تستجيب لـدعوة      ..»م

احلياة اليت يدعوها إليها رسول اللّه وأن تترقب يف يقني وثقـة،موعود اللّـه للعصـبة                
د بتحقيقه لكل عصبة تسـتقيم علـى        املسلمة،موعوده الذي حققه للعصبة األوىل،ووع    

فَآواكُم وأَيدكُم ِبنصـِرِه،ورزقَكُم    «:وأن تنتظر قوله تعاىل   ..طريقه،وتصرب على تكاليفه  
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 ال مع ظـواهر     -وهي إمنا تتعامل مع وعد اللّه الصادق        .»ِمن الطَّيباِت لَعلَّكُم تشكُرونَ   
 ٢٦٣ !!بة املسلمة الذي يرجح كل واقعواقع العصو ووعد اللّه ه-الواقع اخلادع 

واألمن من  ،والتمكني يف األرض  ،وعزة السلطان ،فاللّه حيقق ملن امتثل أوامره سعادة الدنيا      
فـإن  .ومينحهم أيضا الفوز والنجاة والرضوان يف اآلخرة      ،والنصر على األعداء  ،املخاوف

وسنة .وا أذلة ضعافا  صار،كحال املسلمني اليوم  ،تنكروا لألوامر اإلهلية ومل يشكروا النعم     
األعـراف  [والْعاِقبةُ ِللْمتِقني   ،ِإنَّ الْأَرض ِللَِّه يوِرثُها من يشاُء ِمن ِعباِدهِ       :اهللا يف ذلك هي   

٢٦٤.]١٢٨/ ٧ 
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 القلـب والبـدن     يف،كم لإلميان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلـة واآلجلـة         

وكم هلـذه الشـجرة اإلميانيـة مـن الثمـار      .والدنيا واآلخرة ،واحلياة الطيبة ،والراحة
وفوائد ال ،أمور ال حتصــى،واخلري املســتمر،واألكل الــدائم،واجلين اللذيــذ،اليانعــة
ودفع الشرور كلها مـن مثـرات هـذه         ،وجمملها أن خريات الدنيا واآلخرة    .تستقصى
 .الشجرة
 الربانيةِ  حكمة اهللا  إن من    أن جعل قلوب    وتتذوق وتشعر بثمـرات    عباده املؤمنني حتس 

  إذا ثبتـت    شجرة اإلميـانِ   فإنَّ. عليه سبحانه وتعاىل   مرضاته والتوكلِ واإلميان لتندفع حن  
وقويت   ها أصوهلا وتفرعت فروع،وزهت ا عادت على صـاحبها    ،ها أغصانوأينعت أفنا

 ٢٦٥. الدنيا واآلخرة وآجل يف عاجٍل خٍريوعلى غريه بكلِّ
الكرمي قد بينها اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابِهةٌ  كثريوفوائدِهِ اإلميان ومثراته ومثار . 

والثماِرفمن أعظم هذه الفوائد : 
وتسابق فيه  ، ما تنافس فيه املتنافسون    اليت هي أعظم  ِ بوالية اهللا اخلاصة     االغتباطُ:أوالً

 .ؤمنونما حصل عليه املُوأعظم ،املتسابقون
الَِّذين َآمنوا وكَـانوا   ) ٦٢(أَلَا ِإنَّ أَوِلياَء اللَِّه لَا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ           :قال تعاىل 

لَهم الْبشرى ِفي الْحياِة الدنيا وِفي الَْآِخرِة لَا تبِديلَ ِلكَِلماِت اللَّـِه ذَِلـك              ) ٦٣(يتقُونَ  
وهالْفَو ِظيمالْع ٦٤-٦٢/يونس [٦٤(ز[. 

اللّه وِلـي الَّـِذين     {:من مثراا ما قاله اهللا عنه     ، خاصةً  واليةً هللا ويلٌّ وفه، مؤمن تقي  فكلُّ
آمنواْ يخِرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النوِر والَِّذين كَفَرواْ أَوِليآؤهم الطَّاغُوت يخِرجـونهم            

 .سورة البقرة) ٢٥٧(} لنوِر ِإلَى الظُّلُماِت أُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَمن ا
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ومـن  ، اجلهل إىل نور العلم ومن ظلماتِ ، اإلميان  الكفر إىل نورِ   خيرجهم من ظلماتِ  :أي
 وحاصـلُ ، والذكر  إىل نور اليقظةِ    الغفلةِ ومن ظلماتِ ، الطاعة  املعاصي إىل نورِ   ظلماِت

  اخلـري العاجـلِ    ها من أنوارِ   إىل ما يرفع    املتنوعةِ  الشرورِ هم من ظلماتِ  أنه خيرج :ذلك
م هـذا اإلميـان     وحتقيقِه، الصـحيحِ  بإميـام : اجلزيلَ وإمنا حازوا هذا العطاءَ   .واآلجِل
 ٢٦٦. اإلميان التقوى من متاِمفإنَّ،بالتقوى

 : كرامته وداِر برضى اِهللالفوز:ثانياً
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهـونَ          {: قال تعاىل 

            اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصِقيميكَِر ونِن الْمع
  ِزيزع ِإنَّ اللَّه   ِكيمـا          ) ٧١( حِتهحت ِري ِمـنجاٍت تناِت جِمنؤالْمو ِمِننيؤالْم اللَّه دعو

                ذَِلـك ـراللَّـِه أَكْب انٌ ِمنوِرضٍن وداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسما وِفيه اِلِدينخ ارهالْأَن
وه ِظيمالْع ز٧١،٧٢/التوبة[})  ٧٢(الْفَو[. 
م الـذي كملـوا بـه       بإميـا : ِذه املساكن الطيبـة    والفوز،الوا رضا رم ورمحته   فن

واألمر باملعروف والنهي عن    ،وكملوا غريهم بقيامهم بطاعة اهللا وطاعة رسوله      ،أنفسهم
 ٢٦٧. اهللا وذلك فضلُ الغاياِتوأفضِل، الوسائلَفاستولوا على أجلِّ،املنكر
 :م من الشدائدوينجيِه،ع املكارِه مجي عن املؤمننيأن اهللا يدفع:ثالثا

} ِإنَّ اللَّه يداِفع عِن الَِّذين آمنوا ِإنَّ اللَّه لَا يِحب كُلَّ خـواٍن كَفُـورٍ              {: كما قال تعاىل  
 .سورة احلـج) ٣٨(

ويدفع عنهم  ، شياطني األنس وشياطني اجلن    يدفع عنهم شر  ، مكروه يدفع عنهم كلَّ  :أي
 .خيففها بعد نزوهلاوويرفعها أ، قبل نزوهلانهم املكارهويدفع ع،األعداَء

فَنادى ِفي الظُّلُماِت أَنْ ال ِإلَه ِإلَّا       .(..وملا ذكر تعاىل ما وقع فيه يونس عليه السالم وأنه           
     الظَّاِلِمني ِمن تي كُنِإن كانحبس ت(قال] ٨٧من اآلية :األنبياء)[أَن:  نو ا لَهنبجتفَاس اهنيج
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    ِمِننيؤِجي الْمنن كَذَِلكو مالْغ كما جنّينا يونس  ،إذا وقعوا يف الشدائد   .]٨٨:األنبياء) [ِمن 
 .عليه السالم 

فَمأل عينيِه ِمني ثُـم    ،مررت ِبعثْمانَ بِن عفَّانَ ِفي الْمسِجِد فَسلَّمت علَيهِ       :قَالَ،وعِن سعدٍ 
 ري لَم  المالس لَيع طَّاِب،دالْخ نب رمع ِمِننيؤالْم أَِمري تيفَأَت،فَقُلْت:ِمِننيؤالْم ا أَِمريـلْ  ،يه

ِإال أَني مررت ِبعثْمـانَ     .لَا:قُلْت:وما ذَاك؟ قَالَ  .لَا:حدثَ ِفي الِْإسالِم شيٌء؟ مرتيِن قَالَ     
فَأَرسلَ عمر  :قَالَ.ثُم لَم يرد علَي السالم    ،فَسلَّمت علَيِه فَمأل عينيِه ِمني    ،ِدآِنفًا ِفي الْمسجِ  

  اهعانَ فَدثْمانُ          :فَقَالَ،ِإلَى عثْم؟ قَالَ عالمالس لَى أَِخيكع تددكُونَ رأَنْ لَا ت كعنا ما :مم
  دعقَالَ س لْتفَع:لَـى :قُلْتقَـالَ .ب:    لَفْتحو لَـفـى حتـانَ     :قَـالَ ،حثْمِإنَّ ع ثُـم

لَى:فَقَالَ،ذَكَرِبي آِنفًا       ،ب تررم كِه ِإنِإلَي وبأَتاَهللا و ِفرغتأَسٍة    ،وفِْسي ِبكَِلمثُ ندا أُحأَنو
ـ      ،�سِمعتها ِمن رسوِل اِهللا      طُّ ِإال تغشـى بصـِري وقَلِْبـي    لَا واِهللا مـا ذَكَرتهـا قَ

ثُم جـاَء   ،ذَكَر لَنا أَولَ دعـوةٍ     �ِإنَّ رسولَ اِهللا    :فَأَنا أُنِبئُك ِبها  :قَالَ سعد :قَالَ،ِغشاوةٌ
ي ِإلَـى   فَاتبعتـه فَلَمـا أَشـفَقْت أَنْ يسـِبقَنِ        ،�أَعراِبي فَشغلَه حتى قَام رسولُ اِهللا       

" من هذَا أَبو ِإسحاق؟     " :فَقَالَ:�فَالْتفَت ِإلَي رسولُ اِهللا     ،ضربت ِبقَدِمي الْأَرض  ،منِزِلِه
ِإال أَنك ذَكَـرت لَنـا أَولَ       ،لَا واهللاِ :قُلْت:قَالَ."فَمه  " :قَالَ.نعم يا رسولَ اهللاِ   :قُلْت:قَالَ

   ٍة ثُموعد  لَكغفَش اِبيرذَا الْأَعاَء هطْـِن     " :قَالَ،جِفـي ب ـوـوِن ِإذْ هةُ ِذي النوعد معن
فَِإنه لَم يدع   ] ٨٧:األنبياء[} لَا ِإلَه ِإال أَنت سبحانك ِإني كُنت ِمن الظَّاِلِمني        {:الْحوِت

 .٢٦٨"  استجاب لَه ِبها مسِلم ربه ِفي شيٍء قَطُّ ِإال
 .]٤من اآلية:الطالق)[ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه ِمن أَمِرِه يسراً.:(..وقال تعاىل

فاملؤمن     ـ    املتقي ييسر اهللا له أمور عليـه   ويسـهلُ :وجينبه العسـرى  ،رىه وييسره لليس 
ـ ، خمرجاً ومن كل ضيقٍ  ، فرجاً  هم وجيعل له من كلِّ   ،الصعاب ـ  ويرزقُ  ال  ن حيـثُ  ه م
حيتسب.٢٦٩. هذا كثرية من الكتاب والسنةوشواهد. 
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 يثمر احليـاة الطيبـة يف هـذه         –فرعه  و الذي ه  –أن اإلميان والعمل الصاحل     :رابعاً
 :وىف دار القرار،الدار

ولَنجِزينهم مؤِمن فَلَنحِيينه حياةً طَيبةً     وأُنثَى وه ومن عِملَ صاِلحا من ذَكٍَر أَ     {: قال تعاىل 
 سورة النحل ) ٩٧(} أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانواْ يعملُونَ

ـ ، وراحته  القلـبِ  طمأنينةَُأنه يثمر   ، اإلميان وذلك أنه من خصائصِ    وقناعت   ه مبـا رزق 
 القلـب   راحـةُ : الطيبـة   أصل احلياةِ  فإنَّ. الطيبةُ وهذه هي احلياةُ  ،ه بغريه وعدم تعلقِ ،اهللا

هوطمأنينت،وعدمتشويشه مما يتشوش ٢٧٠. الصحيح لإلمياِن منه الفاقد 
فتجعل اخلري أصيال ثابتا يسـتند إىل       .فالعقيدة هي اليت جتعل للعمل الصاحل باعثا وغاية       

 .ال عارضا مزعزعا مييل مع الشهوات واألهواء حيث متيل.أصل كبري
يهم أن تكون ناعمة    ال  .وأن العمل الصاحل مع اإلميان جزاؤه حياة طيبة يف هذه األرض          

ويف احلياة أشياء كثرية غـري املـال        .فقد تكون به،وقد ال يكون معها     .رغدة ثرية باملال  
فيها االتصال باللّه والثقة به واالطمئنـان إىل        :الكثري تطيب ا احلياة يف حدود الكفاية      

وفيها الصحة واهلدوء والرضى والربكة،وسكن البيوت ومودات       .رعايته وستره ورضاه  
وليس املال إال   ..وفيها الفرح بالعمل الصاحل وآثاره يف الضمري وآثاره يف احلياة         .قلوبال

أعظم وأزكى وأبقـى عنـد      وعنصرا واحدا يكفي منه القليل،حني يتصل القلب مبا ه        
 .وأن احلياة الطيبة يف الدنيا ال تنقص من األجر احلسن يف اآلخرة.اللّه

ؤمنون العاملون يف الدنيا،ويتضمن هـذا      وأن هذا األجر يكون على أحسن ما عمل امل        
 ٢٧١!.فما أكرمه من جزاء.جتاوز اللّه هلم عن السيئات

ها  صاحبِ  حبسب ما يقوم بقلبِ     وتكملُ واألقوال إمنا تصح  ِ األعمال   إن مجيع :خامساً
 : واإلخالصمن اإلمياِن

 ِمـن   فَمـن يعمـلْ   {:مثل قوله ، عمل أساس كلِّ ووهلذا يذكر اهللا هذا الشرط الذي ه      
هاِت واِلحونَوالصكَاِتب ا لَهِإنِيِه وعانَ ِلسفَلَا كُفْر ِمنؤسورة األنبياء) ٩٤(} م. 
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أي ال جيحده عملُ سعيه وال يضيع،ضاعفحبسب قوة إميانِهبل ي . 
 كَـانَ سـعيهم     مؤِمن فَأُولَِئـك  وومن أَراد اآلِخرةَ وسعى لَها سعيها وه      {:تعاىلوقال  

 .سورة اإلسراء) ١٩(} مشكُورا
العملُوه: لآلخرة والسعي   ويدين منها ،ب إليها  بكل ما يقر،من   ها اهللاُ  األعمال اليت شرع 

 كـان السـعي   : عليـه  وانبنت، على اإلميانِ   فإذا تأسست  -�-  حممدٍ على لسان نبيهِ  
 ٢٧٢. منه مثقال ذرةال يضيع،مشكوراً مقبوالً مضاعفاً

ال جحود وال كفران للعمل الصاحل مىت قام على قاعـدة           ..قانون العمل واجلزاء  وهذا ه 
 .مكتوب عند اللّه ال يضيع منه شيء وال يغيبووه..اإلميان

وال بـد   .وال بد من اإلميان لتكون للعمل الصاحل قيمته،بل ليثبت للعمل الصاحل وجوده           
 .ميان حقيقتهمن العمل الصاحل لتكون لإلميان مثرته،بل لتثبت لإل

قاعدة احلياة،ألنه الصلة احلقيقية بني اإلنسان وهذا الوجود،والرابطة الـيت          وإن اإلميان ه  
تشد الوجود مبا فيه ومن فيه إىل خالقه الواحد،وترده إىل النـاموس الواحـد الـذي                

منهار من أساسه   وفه.هذا البناء ووالعمل الصاحل ه  .ارتضاه،وال بد من القاعدة ليقوم البناء     
 .ا مل يقم على قاعدتهم

واإلسالم بالـذات   .مثرة اإلميان اليت تثبت وجوده وحيويته يف الضمري       ووالعمل الصاحل ه  
الصورة الظـاهرة   وعقيدة متحركة مىت مت وجودها يف الضمري حتولت إىل عمل صاحل ه           

 .والثمرة اليانعة للجذور املمتدة يف األعماق..لإلميان املضمر
فال جزاء  . بني اإلميان والعمل الصاحل كلما ذكر العمل واجلزاء        ومن مث يقرن القرآن دائما    

 .وال على عمل منقطع ال يقوم على اإلميان.على إميان عاطل خامد ال يعمل وال يثمر
مصادفة عابرة،ألنه غري مـرتبط مبنـهج     ووالعمل الطيب الذي ال يصدر عن إميان إمنا ه        

نزوة غري موصـولة بالباعـث      وإال شهوة أ  ووإن ه .وال موصول بناموس مطرد   .مرسوم
اإلميان بإله يرضى عن العمـل الصـاحل،ألنه        ووه.األصيل للعمل الصاحل يف هذا الوجود     

حركة ذات  وفه.وسيلة البناء يف هذا الكون،ووسيلة الكمال الذي قدره اللّه هلذه احلياة          
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غاية مرتبطة بغاية احلياة ومصريها،ال فلتة عابرة،وال نزوة عارضـة،وال رميـة بغـري              
 ٢٧٣.هدف،وال اجتاها معزوال عن اجتاه الكون وناموسه الكبري

 استغرق العاملُوفل، اإلميانَ العملُوأما إذا فقدـاره فإنـه غـري مقبـول     ليلهقـال  ٍ  و
 ] ٢٣:الفرقان) [وقَِدمنا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه هباًء منثُوراً(:تعاىل

ان،الذي يصل القلب باللّه،والذي جيعل العمل الصاحل منـهجا         ذلك أنه مل يقم على اإلمي     
مرسوما وأصال قاصدا،ال خبط عشواء،وال نزوة طارئة،وال حركة مبتورة ال قصد هلـا             

فال قيمة لعمل مفرد ال يتصل مبنهج،وال فائدة حلركة مفردة ليست حلقة من             .وال غاية 
يف نظرة اإلسالم موصـولة   إن وجود اإلنسان وحياته وعمله      .سلسلة ذات هدف معلوم   

مبا فيه اإلنسان   .كلها بأصل هذا الكون،وبالناموس الذي حيكمه،والذي يصله كله باللّه        
فإذا انفصل اإلنسان حبياته عن احملور الرئيسي الذي يربطـه          .وما يصدر عنه من نشاط    

ويربط الكون،فإنه يصبح لقي ضائعا ال وزن لـه وال قيمـة،وال تقـدير لعملـه وال                 
الذي يصل اإلنسان بربه فيجعـل      وواإلميان ه . ال وجود هلذا العمل وال بقاء      بل.حساب

وهكذا تعدم أعمـال    .لعمله قيمة ووزنا،وجيعل له مكانه يف حساب هذا الكون وبنائه         
تعدم إعداما يصـوره التعـبري القـرآين تلـك الصـورة احلسـية              .أولئك املشركني 

 ٢٧٤..»ٍل فَجعلْناه هباًء منثُوراًوقَِدمنا ِإىل ما عِملُوا ِمن عم«:املتخيلة
الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفـي الْحيـاِة       ) ١٠٣(قُلْ هلْ ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعمالًا      :قال تعاىل و

بِهـم  أُولَِئك الَِّذين كَفَروا ِبَآيـاِت ر     ) ١٠٤(الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا       
ذَِلك جزاؤهم جهنم ِبما    ) ١٠٥(وِلقَاِئِه فَحِبطَت أَعمالُهم فَلَا نِقيم لَهم يوم الِْقيامِة وزنا          

فهم ملا فقـدوا    ،]١٠٧-١٠٣/الكهف)  [١٠٦(كَفَروا واتخذُوا َآياِتي ورسِلي هزوا      
لَِئن أَشـركْت   (...:م قال تعاىل   أعماهلُ  حبطت – وآياته    باهللا ه الكفر وأحلوا حملَّ ،اإلميانَ

لُكمع طَنبح٦٥من اآلية:الزمر...)[لَي[. 
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 يف اإلسالم    الدخولَ كما أنَّ ، الصاحلة  األعمالِ  مجيع  حتبطُ  عن اإلميانِ  دةُ الر وهلذا كانتِ 
 .مت وإن عظُ جيب ما قبله من السيئاِتواإلمياِن

قال تعاىل  . جتُب ما قبلها   – له   ِةواملنقص، فيه والقادحِة، لإلميان  املنافيةِ ذنوِب من ال  التوبةُف
والَِّذين لَا يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها َآخر ولَا يقْتلُونَ الـنفْس           { :مبينا صفات عباده الصاحلني   

        ي نمونَ ونزلَا يو قِإلَّا ِبالْح اللَّه مرا     الَِّتي حأَثَام لْقي لْ ذَِلك٦٨(فْع (   ذَابالْع لَه فاعضي
ِإلَّا من تاب وَآمن وعِملَ عملًا صاِلحا فَأُولَِئك يبدلُ         ) ٦٩(يوم الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهانا      

 .٢٧٥ }]٧٠-٦٨/الفرقان) [٧٠(اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 
: قَالَ رسولُ اللَِّه صـلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم         : قَالَ،عن أَِبيهِ ،وعن أَِبي عبيدةَ بِن عبِد اللَّهِ     

 .٢٧٦)أخرجه ابن ماجة(» كَمن لَا ذَنب لَه،التاِئب ِمن الذَّنِب«
وإىل ،ويهديه إىل علم احلق   ،صراط املستقيم  إىل ال   اإلميان يهديه اهللاُ    صاحب أنَّ:سادساً

وتلقِّ، بالشكرالعمل به وإىل تلقي احملابي املكارهبالرضا والصرب واملصائب : 
ِإنَّ الَِّذين آمنواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت يهِديِهم ربهم ِبِإميـاِنِهم تجـِري ِمـن             {: قال تعاىل 

 .سورة يونس) ٩(}  جناِت النِعيِمتحِتِهم اَألنهار ِفي
أعلى من هذه احليـاة الـدنيا،وعملوا الصـاحلات    والذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما ه      

وطريقها ..مبقتضى هذا اإلميان،حتقيقا ألمر اللّه بعمل الصاحلات،وانتظارا لآلخرة الطيبة        
هم إىل الصاحلات بسـبب هـذا       يهدي..»يهِديِهم ربهم ِبِإمياِنِهم  «.هؤالء..الصاحلاتوه

اإلميان الذي يصل ما بينهم وبني اللّه،ويفتح بصائرهم على استقامة الطريق،ويهديهم إىل           
تجِري ِمـن تحـِتِهم     «.هؤالء يدخلون اجلنة  ..اخلري بوحي من حساسية الضمري وتقواه     

هارفما مهومهم  ..اةوما يزال املاء ولن يزال يوحي باخلصب والري والنماء واحلي         ..»الْأَن
يف هذه اجلنة وما هي شواغلهم،وما هي دعواهم اليت حيبون حتقيقها؟ إن مهومهم ليست              

لقد كفوا شر ذلـك  .ماال وال جاها،وإن شواغلهم ليست دفع أذى وال حتصيل مصلحة    
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كله،ولقد اكتفوا فما هلم من حاجة من تلك احلاجات،ولقد اسـتغنوا مبـا وهبـهم               
 .ثل هذه الشواغل واهلموماللّه،ولقد ارتفعوا عن م

تسـبيح اللّـه أوال ومحـده       وه» دعـواهم «إن أقصى ما يشغلهم حىت ليوصف بأنه        
أخريا،يتخلل هذا وذاك حتيـات بينـهم وبـني أنفسـهم وبينـهم وبـني مالئكـة                 

لْحمد ِللَِّه  أَِن ا :وآِخر دعواهم .وتِحيتهم ِفيها سالم  .سبحانك اللَّهم :دعواهم ِفيها «:الرمحن
الْعالَِمني بر«.. 

إنه االنطالق من مهـوم احليـاة الـدنيا وشـواغلها واالرتفـاع عـن ضـروراا                 
تلك اآلفـاق الالئقـة     .وحاجاا،والرفرفة يف آفاق الرضى والتسبيح واحلمد والسالم      

 .٢٧٧).بكمال اإلنسان
ِه ومن يؤِمن ِباللَِّه يهِد قَلْبه واللَّـه ِبكُـلِّ          ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِإلَّا ِبِإذِْن اللَّ      {:وقال تعاىل 
ِليمٍء عيسورة التغابن) ١١(} ش. 

} ومن يؤِمن ِباللَِّه يهِد قَلْبه    {:فَقُِرئ ِعنده هِذِه الْآيةُ   ،كُنا ِعند علْقَمةَ  :قَالَ،عن أَِبي ظَبيانَ  
فَيعلَم أَنهـا ِمـن ِعنـِد    ،هو الرجلُ تِصيبه الْمِصيبةُ  :ِلك فَقَالَ فَسِئلَ عن ذَ  ] ١١:التغابن[

 .٢٧٨.فَيسلِّم ذَِلك ويرضى،اللَِّه
اإلميان الذي يرد كل شيء إىل اللّه،ويعتقد أن كل ما يصيب من خري ومـن شـر                 إنه  
املشاعر اإلميانية عنـد    فهي أساس مجيع    .وهي حقيقة ال يكون إميان بغريها     .بإذن اللّه وفه

كما جيوز أن تكون هناك مناسـبة حاضـرة يف       .مواجهة احلياة بأحداثها خريها وشرها    
هذه اآلية من السورة،فيما كان يقع بني املـؤمنني         وأ.واقع احلال عند نزول هذه السورة     

 .واملشركني من وقائع
م يف ضـمري    وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور اإلمياين الذي ينشئه اإلسال           

فيحس يد اللّه يف كل حدث،ويرى يد اللّه يف كل حركة،ويطمئن قلبه ملا يصيبه              .املؤمن
وقد يتسـامى إىل آفـاق فـوق        .يصرب لألوىل ويشكر للثانية   .من الضراء ومن السراء   
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هذا،فيشكر يف السراء ويف الضراء إذ يرى يف الضراء كما يف السراء فضل اللّه ورمحتـه               
 .باخلري على كل حالوبترجيح ميزان احلسنات،أوري أبالتكفوبالتنبيه أ

عجبـا  «: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      : قَالَ،عن صهيبٍ  الصحيحويف احلديث   
فَكَانَ ،ه سراُء شكَر  ِإنْ أَصابت ،ولَيس ذَاك ِلأَحٍد ِإلَّا ِللْمؤِمنِ    ،ِإنَّ أَمره كُلَّه خير   ،ِلأَمِر الْمؤِمنِ 

ا لَهرياُء،خرض هتابِإنْ أَصو،ا لَهريفَكَانَ خ رب٢٧٩.»ص 
»    هِد قَلْبهِباللَِّه ي ِمنؤي نما اإلميان بقدر اللّه والتسليم         ..»ووقد فسرها بعض السلف بأ

فتحه على احلقيقة اللدنية    وي.وعن ابن عباس يعين يهدي قلبه هداية مطلقة       .له عند املصيبة  
ومن مث يطمـئن    .ويصله بأصل األشياء واألحداث،فريى هناك منشأها وغايتها      .املكنونة

مث يعرف املعرفة الواصلة الكلية فيستغين عن الرؤية اجلزئية احملفوفة باخلطأ    .ويقر ويستريح 
فهي هداية إىل شيء    ..»واللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم   «:ومن مث يكون التعقيب عليها    .والقصور

من علم اللّه،مينحه ملن يهديه،حني يصح إميانه فيسـتحق إزاحـة احلجب،وكشـف             
 ٢٨٠..مبقدار..األسرار

اليت تعتـرض      واملكارهِ ه عن املصائبِ  ي صاحب  يسلِّ إال أنه ، من مثرات اإلميان   مل يكن وول"
 هلـا   ومهوٍن، عنـها   مسـلٍّ   واليقني أعظـم   اإلمياِن  ومصاحبةُ، وقتٍ  يف كلِّ   أحدٍ كلَّ

 األجر  فحالوةُ؛وطمعه يف فضله  ، بثواب ربه  ولقوة رجائهِ ، إميانه وقوة توكله   لقوِة:وذلك
الصرب قال تعاىل    مرارةَ ختفف :}           مهونَ فَـِإنـأْلَمواْ تكُونِم ِإن تاء الْقَوِتغواْ ِفي ابِهنالَ تو

) ١٠٤(}  الَ يرجونَ وكَانَ اللّه عِليما حِكيما      يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما      
 ٢٨١ ". سورة النساء

يضعن اخلطوط احلامسة،ويكشفن عن الشقة البعيدة،بني جبهيت       .إن كلمات معدودات  
 ..الصراع

ولكنـهم ليسـوا وحـدهم الـذين        ..إن املؤمنني حيتملون األمل والقرح يف املعركـة       
ولكن شتان بني هـؤالء     ..ن ويناهلم القرح والألواء   إن أعداءهم كذلك يتأملو   ..حيتملونه
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فأما الكفـار   ..إن املؤمنني يتوجهون إىل اللّه جبهادهم،ويرتقبون عنده جزاءهم       ..وهؤالء
 ..فهم ضائعون مضيعون،ال يتجهون للّه،وال يرتقبون عنده شيئا يف احلياة وال بعد احلياة

 يكونوا هم أشد إصرارا،وإذا احتمل      فإذا أصر الكفار على املعركة،فما أجدر املؤمنني أن       
وما أجدرهم كذلك أن    .الكفار آالمها،فما أجدر املؤمنني بالصرب على ما يناهلم من آالم         

ال يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال،وتعقب آثارهم،حىت ال تبقى هلم قوة،وحىت            
 .ال تكون فتنة ويكون الدين للّه

فيها املشـقة   وفهناك اللحظات اليت تعل   . يف كل كفاح   فضل العقيدة يف اللّه   ووإن هذا هل  
وحيتاج القلب البشـري إىل مـدد فـائض وإىل          .األمل على االحتمال  وعلى الطاقة،ويرب 

 .هنالك يأيت املدد من هذا املعني،ويأيت الزاد من ذلك الكنف الرحيم.زاد
لون مـن   معركة يأمل فيها املتقـات    .ولقد كان هذا التوجيه يف معركة مكشوفة متكافئة       

 .ألن كال الفريقني حيمل سالحه ويقاتل.الفريقني
ولكـن  ..ولرمبا أتت على العصبة املؤمنة فترة ال تكون فيها يف معركة مكشوفة متكافئة            

 .القاعدة ال تتغري
من تناقضه  .إنه يالقي اآلالم من داخله    ! كان غالبا وفالباطل ال يكون بعافية أبدا،حىت ول     

 .مع فطرة األشياء وطبائع األشياءوومن صراعه ه.عضالداخلي ومن صراع بعضه مع ب
وأن تعلم أـا إن كانـت تأمل،فـإن     .وسبيل العصبة املؤمنة حينئذ أن حتتمل وال تنهار       

 .عدوها كذلك يأمل
ـ   ..»وترجونَ ِمن اللَِّه مـا ال يرجـونَ       «..والقرح ألوان .واألمل أنواع  العزاء ووهـذا ه

يعلم كيف تعتلج املشاعر    ..»كانَ اللَّه عِليماً حِكيماً   و«..مفرق الطريق ووهذا ه .العميق
 .٢٨٢)..ويصف للنفس ما يطب هلا من األمل والقرح.يف القلوب

وال يبقى  .وذا التصوير يفترق طريقان ويربز منهجان ويصغر كل أمل،وون كل مشقة          
 ما ال   ولكنهم يرجون من اللّه   .فاآلخرون كذلك يأملون  ..جمال للشعور بالضىن وبالكالل   

 جبملة املوضوعات اليت يعاجلها،وبطرائق العـالج الـيت         -ويرسم هذا الدرس    ! يرجون
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 ما كان يعتمل يف جسم اجلماعة املسلمة،وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية            -يسلكها  
وما كان يشتجر يف النفوس من عوامل الضعف البشـري          .ومشكالت التكوين العملية  

 طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه التكاليف مبشاقها        ومن رواسب املاضي اجلاهلي،ومن   
وآالمها مع ما يصاحب هذه املشاق واآلالم من أشواق ومن تطلع إىل الوفاء كـذلك               

 .٢٨٣.يستثريها املنهج احلكيم،ويستجيشها يف الفطرة لتنهض ذا األمر العظيم
واآلخر فاقد له   ،ان وأحدمها عنده إمي   -وهلذا جتد اثنني تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة         

وهذا الفرق راجع إىل    .وتأثريها يف ظاهرمها وباطنهما   ، جتد الفرق العظيم بني حاليهما     -
 .اإلميان والعمل مبقتضاه

فإذا فقد املؤمن   .فإنه يسلي عند فقد احملاب    ،وكما أنه يسلي عند ورود املصائب واملكاره      
 تسلى حبالوة   -وشبهها  ،وصديق،ومال، من أهل وولد   -حبيبه الذي متكن حبه من قلبه       

 .كما هو مشاهد جمرب،واإلميان خري عوض للمؤمن عن كل مفقود،إميانه
عليـه الصـالة    -ولوال أن يعقوب    . معدود من املصائب   - يف احلقيقة    -وفقد احملبوب   

 عنده من اإلميان ما يهون عليه مصيبته يف فقد يوسـف مـع شـدة حبـه                  -والسالم
 -أن يذهب معهم لريتع ويلعـب       ،وا منه بعض يوم    ملا طلب  -حبيث قال إلخوته    ،العظيم

فأخرب أن املانع له من إرساله؛      ] ١٣:سورة يوسف [} قَالَ ِإني لَيحزنِني أَنْ تذْهبوا ِبهِ     {
وذكروا له األسـباب الـيت      ،ولكنهم عاجلوه .أنه ال يصرب على فراقه وال ساعة من ار        

سـورة  [} للَّـه أَمـرا كَـانَ مفْعولًـا       ِليقِْضي ا {توجب له أن يرسله معهم؛ فأرسله       
 هـل   -وهذا حبه البليغ الذي ال ميكن املعرب أن يعرب عنه           ،فمن هذه حاله  .] ٤٢:األنفال

بل يغلب علـى الظـن أن   ! يدخل يف الذهن أنه يبقى هذه املدة الطويلة على الوجود؟  
وجب لـه أن     أ -وقوة الرجاء باهللا    ،ولكن قوة اإلميان  .احلب يفتت كبده بأسرع وقت    

 .حىت جاء اهللا بالفرج الذي وعد به املؤمنون،يتماسك كل هذه املدة
وأصبح فؤادها فارغا من كل شـيء إال    ، حني ذهبت اليم مبوسى    -وكذلك؛ أم موسى    

وعلمت أن وعد اهللا حق     ، لوال أن اهللا ربط على قلبها باإلميان       -من احلزن على موسى     
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 ٢٨٣

املثبـت عنـد    ،ولكـن هـو اإلميان    .تهاوتصرح مبصـيب  ، لكادت تبدي مبا يف قلبها     -
 .املعزي إذا عز العزا،املقوي إذا وهنت القوى،املسلي عند املصائب،الشدائد

 .٢٨٤»يعِرفْك ِفي الشدِة،تعرف ِإلَى اللَِّه ِفي الرخاِء«:قَالَ،�عِن النِبي ،عن أَِبي هريرةَ
احفَِظ اللَّـه   ،يـا غُلَـام   «:فَقَـالَ :وأَنا غُلَام قَـالَ    �ِبيأَتيت الن :وعِن ابِن عباٍس قَالَ   

فَظْكحي،   كامأَم هِجدت فَِظ اللَّهاحةِ       ،ودِفي الش ِرفْكعاِء يخِإلَى اللَِّه ِفي الر فرعت، لَماعو
     كِصيبِلي كُني لَم طَأَكا أَخأَنَّ م،   ي لَم كابا أَصمو ِطئَكخِلي لَـِو      ،كُن لَـاِئقأَنَّ الْخ لَماعو

             لَى ذَِلكوا عقِْدري لَم كَهِطيعأَنْ ي ِرِد اللَّهي ئًا لَميش طُوكعلَى أَنْ يوا ععمتاج،   ـوكعنمي أَو
      لَى ذَِلكوا عقِْدري لَم كَهِطيعأَنْ ي اللَّه ادئًا أَريلَ،شاعِإلَـى  و كَاِئن وا هِبم فج أَنَّ الْقَلَم م

واعلَم أَنَّ النصـر مـع      ،وِإذَا اعتصمت فَاعتِصم ِباللَّهِ   ،فَِإذَا سأَلْت فَسِل اللَّه   ،يوِم الِْقيامةِ 
 .٢٨٥»وأَنَّ مع الْعسِر يسرا،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَرِب،الصبِر

 يعرفـك اهللا يف    - وأنت صحيح غين قوي      -تعرف إىل اهللا باإلميان وأعمال اإلميان       :أي
 - ترتل باملؤمن    -وأعظم شدة   .ويعينك على معاجلتها  ،الشدة ويقويك اهللا على مباشرا    

 .شدة املوت وسكراته
 أن يعينـه يف ذلـك       - قد تعرف إىل ربه يف رخائه        -فهذا احلديث بشرى لكل مؤمن      

وتكاثف الشياطني الـذين يريـدون أن       ،وضعف القوى ،الشدة املزعجة و،املقام احلرج 
وال حول  ،وروحه ورمحته ،فإن اهللا يعينه بتأييده   .حيولوا بني العبد وبني ختم حياته باخلري      

 .٢٨٦.وال قوة إال باهللا
 :حب اهللا هلم  اإلميان ولوازمه ومن مثراِت:سابعاً

] ٩٦:مـرمي ) [ الصاِلحاِت سيجعلُ لَهم الرحمن وداً     ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا   (:قال تعاىل 
ـ . يف قلوب املـؤمنني     هلم احملبةَ   وجيعلُ هم اهللاُ حيب، اإلميان أي بسبب إميام وأعمالِ    ومن 
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 ٢٨٤

ه اهللاُ أحب من عبادهِ  ه املؤمنونَ  وأحب  له السعادةُ   حصلت  والفالح  الكثريةُ  والفوائد   ِة من حمب 
 ٢٨٧. يِن يف الد اإلمامِة به وحصوِلواالقتداِء، له حياً وميتاً والدعاِءني من الثناِءاملؤمن

ود ووه.نداوة رخية متس القلوب،وروح رضى يلمس النفوس       ووللتعبري بالود يف هذا اجل    
 .يشيع يف املأل األعلى،مث يفيض على األرض والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض

ِإنَّ اَهللا ِإذَا أَحب عبدا دعا      : " قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      : قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
ِإنَّ : ثُم يناِدي ِفي السماِء فَيقُولُ    ،فَيِحبه ِجبِريلُ : قَالَ،ِإني أُِحب فُلَانا فَأَِحبه   : ِجبِريلَ فَقَالَ 

وِإذَا ،قَالَ ثُم يوضع لَه الْقَبولُ ِفـي الْـأَرضِ        ،فَيِحبه أَهلُ السماءِ  ،فَأَِحبوهاَهللا يِحب فُلَانا    
ثُم ينـاِدي   ،قَالَ فَيبِغضه ِجبِريلُ  ،ِإني أُبِغض فُلَانا فَأَبِغضه   : أَبغض عبدا دعا ِجبِريلَ فَيقُولُ    

ثُم توضع لَه الْبغضاُء ِفـي      ،فَيبِغضونه: قَالَ،َهللا يبِغض فُلَانا فَأَبِغضوه   ِفي أَهِل السماِء ِإنَّ ا    
 ..٢٨٨" الْأَرِض 

وتابعه أَبو  ،عِن النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم     ،قَالَ أَبو هريرةَ رِضي اللَّه عنه     : قَالَ،وعن ناِفعٍ 
عِن النِبـي   ،عن أَِبي هريرةَ  ،عن ناِفعٍ ،أَخبرِني موسى بن عقْبةَ   : قَالَ، ابِن جريجٍ  عِن،عاِصٍم

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِريلَ     : " قَالَ،صى ِجبادن دبالع اللَّه بـا      : ِإذَا أَحفُالَن ِحـبي ِإنَّ اللَّه
هِببفَأَح، ِجب هِحباءِ    ،ِريلُفَيمِل السِريلُ ِفي أَهاِدي ِجبنفَي :    وها فَأَِحبفُالَن ِحبي ِإنَّ اللَّه، هِحبفَي

 .٢٨٩)أخرجه البخاري(" ثُم يوضع لَه القَبولُ ِفي اَألرِض ،أَهلُ السماِء
إن التصـور اإلسـالمي تصـور جـاف         :وعجبا لقوم ميرون على هذا كلـه،ليقولوا      

،يصور العالقة بني اللّه واإلنسان عالقة قهر وقسـر،وعذاب وعقـاب،وجفوة           عنيف
ال كالتصور الذي جيعل املسيح ابن اللّه وأقنـوم اإللـه،فريبط بـني اللّـه               ...وانقطاع

إن نصاعة التصور اإلسالمي يف الفصل بني حقيقة األلوهيـة          ! والناس،يف هذا االزدواج  
بيب،بني اللّه والعبيد،فهي عالقة الرمحة كمـا  وحقيقة العبودية،ال جتفف ذلك الندى احل    
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 ٢٨٥

أا عالقة العدل،وهي عالقة الود كما أا عالقة التجريد،وهي عالقة احلب كما أـا              
إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشـرية يف عالقتـها          ..عالقة الترتيه 
 ..٢٩٠برب العاملني

 –للمؤمنني الذين كملوا إميام بـالعلم والعمـل   اهللا  َ جيعل   أنْ: مثرات اإلميان  من أجلِّ و
وجعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ    {: كما قال تعاىل    بأمرهِ يهتدونَأئمةً  هم   وجيعلُ –  صدقٍ لسانَ

 .سورة السجدة) ٢٤(} ِبأَمِرنا لَما صبروا وكَانوا ِبآياِتنا يوِقنونَ
 ٢٩١. نالوا اإلمامة يف الدين-س اإلميان وكماله  اللذين مها رأ-فبالصرب واليقني 

إرشـاد إىل   } وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ   {وقوله تعاىل   " :قال ابن القيم رمحه اهللا      
وجعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَما صبروا       {منصب اإلمامة يف قوة الدين كقوله تعاىل        

 .فبالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين} انوا ِبآياِتنا يوِقنونَوكَ
والصرب نوعان نوع على املقدور كاملصائب ونوع على املشروع وهذا النـوع أيضـا              
نوعان صرب على األوامر وصرب عن النواهي فذاك صرب على اإلرادة والفعل وهذا صـرب               

 فمشترك بني املـؤمن والكـافر والـرب         عن اإلرادة والفعل فأما النوع األول من الصرب       
 يف حـق ابنتـه      �والفاجر ال يثاب عليه رده إن مل يقترن به إميان واختيار قال النيب              

ِإال الَِّذين صبروا وعِملُوا الصاِلحاِت أُولَِئك لَهم       {وقال تعاىل   " مرها فلتصرب ولتحتسب  "
  كَِبري رأَجةٌ وِفرغقُوا   {وقال تعاىل   } متتوا وِبرصلَى ِإنْ تقُوا  {وقال  } بتتوا وِبرصِإنْ تو {

فالصرب بدون اإلميان والتقوى مبرتلة قوة البدن اخلايل عن اإلميان والتقوى وعلى حسب             
فاصرب إن وعـد اهللا حـق وال       {اليقني باملشروع يكون الصرب على املقدور وقال تعاىل         

ره أن يصرب وال يتشبه بالذين ال يقني عندهم يف عـدم           فأم} يستخفنك الذين ال يوقنون   
الصرب فإم لعدم يقينهم عدم صربهم وخفوا واستخفوا قومهم ولو حصل هلم الـيقني              
واحلق لصربوا وما خفوا وال استخفوا فمن قل يقينه قل صربه ومن قل صـربه خـف                 

ـ       رب عنـده  واستخف فاملوقن الصابر رزين ألنه ذو لب وعقل ومن ال يقني لـه وال ص
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 ٢٨٦

خفيف طائش تلعب به األهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشـيء اخلفيـف واهللا              
 .٢٩٢املستعان 

وقيل ِبالصِرب  ،فَقيل ِبالصِرب عن الدنيا   ،فبالصرب والْيِقني تنال الِْإمامة ِفي الدين     " :وقال أيضا   
الصِرب عن ذَِلك كُله ِبالصِرب على أَداء       على الْبلَاء،وقيل ِبالصِرب عن املناهي،والصواب أَنه بِ      

فَرائض اهللا والصبر عن محارمه والصبر على أقداره ومجع سبحانه بني الصبر والْيِقني ِإذْ              
مها سعادة العبد وفقدمها يفقده سعادته فَِإن الْقلب تطرقه طوارق الشهوات الْمخالفَـة             

ارق الشبهات الْمخالفَة خلربه فبالصرب يدفع الشهوات وبـاليقني يـدفع           ألمر اهللا وطو  
الشبهات فَِإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه فَلَا ينجو من عذَاب اهللا ِإلَّا               

ـ             ال أهـل   من دفع شهواته ِبالصِرب وشبهاته ِبالْيِقِني وِلهذَا أخرب سبحانه عن حبوط أَعم
كَالَِّذين من قبلكُم كَانوا أَشد ِمنكُم قُـوة وأكْثـر          {الشهوات والشبهات فَقَالَ تعالَى     

             ا استمتع الَّذين مـن قـبلكُمالًا وأوالدا فاستمتعوا خبالقهم فاستمتعتم خبالقكم كَموأَم
و استمتاعهم بنصيبهم من    فَهذَا اِلاسِتمتاع باخلالق ه   } خبالقهم وخضتم كَالَّذي خاضوا   

وهذَا هو الْخوض ِبالْباِطِل ِفي ديـن اهللا        } وخضتم كَالَّذي خاضوا  {الشهوات مثَّ قَالَ    
أُولَِئك حبطت أَعماهلم ِفي الدنيا والْآِخرة وأُولَِئك       {وهو خوض أهل الشبهات مثَّ قَالَ       

وط الْأَعمال واخلسران ِباتباع الشهوات الَّـِذي هـو         فعلق سبحانه حب  } هم اخلاسرون 
 .٢٩٣"اِلاسِتمتاع باخلالق وباتباع الشبهات الَِّذي هو الْخوض ِبالْباِطِل 

 :رفع مكانتِهم يف الدارين:ثامناً
سورة ) ١١(} ..لْم درجاتٍ يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا الْعِ       ..{:تعاىلقال  

 .اادلة
 وإمنا نالوا هـذه الرفعـةَ     ، يف الدنيا واآلخرة    عبادهِ  عند اهللا وعند    درجةً فهم أعلى اخللقِ  

ِمهم ويقينِه وعمِلم الصحيِحبإميا،والعلم٢٩٤. اإلمياِن من أصوِل واليقني 
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 ٢٨٧

] ١١:اادلة[} ِمنكُم والَِّذين أُوتوا الِْعلْم درجاتٍ    يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا     {:قَولُه،عن قَتادةَ 
ولَعمِري ِللْحـق علَيـك أَيهـا الْعـاِلم         ،وِإنَّ لَه علَى أَهِلِه حقا    ،ِإنَّ ِبالِْعلِْم ِلأَهِلِه فَضلًا   :

 بن عبـِد اللَّـِه بـِن الشـخِري          وكَانَ مطَرف ،واللَّه معِطي كُلَّ ِذي فَضٍل فَضلَه     ،فَضلٌ
وكَانَ عبد اللَِّه بـن     ،وخير ِديِنكُم الْورع  ،فَضلُ الِْعلِْم أَحب ِإلَي ِمن فَضِل الِْعبادةِ      :يقُولُ

والْآخر أَفْضلَ ِمنه   ،قَةًِإنك لَتلْقَى الرجلَيِن أَحدهما أَكْثَر صوما وصلَاةً وصد       :مطَرٍف يقُولُ 
 .٢٩٥"هو أَشدهما ورعا ِللَِّه عن محاِرِمِه :وكَيف ذَاك؟ فَقَالَ:ِقيلَ لَه،بونا بِعيدا

} يرفَع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَّـِذين أُوتـوا الِْعلْـم درجـاتٍ            {" وعِن ابِن عباٍس    
 .٢٩٦"يرفَع اللَّه الَِّذين أُوتوا الِْعلْم علَى الَِّذين آمنوا ِبدرجاٍت :قَالَ] ١١:ةاادل[

يرفَع اللَّه الَّـِذين آمنـوا      {:سِمعت ابن عباٍس رِضي اللَّه عنهما يقُولُ      :وعن ِعكِْرمةَ،قالُ 
يرفَع اللَّه الَِّذين أُوتوا الِْعلْم ِمن      «:قَالَ] ١١:اادلة[} ٍتِمنكُم والَِّذين أُوتوا الِْعلْم درجا    

 .٢٩٧» الْمؤِمِنني علَى الَِّذين لَم يؤتوا الِْعلْم درجاٍت
ـ   ،لَِقي عمر ِبعسفَانَ  ،أَنَّ ناِفع بن عبِد الْحاِرثِ    ،وعن عاِمِر بِن واِثلَةَ    سي رمكَانَ عو ِملُهعت

ومِن ابن أَبـزى؟    :قَالَ،ابن أَبزى :فَقَالَ،مِن استعملْت علَى أَهِل الْواِدي    :فَقَالَ،علَى مكَّةَ 
ِإنه قَـاِرئ ِلِكتـاِب اِهللا عـز      :فَاستخلَفْت علَيِهم مولًى؟ قَالَ   :قَالَ،مولًى ِمن مواِلينا  :قَالَ

ِإنَّ اَهللا يرفَع ِبهذَا الِْكتاِب     «:قَد قَالَ �أَما ِإنَّ نِبيكُم    :قَالَ عمر ،ه عاِلم ِبالْفَراِئضِ  وِإن،وجلَّ
 .٢٩٨»ويضع ِبِه آخِرين،أَقْواما
 : الوجوِه مجيِع من التام اهللا واألمِن بكرامِة البشارِةحصولُ:تاسعاً

فأطلقها؛ ليعم اخلري العاجـل     ] ٢٢٣:سورة البقرة [} ِمِننيوبشِر الْمؤ {:كما قال تعاىل  
وبشِر الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصـاِلحاِت أَنَّ لَهـم         {:وقيدها يف مثل قوله تعاىل    ،واآلجل

ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنفلهم البشارة املطلقة واملقيدة] ٢٥:سورة البقرة[} ج. 
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 ٢٨٨

الَِّذين آمنوا ولَم يلِْبسوا ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَِئك لَهم        {:ن املطلق يف مثل قوله تعاىل     وهلم األم 
 ] .٨٢:سورة األنعام[} الْأَمن وهم مهتدونَ

فَمن آمن وأَصلَح فَلَا خوف علَـيِهم ولَـا هـم           {:وهلم األمن املقيد يف مثل قوله تعاىل      
نزحواحلزن ممـا مضـى     ،فنفى عنهم اخلوف ملا يستقبلونه    .] ٤٨:سورة األنعام [} ونَي

 .وبذلك يتم هلم األمن.عليهم
وأمن مـن مجيـع     ،أمن من سخط اهللا وعقابه    ،فاملؤمن له األمن التام يف الدنيا واآلخرة      

لْحياِة لَهم الْبشرى ِفي ا   {:كما قال تعاىل  ،وله البشارة الكاملة بكل خري    .املكاره والشرور 
ِإنَّ الَّـِذين   {:ويوضح هذه البشارة قوله تعاىل    .] ٦٤:سورة يونس [} الدنيا وِفي الْآِخرةِ  

قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيِهم الْملَاِئكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنـِة     
 تِهي              الَِّتي كُنـتشا تا مِفيه لَكُمِة وِفي الْآِخرا ويناِة الديِفي الْح كُماؤِليأَو نحونَ ندوعت م

 .] ٣٢ - ٣٠:سورة فصلت[} أَنفُسكُم ولَكُم ِفيها ما تدعونَ نزلًا ِمن غَفُوٍر رِحيٍم
وا اللَّه وآِمنوا ِبرسوِلِه يؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمـن رحمِتـِه          يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُ    {:وقال تعاىل 

ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ِفرغيونَ ِبِه وشما تورن لْ لَكُمعجي٢٨:سورة احلديد[} و. [ 
وكمال النور الذي ميشي بـه العبـد يف         ،فرتب على اإلميان حصول الثواب املضاعف     

يوم ترى الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت يسعى نورهم بين أَيـِديِهم   {ي به يوم القيامة     وميش،حياته
       ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجت اتنج موالْي اكُمرشب اِنِهممِبأَيفاملؤمن .]١٢:سورة احلديد [} و

مشـى بنـوره علـى      ،نوار يوم القيامة  وإذا طفئت األ  ،ميشي يف الدنيا بنور علمه وإميانه     
ومن ،وكذلك رتب املغفرة على اإلميـان     .الصراط حىت جيوز به إىل دار الكرامة والنعيم       

 ٢٩٩..ونال أعظم الثواب،غفرت سيئاته سلم من العقاب
  كـلِّ  فإنـه إدراك  ، غايـة الغاياتِ   إدراك: الـذي هـو    - الفالح   حصولُ:عاشراً

 . الوسائلَأشرفوى الذي هاهلدو، مرهوٍب من كلِّوالسالمةُ،مطلوٍب
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 ٢٨٩

 ومـا أنـزل علـى مـن         � بعد ذكره املؤمنني مبا أنزل على حممد         -كما قال تعاىل  
 -واإلميان بالغيب،وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة اللتني مها من أعظم آثـار اإلميـان            ،قبله
 ] .٥:سورة البقرة[}أُولَِئك علَى هدى ِمن ربِهم وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ{:قال

 .والفالح الكامل،فهذا هو اهلدى التام
 إال باإلميان التام    - اللذين ال صالح وال سعادة إال ما         -فال سبيل إىل اهلدى والفالح      

والفالح أكمـل   ،فاهلدى أجل الوسـائل   .وبكل رسول أرسله اهللا   ،بكل كتاب أنزله اهللا   
 ٣٠٠.الغايات

 هلم هدى ورمحة ألم مبا يف قلوم من تفتح          وهؤالء احملسنون هم الذين يكون الكتاب     
وشفافية جيدون يف صحبة هذا الكتاب راحة وطمأنينة ويتصلون مبا يف طبيعته من هدى              

وحتس بـالتوافق   ،وتصطلح نفوسـهم عليـه    ،ويدركون مراميه وأهدافه احلكيمة   ،ونور
ار مـا   وإن هذا القرآن ليعطي كل قلب مبقد      .ووضوح الطريق ،والتناسق ووحدة االجتاه  

يف هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق وبقدر ما يقبل عليـه يف حـب وتطلـع                 
وجياوب املشاعر املتوجهة إليه بالرفرفـة   ،إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة     .وإعزاز
أُولِئـك  «..وأولئك الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون باآلخرة        ! واحلنني

   ِهمبر ِمن دىلى هونَ  ،عفِْلحالْم مه أُولِئكفهو سـائر علـى     ،ومن هدي فقد أفلح   .» و
ومن عواقب الضالل يف اآلخرة وهـو       ،ناج من الضالل يف الدنيا    ،واصل إىل الغاية  ،النور

مطمئن يف رحلته على هذا الكوكب تتناسق خطاه مع دورة األفالك ونواميس الوجود             
 ٣٠١. الوجودفيحس باألنس والراحة والتجاوب مع كل كائن يف

 .اآلياتب  والتذكري باملواعظَاالنتفاع:احلادي عشر
ِإنَّ ِفي ذَِلـك  {،]٥٥:سورة الذرايات[} وذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤِمِنني   {:قال تعاىل 

ِمِننيؤةً ِللْم٧٧:سورة احلجر[} لَآي. [ 
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وكذلك معه اآللة   .ه علما وعمال  وهذا؛ ألن اإلميان حيمل صاحبه على التزام احلق واتباع        
وليس عنـده مـانع   ،واالستعداد لتلقي املواعظ النافعة واآليات الدالة على احلق     ،العظمة

 .وال من العمل به،مينعه من قبول احلق
 .ومن كان كذلك انتفع باآليات.وحسن القصد،وأيضا فاإلميان يوجب سالمة الفطرة

 يف  -وهلـذا يـذكر اهللا      .واتباعه له ،قفال يستغرب عدم قبوله للح    ،ومن مل يكن كذلك   
 السـبب الـذي     -وقبول احلق الذي جاء به      ،سياق متنع الكافرين من تصديق الرسول     

يعين؛ ألن احلـق واضـح وآياتـه بينـة          .وهو الكفر الذي يف قلوم    ،أوجب هلم ذلك  
فإا مل تـزل    ،أي فال تستغربوا هذه احلالـة     .والكفر أعظم مانع مينع من اتباعه     ،واضحة

 .٣٠٢.. كل كافردأب
 من النـاس فتضـر      ض لكثريٍ  اليت تعرِ   الشكوك  يقطع ومنها أن اإلميانُ  :الثاين عشر 

 بدينهم 
ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ِبـأَمواِلِهم            {:قال تعاىل 

 .سورة احلجرات) ١٥(} أُولَِئك هم الصاِدقُونَوأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه 
 وقاوم، بالكليـةِ  هوإنزال، املوجود  والشك الريب-الذي معهم   -  الصحيح  اإلميانُ دفع:أي

الشكوك   اإلنسِ  اليت تلقيها شياطني  واجلن ،ارة   والنفوسفليس هلذه العلـلِ   .بالسوِءُ األم 
 . اإلمياِن إال حتقيق دواٌءاملهلكِة

قَالَ رسولُ اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـِه    : قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  وهلذا ثبت يف احلديث الصحيح      
لَّمسقَالَ     : " وى يتاَءلُونَ حستي اسالُ النزلَا ي :   لْقاُهللا الْخ لَقذَا خه،    ناَهللا؟ فَم لَقخ نفَم

 .٣٠٣ آمنت ِباِهللا: قُلْفَلْي،وجد ِمن ذَِلك شيئًا
: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      : قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،وعن عروةَ بِن الزبيرِ   ويف رواية   

ربـك؟  من خلَق   : من خلَق كَذَا وكَذَا؟ حتى يقُولَ لَه      : يأِْتي الشيطَانُ أَحدكُم فَيقُولَ   " 
لَغَ ذَِلكِه ،فَِإذَا بتنلْيِعذْ ِباِهللا وتس٣٠٤)أخرجه مسلم (" فَلْي. 

                                                 
 )٩٦:ص(التوضيح والبيان لشجرة اإلميان  - ٣٠٢

 )١٣٤ (- ٢١٢] ١١٩/ ١لم صحيح مس[ - ٣٠٣

 ) ١٣٤ (- ٢١٤]١٢٠/ ١صحيح مسلم [ - ٣٠٤
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لَا يزالُونَ يسأَلُونك يا    : " قَالَ ِلي رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       : قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
فَبينا أَنا ِفي الْمسِجِد ِإذْ جـاَءِني       : قَالَ" من خلَق اَهللا؟    فَ،هذَا اهللاُ : أَبا هريرةَ حتى يقُولُوا   

فَأَخذَ حصى ِبكَفِّـِه    : فَمن خلَق اَهللا؟ قَالَ   ،هذَا اهللاُ ،يا أَبا هريرةَ  : فَقَالُوا،ناس ِمن الْأَعرابِ  
ماهمقَالَ،فَر ِليِلي: ثُمخ قدوا صوا قُوم٣٠٥)جه مسلم أخر("قُوم. 

ذا بنيوهي ثالثة أشياء، النافع هلذا الداء املهلِك الدواَء� و: 
 ليضلَّ؛ ا ن ألقاها وشبه   م  من شر   واالستعاذةُ -٢  عن الوساوس الشيطانيةٍ    االنتهاءُ -١

 مـن    اعتصـم بـه كـانَ      ِن الذي م   اإلميان الصحيحِ   بعصمةِ  واالعتصام -٣ا العباد   
 أنـه منـاٍف     العلـم :هـا  كثرية أعظم  ه بأمورٍ  بطالن  الباطل يتضح  ألنَّ:وذلك.اآلمنني
قا ما ن  وكلُّ،للحقض قال تعاىل   ،باطلٌو فه  احلق}        ـدعـاذَا بفَم قالْح كُمبر اللّه فَذَِلكُم

 ٣٠٦.سورة يونس) ٣٢(} الْحق ِإالَّ الضالَلُ فَأَنى تصرفُونَ
  وخـوفٍ   وحزنٍ من سرورٍ : م  ما يلم   يف كلِّ   املؤمنني  ملجأُ أن اإلميانَ :الثالث عشر 

 : لكل أحد منهاوغري ذلك من األمور اليت البد،ومعصيٍة،وطاعٍة،وأمٍن
وقوة ،م إميانـاً وثباتـاً     إليـه فيزيـده     فيطمئنـونَ   عند اخلـوفِ    إىل اإلميانِ  فيلجؤونَ
لجأون إىل اإلميـان    ي،فعند احملاب والسـرور   ،م الذي أصا   اخلوف ويضمحلُّ،وشجاعةً

وعند املكاره واألحـزان    ،ويستعملون النعم فيما حيب املنعم    ،ويثنون عليه ،فيحمدون اهللا 
ويتسلون مبا يترتب على    ،يلجأون إىل اإلميان من جهات عديدة يتسلون بإميام وحالوته        

والرجوع إىل احليـاة الطيبـة      ،ويقابلون األحزان والقلق براحة القلب    ،ذلك من الثواب  
 .اومة لألحزان واألتراحاملق

وقوة وشـجاعة  ،ويزيدهم إميانا وثباتـا ،ويلجأون إىل اإلميان عند اخلوف فيطمئنون إليه  
الَِّذين قَالَ لَهم الناس    {:كما قال تعاىل عن خيار اخللق     ،ويضمحل اخلوف الذي أصام   

                                                                                                                         

معناه إذا عرض له الوسواس فيلجأ إىل اهللا تعاىل يف دفع شره وليعرض عن الفكر يف ذلك                 ) فليستعذ باهللا ولينته  (ش   [
وسوسـته  وليعلم أن هذا اخلاطر من وسوسة الشيطان وهو إمنا يسعى بالفساد واإلغراء فليعرض عن اإلصـغاء إىل                  

 ]وليبادر إىل قطعها باالشتغال بغريها واهللا أعلم

 )١٣٥](١٢١/ ١صحيح مسلم [ - ٣٠٥

 )٩٨:ص( وانظر التوضيح والبيان لشجرة اإلميان  - ٣٠٦



 ٢٩٢

       انِإمي مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسِكيـلُ         ِإنَّ النالْو ـمِنعو ا اللَّـهنبسقَالُوا حا و
 .]١٧٤ - ١٧٣:سورة آل عمران[} فَانقَلَبوا ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل

وقوة ، لقد اضمحل اخلوف من قلوب هؤالء األخيار وخلفه قـوة اإلميـان وحالوتـه     
 .والثقة بوعده،التوكل على اهللا

وال حيـدث هلـم الكربيـاء بـل         ،فـال يبطـرهم   ويلجأون إىل اإلميان عند األمـن       
فيشكرون الذي أنعـم بالسـبب      .ومن فضله وتيسريه  ،ويعلمون أنه من اهللا   ،يتواضعون

أنـه حبـول اهللا     ،ويعلمون أنه إذا حصل هلم ظفر باألعداء وعز       .واملسبب األمن وأسبابه  
 .ال حبوهلم وقوم،وقوته وفضله

فيعترفون بنعمة اهللا علـيهم     ،عمال الصاحلة ويلجأون إىل اإلميان عند الطاعة والتوفيق لأل      
وكـذلك حيرصـون علـى      .وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والـرزق         ،ا

ويسألون الذي تفضل علـيهم     .وعدم ردها أو نقصها   ،وعمل كل سبب لقبوهلا   ،تكميلها
 هلم  والذي تفضل عليهم حبصول أصلها أن يتمم      ،بالتوفيق هلا أن يتم عليهم نعمته بقبوهلا      

 .منها ما انتقصوه منها
وعمل مـا   ،ويلجأون إىل اإلميان إذا ابتلوا بشيء من املعاصي باملبادرة إىل التوبة منـها            

ِإنَّ الَِّذين اتقَوا ِإذَا مسهم طَاِئف ِمن       {:قال تعاىل ،يقدرون عليه من احلسنات جلرب نقصها     
 ] .٢٠١:سورة األعراف[} الشيطَاِن تذَكَّروا فَِإذَا هم مبِصرونَ

   ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع،   ِبيِن النِس ِفـي        «:قَالَ�عثَِل الْفَراِن كَمثَلُ الِْإميمِمِن وؤثَلُ الْمم
ـ ،وِإنَّ الْمؤِمن يسهو ثُم يرِجع ِإلَـى الِْإميانِ       .يجولُ ثُم يرِجع ِإلَى آِخيِتهِ    ،آِخيِتِه أَطِْعموا فَ

 .٣٠٧»وأَولُوا معروفَكُم الْمؤِمِنني،طَعامكُم الْأَتِقياَء
مث يعـود سـريعا إىل      ،كذلك املؤمن جيول ما جيول يف الغفلة والتجرؤ على بعض اآلثام          

 .اإلميان الذي بىن عليه أموره كلها

                                                 
) ١٠٤٦٠)(٣٤٣/ ١٣(وشعب اإلميان    ) ٧٣)(٢٤/ ١(الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد          - ٣٠٧

عروة تثبت يف أرض أو حائط تربط فيهـا         :اآلخية  -حسن لغريه    ) ٦١٦) (٣٨١/ ٢( حمققا   -وصحيح ابن حبان    
 والسهو عنه تركُه مع الِعلْم.تركُه عن غَِري علْم:السهو يف الشيء = الدابة



 ٢٩٣

ودفع ما  ،إىل حتقيقه ومفزعهم  ،فاملؤمنون يف مجيع تقلبام وتصرفام ملجؤهم إىل اإلميان       
 .٣٠٨.ومنه،وذلك من فضل اهللا عليه.ينافيه ويضاده

ليس هلا  .ليضيف معاين كثرية إىل صدر اآلية     » فَِإذا هم مبِصرونَ  «:إن اختتام اآلية بقوله   
ولكـن  .إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصـرية        ..ألفاظ تقابلها هناك  

تلك الوشيجة اليت تصـل القلـوب باللّـه         ..عقابهتقوى اللّه ومراقبته وخشية غضبه و     
فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشـفت      .تذكر املتقني ..وتوقظها من الغفلة عن هداه    

 ..»فَِإذا هم مبِصرونَ«:الغشاوة عن عيوم
إن مس الشيطان ظلمة،وإن االجتـاه إىل       ..إن مس الشيطان عمى،وإن تذكر اللّه إبصار      

 ...٣٠٩ يطان جتلوه التقوى،فما للشيطان على املتقني من سلطانإن مس الش..اللّه نور
 مينـع   - ولو قليال    -واإلميان  ،أن اإلميان الكامل مينع من دخول النار      :الرابع عشر   

 .من اخللود فيها
كمـا  . فإنه ال يدخل النـار     -وترك احملرمات   ، أدى به الواجبات   -فإن من آمن إميانا     

كما تواتر عنه أنـه     . يف هذا األصل   - �النيب  تواترت بذلك األحاديث الصحيحة عن      
 ٣١٠ ».ال خيلد يف النار من يف قلبه شيء من اإلميان ولو يسريا«

وجعلَ جاِنـب   ، ِلهذَا لَا يخلُد ِفي الناِر من ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ذَرٍة ِمن خيرٍ            ":قال ابن القيم    
   ثَاِلهِر أَمشةَ ِبعنسِل الْحةٍ      الْفَضاٍف كَِثريعٍف ِإلَى أَضِعِمائَِة ِضعبِل    ،ا ِإلَى سـدالْع اِنـبجو

 ٣١١ "السيئَةَ ِفيِه ِبِمثِْلها وِهي معرضةٌ ِللزواِل ِبأَيسِر شيٍء
قَـالُ ذَرٍة ِمـن     لَا يدخلُ اجلَنةَ من كَانَ ِفي قَلِْبـِه ِمثْ        «:قَالَ �عِن النِبي   ،فعن عبِد اللَّهِ  

فَقَالَ لَـه  :قَالَ،»ولَا يدخلُ النار ـ يعِني ـ من كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ذَرٍة ِمن ِإميانٍ  ،ِكبٍر
ِكن ولَ،ِإنَّ اللَّه يِحب اجلَمالَ   «:قَالَ،ِإنه يعِجبِني أَنْ يكُونَ ثَوِبي حسنا ونعِلي حسنةً       :رجلٌ

                                                 
 )٩٩:ص(التوضيح والبيان لشجرة اإلميان  - ٣٠٨

 ]١٨٩٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت- يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٣٠٩

 )٩٩:ص(وضيح والبيان لشجرة اإلميان الت - ٣١٠

 )٢٦٠:ص( خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة  - ٣١١



 ٢٩٤

     اسالن صغَمو احلَق طَرب نم رذَا احلَِديثِ   » الِكبفِْسِري هِل الِعلِْم ِفي تأَه ضعقَالَ بلَـا  «:و
 ٣١٢ِإنما معناه لَا يخلَّد ِفي الناِر،»يدخلُ النار من كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ذَرٍة ِمن ِإمياٍن

 امودٍ   قَالَ اِإلمعسم نب نيسالْح ، اللَّه هِحمِن         :رع جرخلَا ي ِمنؤلَى أَنَّ الْمِة عنلُ السأَه فَقات
فَمات قَبلَ  ،وِإذَا عِملَ شيئًا ِمنها   ،اِإلمياِن ِبارِتكَاِب شيٍء ِمن الْكَباِئِر ِإذَا لَم يعتِقد ِإباحتها        

وِإنْ شاَء  ،ِإنْ شاَء عفَا عنه   ،بلْ هو ِإلَى اللَّهِ   ،كَما جاَء ِبِه الْحِديثُ   ،لَا يخلَّد ِفي النارِ   ،التوبِة
 ٣١٣ .."ثُم أَدخلَه الْجنةَ ِبرحمِتِه،عاقَبه ِبقَدِر ذُنوِبِه
 يف حالة   والصرب،أن اإلميان حيمل صاحبه على الشكر يف حالة السراء        :اخلامس عشر   

 .وكسب اخلري يف كل أوقاته،الضراء
ولَيس ذَاك  ،ِإنَّ أَمره كُلَّه خيـر    ،عجبا ِلأَمِر الْمؤِمنِ  «:�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،عن صهيبٍ 

صـبر فَكَـانَ    ،ته ضراءُ وِإنْ أَصاب ،فَكَانَ خيرا لَه  ،ِإنْ أَصابته سراُء شكَر   ،ِلأَحٍد ِإلَّا ِللْمؤِمنِ  
ا لَهري٣١٤»خ 

الْمؤِمن كُلُّ ما ِفيِه خير ولَيس ذَِلك ِلأَحٍد ِإلَّـا          " :�قَالَ رسولُ اللَِّه    :وعن صهيٍب قَالَ  
فَكُلُّ قَضاِء  ،بر فَلَه أَجر  وِإنْ أَصابه ضراُء فَص   ،ِإنْ أَصابه سراُء فَشكَر اللَّه فَلَه أَجر      :ِللْمؤِمِن

 ريِلِم خس٣١٥"اللَِّه ِللْم 
ولَيس ذَاك ِلأَحـٍد ِإلَّـا      ،الْمؤِمن كُلٌّ لَه ِفيِه خير    " :�قَالَ رسولُ اِهللا    :وعن صهيٍب قَالَ  

فَكُلُّ قَضاِء  ،به ضراُء فَصبر فَلَه أَجر    وِإنْ أَصا ،ِإنْ أَصابه سراُء فَشكَر اَهللا فَلَه أَجر      ،ِللْمؤِمِن
 ريخ ِلِمنيس٣١٦".اِهللا ِللْم 

فَلَما انصرف أَقْبلَ ِإلَينا    ،ِإحدى صلَاِتي الِْعشاءِ   �صلَّينا مع رسوِل اللَِّه     :وعن صهيٍب قَالَ  
اللَّـه ورسـولُه أَعلَـم      :قَـالُوا » م ضـِحكَت؟  أَلَا تسأَلُوِني مِ  «:فَقَالَ،ِبوجِهِه ضاِحكًا 

                                                 
 صحيح ) ١٩٩٩) (٣٦١/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر  - ٣١٢

 )١٠٣/ ١( شرح السنة للبغوي  - ٣١٣

 )٢٩٩٩ (- ٦٤) ٢٢٩٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٣١٤

 صحيح ) ٧١٣) (٢٩٢:ص(اآلداب للبيهقي  - ٣١٥

 صحيح ) ٦٥٥٤)(٥٢٦/ ٣(ى للبيهقي السنن الكرب - ٣١٦



 ٢٩٥

ولَيس كُلُّ قَضاِء   ،ِإنَّ كُلَّ ما قَضى اللَّه لَه خير      ،عِجبت ِمن قَضاِء اللَِّه ِللْعبِد الْمسِلمِ     «:قَالَ
 ٣١٧»اللَِّه خيرا ِإلَّا ِللْعبِد الْمسِلِم

رابح يف كل   ،فاملؤمن مغتنم للخريات يف كل أوقاته     ،والشكر والصرب مها مجاع كل خري     
 .حاالته

ما يِصيب الْمرَء الْمسِلم ِمـن      " :قَالَ�أَنَّ النِبي   ،وأَِبي سِعيٍد الْخدِري  ،وعن أَِبي هريرةَ  
ِإلَّا كَفَّر اُهللا   ،ةَ يشاكُها حتى الشوكَ ،ولَا أَذًى ،ولَا غَم ،ولَا حزنٍ ،ولَا هم ،ولَا وصبٍ ،نصٍب

 اهطَايخ ا ِمنِبه هن٣١٨"ع 
   ِريِعيٍد اخلُدأَِبي س نةَ  ،وعريرأَِبي ه نعو:   ِبيِن النقَالَ�ع:»  ِلماملُس ِصيبا يٍب  ،مصن ِمن

ِإلَّا كَفَّر اللَّه ِبهـا     ،وكَِة يشاكُها حتى الش ،والَ هم والَ حزٍن والَ أَذًى والَ غَم       ،والَ وصبٍ 
اهطَايخ ٣١٩»ِمن 

فَقَالَت ،فَجعلَ يشتِكي ويتقَلَّب علَى ِفراِشـهِ     ،طَرقَه وجع �أَنَّ رسولَ اِهللا    ،وعن عاِئشةَ 
 ِإنَّ الصـاِلِحني يشـدد      ":�لَو صنع هذَا بعضنا لَوِجدت علَيِه؟ فَقَالَ النِبـي          :عاِئشةُ
ِهملَيكَةٍ      ،عوش ةٌ ِمنكْبا نِمنؤم ِصيبلَا ي هِإنو،  ذَِلك قا فَوفَم،        ـهنِبـِه ع طَّـتِإلَّـا ح
 ٣٢٠"ورِفع ِبها درجةً ،خِطيئَةٌ

ونعمة التوفيـق   ،نعمة حصول ذلك احملبوب   :نعمتان،فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء    
ثالث ،وجيتمع له عند الضـراء    .وبذلك تتم عليه النعمة   .للشكر الذي هو أعلى من ذلك     

ونعمـة  ،أعلى من ذلك] هي[ونعمة حصول مرتبة الصرب اليت      ،نعمة تكفري السيئات  :نعم
هانت ،والتمرن على الصـرب ،ألنه مىت عرف حصول األجر والثواب    .سهولة الضراء عليه  
 ٣٢١.وخف عليه محلها،عليه وطأة املصيبة

                                                 
 صحيح ) ٧٣٩٠) (٢٤٢/ ٧(املعجم األوسط  - ٣١٧

 األمل والسقم الدائم:الوصب =التعب :النصب - صحيح ) ٨٤٢٤) (١٤٧/ ١٤(مسند أمحد ط الرسالة  - ٣١٨

ى أسى عل ) حزن(كره ملا يتوقعه من سوء      ) هم(مرض  ) وصب(تعب  ) نصب[(  )٥٦٤١) (١١٤/ ٧(صحيح البخاري   - ٣١٩
 ]ذنوبه) خطاياه(ما يضيق القلب والنفس ) غم(من تعدي غريه عليه ) أذى(ما حصل له من مكروه يف املاضي 

لو صنع هذا بعضنا لوجدت     :قوهلا: قال السندي  -صحيح   ) ٢٥٢٦٤) (١٥٧/ ٤٢(مسند أمحد ط الرسالة      - ٣٢٠
 .اهللا تعاىل أعلمو،وإمنا هو من اشتداد املرض،فبين أنه ليس من قلة الصرب،لقلة صربه:عليه

 )٩٦:ص(التوضيح والبيان لشجرة اإلميان : انظر  - ٣٢١



 ٢٩٦

فكم حصل بسبب هذا املخلوق البغيض للرب املسـخوط         " :وقال ابن القيم رمحه اهللا      
من حمبوب له تبارك وتعاىل يتصل يف حبه ما حصل به من مكروهـه              ) يعين إبليس   ( له

واحلكيم الباهر احلكمة هو الذي حيصل أحب األمرين إليه باحتمال املكـروه الـذي              
ذلك احملبوب ووجود امللزوم بدون الزمـه       يبغضه ويسخطه إذا كان طريقا إىل حصول        

حمال فإن يكن قد حصل بعدو اهللا إبليس من السرور واملعاصي ما حصل فكم حصـل                
بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إىل اهللا وأرضى له مـن جهـاد يف                 
سبيله وخمالفة هوى النفس وشهوا له وحيتمل املشاق واملكـاره يف حمبتـه ومرضـاته        

 :ء للحبيب أن يرى حمبه يتحمل ألجله من األذى والوصب ما يصدق حمبتهوأحب شي
 للشامت واحلسود حىت ترضا...من أجلك قد جعلت خدي أرضا 

ِبعيني ما يتحملُ الْمتحملُونَ ِمن     :أَوحى اُهللا تعالَى ِإلَى بعِض أَنِبياِئهِ     " :قَالَ وهب بن منبهٍ   
فَكَيف ِبِهـم ِإذَا صـاروا ِإلَـى        ،ما يكَاِبد الْمكَاِبدونَ ِفي طَلَـِب مرضـاِتي       و،أَجِلي
هناِلك فَلْيبِشِر الْمصفُّونَ ِللَّـِه أَعمـالَهم ِبـالنظَِر         ،وتبحبحوا ِفي ِرياِض رحمِتي   ،داِري

فَكَيف وأَنا ذُو الْفَضـِل الْعِظـيِم       ،سى لَهم عملًا  أَتراِني أَن ،الْعِجيِب ِمن الْحِبيِب الْقَِريبِ   
وما غَِضبت علَى شيٍء كَغضِبي علَى من       ،فَكَيف ِبالْمقِْبِلني علَي  ،أَجود علَى الْمولِّني عني   

عقُوبِة أَحدا،وكَانِت الْعجلَةُ ِمن    لَو تعجلْت ِبالْ  ،أَخطَأَ خِطيئَةً فَاستعظَمها ِفي جنِب عفِْوي     
ولَو رآِني ِخيار الْمؤِمِنني كَيف أَستوِهبهم ِممـِن        ،لَعجلْت ِللْقَاِنِطني ِمن رحمِتي   ،شأِْني

فَكَيف وأَنا  ،فَضِلي وكَرِمي ما اتهموا   ،ثُم أَحكُم ِلمن وهبهم ِبالْخلِْد الْمِقيمِ     ،اعتدوا علَيهِ 
ولَا حاجةَ ِلي ِبهواِن من     ،وأَنا الديانُ الَِّذي أُطَاع ِبرحمِتي    ،الديانُ الَِّذي لَا تِحلُّ معِصيِتي    

ـ           ،خاف مقَاِمي  ِفيه ـارحا تورقُص فَعأَر فِة كَيامالِْقي مواِدي يآِني ِعبر لَوو   ـارصا الْأَب
ولَم يجمع علَى نفِْسِه معِصيِتي والْقُنوطُ ِمـن     ،ِلمن رِهب ِمني  :فَيسأَلُوِني ِلمن ذَا؟ فَأَقُولُ   

 ٣٢٢"فَامدحوِني ،وِإني مكَاِفئٌ علَى الْمدِح،رحمِتي

                                                 
وحسن الظن باهللا البـن  ) ٩٢/ ١٠(و) ٨٠/ ١٠(و) ٢٥٥/ ٩(و) ٦٠/ ٤(حلية األولياء وطبقات األصفياء   - ٣٢٢

 صحيح مقطوع)  ٤٦:ص(وعدة الصابرين وذخرية الشاكرين  ) ٩٠)(٩٧:ص(أيب الدنيا 



 ٢٩٧

وما أنفع ذلك األذى هلم     ،فلله ما أحب إليه احتمال حمبيه إذا أعدائه هلم فيه ويف مرضاته           
وقربه قرة عيوم به ولكن حرام      ،وما أمحدهم لعاقبته وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم        
أو يدخلوا من هـذا البـاب أو        ،على منكري حمبة الرب تعاىل أن يشموا لذلك رائحة        

 :يذوقوا من هذا الشراب
 سواك يراها يف مغيب ومطلع...فقل للعيون العمى للشمس أعني 

 ٣٢٣فما حيسن التخصيص يف كل موضع...امح يؤسا مل يؤهل حلبهم وس
 

����������� 

                                                 
 )٢٣٩:ص(القضاء والقدر واحلكمة والتعليل  شفاء العليل يف مسائل  - ٣٢٣



 ٢٩٨
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 )٤٥٨(إثبات عذاب القرب للبيهقي   -١٧
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 )٤٥٨(البعث والنشور للبيهقي   -٢٢
 )٦٥٦(الترغيب والترهيب للمنذري   -٢٣
 )٣٦٠(الدعاء للطرباين   -٢٤
 )٤٥٨(الدعوات الكبري   -٢٥
 )١٨١(الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد   -٢٦
 )٤٥٨(السنن الكربى للبيهقي   -٢٧



 ٢٩٩

 )٣٠٣(السنن الكربى للنسائي   -٢٨
 )٣٠١(للفريايب خمرجا  القدر  -٢٩
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 )٣٦٠  (٢١املعجم الكبري للطرباين من جـ  -٣٥

 مبعاين األخبار للكالباذي  حبر الفوائد املسمى  -٣٦
 جامع األصول يف أحاديث الرسول ط مكتبة احللواين األوىل -٣٧
 )٤٣٠(حلية األولياء وطبقات األصفياء   -٣٨
 )٤٥٨(دالئل النبوة للبيهقي حمققا   -٣٩
 )٢٧٥(سنن أيب داود   -٤٠
 )٢٧٣(سنن ابن ماجه   -٤١
 )٢٧٩(سنن الترمذي ت شاكر   -٤٢
 )٢٥٥(سنن الدارمي   -٤٣
 )٥١٦(شرح السنة للبغوي   -٤٤
 )٣٢١(شرح مشكل اآلثار   -٤٥
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 )٢٥٦(صحيح البخاري   -٤٩
 )٢٦١(صحيح مسلم   -٥٠
 )٨٠٧(جممع الزوائد ومنبع الفوائد   -٥١
 )٢٤١(مسند أمحد ط الرسالة   -٥٢

 مسند أيب داود الطيالسي   -٥٣
 )٢٩٢(البحر الزخار  = مسند البزار  -٥٤
 )٣٦٠(مسند الشاميني للطرباين   -٥٥
 دار القبلة-مصنف ابن أيب شيبة  -٥٦
 )٢١١(مصنف عبد الرزاق الصنعاين   -٥٧
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 )٤٣٠(معرفة الصحابة أليب نعيم   -٥٨
 موسوعة السنة النبوية -٥٩
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  ط دار املعرفة-فتح الباري شرح صحيح البخاري -٦١
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 )٩١١(شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه   -٦٤

 املنتخب من مسند عبد بن محيد ت صبحي السامرائي -٦٥
 صحيح اجلامع لأللباين -٦٦
 فتاوى الشبكة اإلسالمية  -٦٧
 اإلصابة يف معرفة الصحابة -٦٨
 تاريخ دمشق البن عساكر -٦٩
  أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -٧٠
 البداية والنهاية ط هجر -٧١
 امللوك للطربيتاريخ الرسل و -٧٢
 الفوائد الشهري بالغيالنيات أليب بكر الشافعي  -٧٣
 للمؤلف اخلالصة يف أشراط الساعة  -٧٤

 صفة اجلنة يف القرآن والسنة للمؤلف -٧٥
  صفة النار يف القرآن والسنة للمؤلف -٧٦
حممـود صـاحل    :املترجم  -كريسى موريسون   :املؤلف  - اهللا يتجلى يف عصر العلم       -٧٧

 الفلكي
 صبهاينالعظمة أليب الشيخ األ -٧٨
  الرد على اجلهمية للدارمي -٧٩
 صحيح ابن خزمية  -٨٠
 الرد على اجلهمية البن منده  -٨١
  عبد الغين أبو العزم  -معجم الغين -٨٢
  ذيب اآلثار مسند عمر  -٨٣
 االستعداد للموت للمؤلف -٨٤
  اخلالضة يف أشراط الساعة الكربى للمؤلف -٨٥

 عون املعبود وحاشية ابن القيم  -٨٦



 ٣٠١

 شرح العقيدة الواسطية  -٨٧
 هات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من املباحث املنيفة التنبي -٨٨
 اإلميان بيوم القيامة وأهواله  للمؤلف -٨٩
 حتفة األحوذي للمباركفوري -٩٠
 الزهد ألسد بن موسى   -٩١
 اجلواب الكايف البن القيم -٩٢
 قصر األمل البن أيب الدنيا   -٩٣
 االسة وجواهر العلم  -٩٤
 الرقة والبكاء البن قدامة  -٩٥
 بيديتاج العروس للز -٩٦
 مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري  = تفسري الرازي  -٩٧
  شرح الطحاوية يف العقيدة السلفية -٩٨
 منهاج السنة النبوية البن تيمية -٩٩

 سري أعالم النبالء للذهيب -١٠٠
 املفصل يف عوامل النصر واهلزمية للمؤلف -١٠١
 التوضيح والبيان لشجرة اإلميان   -١٠٢
 التبيان يف أقسام القرآن  -١٠٣
  الشاكرين عدة الصابرين وذخرية -١٠٤
 رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانه -١٠٥
 خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة  -١٠٦
 حسن الظن باهللا البن أيب الدنيا -١٠٧
 عدة الصابرين وذخرية الشاكرين   -١٠٨
 شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل -١٠٩

 ٣املكتبة الشاملة  -١١٠
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 ٧٢..................................: السالم من أمته�  تبليغ الرسول -)١٤(

 ومنهم املوكلون بفتنة القرب وسؤال العباد يف قبورهم ومها منكَر ونِكري-)١٥(
.................................................................................٧٢ 

 ٧٤.....:ن حضرها  ومنهم من حيضر صالة اجلماعة ويبلغ اهللا تعاىل مب–) ١٦(

�-S�F�Aא���ن��	Eא�R�-S�F�Aא���ن��	Eא�R�-S�F�Aא���ن��	Eא�R�-S�F�Aא���ن��	Eא�R.........................................................٧٥ 

T>U�A�	א���نT>U�A�	א���نT>U�A�	א���نT>U�A�	٧٨.......................................................................א���ن 

 ٧٩.....................................................................:ئف اجلنطوا

 ٧٩.....................................................................:قدرات اجلن

 ٨٢.....................................................................:مساكن اجلن

اجلن ٨٣........................................................................:طعام 

 ٨٤.........................................................:العالقة بني اجلن واإلنس

���Jא��>�� ٩٤........................................................................א���<�א���J�א���<�א���J�א���<�א���J�א�

 ٩٤...........................................................א���ن��LV-��Aא���Kو&�א���ن��LV-��Aא���Kو&�א���ن��LV-��Aא���Kو&�א���ن��LV-��Aא���Kو&�

 ٩٤.................................................:كيفية اإلميان بالكتب  السماوية

 ٩٥.............................................:موقفنا من الكتب السماويِة السابقة

 ٩٥..........................................:ما تضمنته الكتب السابقة وموقفنا منه

�אE	�א���ن��LV-��Aא���Kو&�R�&و�Kא���LV-��Aא���ن��	Eא�R�&و�Kא���LV-��Aא���ن��	Eא�R�&و�Kא���LV-��Aא���ن��	Eא�R..............................................١٠٥ 



 ٣٠٦

�אE	�א���ن��LV-��Aא���Kو&�R�&و�Kא���LV-��Aא���ن��	Eא�R�&و�Kא���LV-��Aא���ن��	Eא�R�&و�Kא���LV-��Aא���ن��	Eא�R..............................................١٠٥ 

.Aא� ١١١.......................................................................א���<	�א��אA.א���<	�א��אA.א���<	�א��אA.א���<	�א�

,G���A�	א���ن,G���A�	א���ن,G���A�	א���ن,G���A�	١١١....................................................................א���ن 

 ١١١...................................................................:املراد بالرسل

 ١١١............................................................:معىن اإلميان بالرسل

 ١١١...........................................................:أول الرسل وآخرهم

 ١١٢........................................................:الرسلُ من جنس البشر

 ١١٣......................................................:ما يتضمنه اإلميان بالرسل

 ١١٣.................: اإلميانُ بأن رسالتهم حق من اهللا تعاىل ال تفريق بينهم-١

 ١١٥................................: اإلميانُ بكلِّ من جاء ذكره بعينه وامسه-٢

 التصديق بكلِّ ما صح من أخبارهم وجاء به نص من الكتاِب أوالسنة -٣
 ١١٧....................................................................الصحيحِة

 ١١٧...................... ونؤمن مبعجزاِت األنبياء عليهم الصالة والسالم-٤

٥- بأن خامتَ األنبياء واملرسلني نبينا حممد ونؤمن  ����  تسليماً كثرياً،فال نيب 
 ١١٧..........................................................................بعده

 ١٢٥...... خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً���� ونؤمن بأن َّاهللا قد اختذَ حممداً -٦

 ١٤١..............................:وأنَّ اهللا تعاىل أرسلهم إلقامة احلجة على البشر 

,G���Aא���ن��	Eא�R,G���Aא���ن��	Eא�R,G���Aא���ن��	Eא�R,G���Aא���ن��	Eא�R........................................................١٥٠ 

W+א���>�� ١٥٣.....................................................................א���<�א��+Wא���<�א��+Wא���<�א��+Wא�

�����Aא���ن������Aא���ن������Aא���ن������A١٥٣....................................................................א���ن� 

 ١٥٣.............................................................................:تعريفه

�����Aא���ن����X������Aא���ن����X������Aא���ن����X������Aא���ن����X�............................................................١٥٩ 

�Gد�G�Gد�G�Gد�G�Gد�G..............................................................................١٧٠ 

�YZم�א"=��A�	א���ن�YZم�א"=��A�	א���ن�YZم�א"=��A�	א���ن�YZم�א"=��A�	١٧٠..............................................................א���ن 

 ١٧٠.............: ونؤمن بفتنة القرب،ونعيمه للمؤمنني،وبعذابه ملن كان له أهالً-١



 ٣٠٧

اط الساعة اليت أخرب اهللا تعاىل ا يف كتابه،وأخرب ا نبيه عليه ونؤمن بأشر.......-٢
 ١٧٤.......................................................:الصالة والسالم يف سنته

هويوم القيامة الذي يبعث اهللا فيه الناس :فاملراد باليوم اآلخر:وأما اليوم اآلخر
ك ألنه ال يوم بعده حيث يستقر أهل اجلنة يف منازهلم ومسي بذل.للحساب واجلزاء

 ١٧٨...........................................................وأهل النار يف منازهلم

 ١٧٨...............................................:مفهوم اإلميان باليوم اآلخر* 

 ١٧٨.........................................:ان باليوم اآلخرما يتضمنه اإلمي*

��S]��7+���<�א�!1��وא��$"� ��S]��7+���<�א�!1��وא��$"� ��S]��7+���<�א�!1��وא��$"� ��S]��7+���<�א�!1��وא��$"� ................................................٢٠٣ 

 ٢٠٣..........................................:البعث ضرورة شرعية وعقلية -*

 ٢٠٤.............................................................:إمكانُ البعث* 

�YZم�א"=��Aא���ن��	Eא�R�YZم�א"=��Aא���ن��	Eא�R�YZم�א"=��Aא���ن��	Eא�R�YZم�א"=��Aא���ن��	Eא�R...................................................٢٠٨ 

 ٢١١............................:وهناك مثرات كثرية لإلميان باليوم اآلخر ومنها

 ٢١١.......................:� واملتابعةُ للرسول ) عز وجل( اإلخالص هللا -١

 احلذر من الدنيا والزهد فيها والصرب على شدائدها وطمأنينةُ القلب -٢
 ٢١١.....................................................................:وسالمته

 التزود باألعمال الصاحلة وأنواع القرباتِ ،واجتناب املعاصي واملبادرةُ -٣
 ٢١٢..........................................................:بالتوبة واالستغفار

 ٢١٤...........................:اجلهاِد يف سبيله الدعوةُ إىل اهللا عز وجل  و-٤

 ٢١٧...........................................: اجتناب الظلم بشتى صوره-٥

 ٢١٩.....: حصولُ األمن واالستقراِر واأللفِة بني الناس باحلكِم بشريعة اهللا-٦

 ٢٢٨...........................................: تقصري األمل وحفظ الوقت-٧

 ٢٣٠.......................: سالمةُ التفكري وانضباطُ املوازين ومسواألخالق-٨

 ٢٣١............: الفوز برضا اهللا سبحانه وجنته،والنجاةُ من سخطه والنار-٩

 ٢٣٣..............................: اليقني باآلخرة يؤدي للهداية والفالح-١٥

 ٢٣٥...: الذين آمنوا باهللا واليوم اآلخر َ لَا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ-١٦



 ٣٠٨

 اإلميانُ باهللا واليوم  اآلخِر،مع األخِذ بلوازمهما جيعل البالد آمنةً من -١٧
 ٢٣٥....................................:طيباِتغضِب اهللاِ  ومقته،ويرزقها من ال

١٨-كلِّ بر كلِّ خٍري،وسبب ِم الَْآِخِر هومنبعوالْي٢٣٦........:  اإلميانُ ِباللَِّه و 

 ٢٣٦:،هوالذي جيعل اإلنسان حيافظ على األمانة اإلميانُ باهللا واليوم اآلخر-١٩

٢٠-وهواه على نفسه اإلميان باهللا واليوم اآلخر هوالذي جيعلُ اإلنسانَ ينتصر :
...............................................................................٢٣٦ 

 ٢٣٧............: اإلميانُ ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخِر هوالذي مينع املرء من الرياِء-٢٢

 اإلميانُ ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخِر هوالذي جيعلنا نرد كلَّ ما تنازعنا فيه إىل اهللا -٢٣
 ٢٣٨................................................................:� ورسوله 

 ٢٣٨....:اإلميانُ ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخِر هوالذي جيعلُ املرَء راسخاً يف العلمِ  -٢٤

ِر هوالذي جيعل املرَء يعمر مساِجد اللَِّه وحيافظ  اإلميانُ ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخ-٢٥
 ٢٣٨........................................................................:عليها

 اإلميانُ ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخِر هوالذي يثبت املؤمنني يف القتال،فال يفرون،وال -٢٦
 ٢٣٨...................................................................:يستأذنون

: اإلميانُ ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخِر هوالذي جيعل املرَء ال تأخذه رأْفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه-٢٨
...............................................................................٢٤٠ 

ِر هوالذي جيعلُ املرَء ال يواد من حاد اللَّه  اإلميانُ ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخ-٢٩
 ولَهسر٢٤٠....................................................................:و 

 اإلميانُ ِباللَِّه وِبالْيوِم الَْآِخِر هوالذي جيعل املرَء يعترف جبرميته،ويطلب -٣٠
 ٢٤١.................................................................:تطهريه منها

���Jא��D�!א����Jא��D�!א����Jא��D�!א����Jא��D�!٢٤٤..........................................................................א� 

�=+�Gא��;�=��א�1]S�^Y�\*7��=+�Gא��;�=��א�1]S�^Y�\*7��=+�Gא��;�=��א�1]S�^Y�\*7��=+�Gא��;�=��א�1]S�^Y�\*7�......................................................٢٤٤ 

دة أا ربانيةٌ من عند اِهللا،وأا مل تتغري ومل تتبدلْ،وهذا  إنَّ أوىل خصائص هذه العقي-١
يطمئن النفس أا خري ألنفسِنا،وأنَّ السعادةَ تكمن يف تنفيذها،وأنَّ الشقاَء يترتب على 

 ٢٤٤..............................................................................:تركها

٢-خصائِص هذه العقيدِة أ ٢٤٦.........................................:ا ثابتةٌ ومن 



 ٣٠٩

٣-خصائِص هذه العقيدِة الوضوح ٢٤٨........................................: ومن 

 ٢٥٠.....................................................: فطريةُ العقيدة اإلسالمية-٤

 ٢٥٠........................................................: عقيدةٌ توقيفيةٌ مربهنةٌ-٥

 ٢٥٢............................................................:عقيدةٌ ثابتةٌ ودائمةٌ-٦

 ٢٥٣...................................:ريطَ إا عقيدةٌ وسطٌ ال إفراطَ فيها وال تف-٧

 ٢٥٤..................................:����أا تقوم على التسليم هللا تعاىل ولرسوله -٨

 ٢٥٤....: والتابعني وأئمة الدين قوالً،وعمالً،واعتقاداً���� اتصال سندها بالرسول -٩

 ٢٥٥................................: السالمة من االضطراب والتناقض واللبس-١٠

 ٢٥٥.....................................: أا قد تأيت باحملار،ولكن ال تأيت باحملال-١١

 ٢٥٥................................................: العموم والشمول والصالح-١٢

 ٢٥٥.......................................: أا سبب للنصر والظهور والتمكني-١٣

 ٢٥٦........................................................: أهلها أا ترفع قدر-١٤

 ٢٥٦................................: العقيدة اإلسالمية عقيدة األلفة واالجتماع-١٥

 ٢٥٧........................: أا حتمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع-١٦

 ٢٥٧................................:أا متنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية -١٧

 ٢٥٨......................................................: سالمة القصد والعمل-١٨

 ٢٦١........................................: الربوبية املطلقة هي مفرق الطريق -١٩

 ٢٦٣.......................................: تؤثر يف السلوك واألخالق واملعاملة-٢٠

 ٢٦٥...................................مور تدفع معتنقيها إىل احلزم واجلد يف األ-٢١

 ٢٦٥..............................: تبعث يف نفس املؤمن تعظيم الكتاب والسنة-٢٢

 ٢٦٨...............................................: تكْفُل ملعتنقيها احلياة الكرمية-٢٣

 ٢٦٩.................................................: تعترف بالعقل وحتدد جماله-٢٤

 ٢٦٩..................: تعترف بالعواطف اإلنسانية،وتوجهها الوجهة الصحيحة-٢٥

 ٢٧٠.............................: العقيدة اإلسالمية كفيلة حبل مجيع املشكالت-٢٦

.Aא� ٢٧٢..........................................................................א�!��Dא��אA.א�!��Dא��אA.א�!��Dא��אA.א�!��Dא�



 ٣١٠

_Pא�Rא���ن�و��Sא"`_Pא�Rא���ن�و��Sא"`_Pא�Rא���ن�و��Sא"`_Pא�Rא���ن�و��S٢٧٢...............................................................`"א 

االغتباطُ بوالية اهللا اخلاصةِ اليت هي أعظم ما تنافس فيه املتنافسون،وتسابق فيه :أوالً
 ٢٧٢........................................املتسابقون،وأعظمُ ما حصل عليه املؤمنون

 ٢٧٣................................................:متهالفوز برضى اِهللا وداِر كرا:ثانياً

 ٢٧٣................:أن اهللا يدفع عن املؤمنني مجيع املكارِه،وينجيِهم من الشدائد:ثالثا

 يثمر احلياة الطيبة يف هذه –  الذي هوفرعه–أن اإلميان والعمل الصاحل :رابعاً
 ٢٧٥..............................................................:الدار،وىف دار القرار

إن مجيع األعمالِ واألقوال إمنا تصح وتكملُ حبسب ما يقوم بقلِب صاحِبها من :خامساً
 ٢٧٥.................................................................:اإلمياِن واإلخالص

أنَّ صاحب اإلميان يهديه اُهللا إىل الصراط املستقيم،ويهديه إىل علم احلق،وإىل :سادساً
 ٢٧٨....:العمل به وإىل تلقي احملاب بالشكر،وتلقِّي املكاره واملصائب بالرضا والصرب

 ٢٨٣..................................:ومن مثراِت اإلميان ولوازمه حب اهللا هلم :سابعاً

 ٢٨٦.....................................................:رفع مكانتِهم يف الدارين:ثامناً

 ٢٨٧.................:هللا واألمِن التام من مجيِع الوجوِهحصولُ البشارِة بكرامِة ا:تاسعاً

إدراك غاية الغاياِت،فإنه إدراك كلِّ : الذي هو-حصولُ الفالح :عاشراً
 ٢٨٨............مطلوٍب،والسالمةُ من كلِّ مرهوٍب،واهلدى الذي هوأشرف الوسائلَ

 ٢٨٩.................................االنتفاع باملواعظَ والتذكري باآليات:احلادي عشر

ومنها أن اإلميانُ يقطع الشكوك اليت تعِرض لكثٍري من الناس فتضر بدينهم:الثاين عشر
.....................................................................................٢٩٠ 

من سروٍر وحزٍن وخوٍف :أن اإلميانَ ملجأُ املؤمنني يف كلِّ ما يلم م:الثالث عشر
 ٢٩١...........:وأمٍن،وطاعٍة،ومعصيٍة،وغري ذلك من األمور اليت البد لكل أحد منها

 مينع من - ولو قليال -أن اإلميان الكامل مينع من دخول النار،واإلميان :الرابع عشر 
 ٢٩٣.........................................................................اخللود فيها

 أن اإلميان حيمل صاحبه على الشكر يف حالة السراء،والصرب يف حالة:اخلامس عشر 
 ٢٩٤...............................................الضراء،وكسب اخلري يف كل أوقاته

 


