




ل م ِِإِ  3 
 اإل مَيانك تَابُِِِ-بْهَاجُِاُُلسْ

 
باب في قوله عليه السالم إن اهلل ال ينام وفي قوله حجابه النور لو كشفه ألحرق سبحات 

 وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
 

ِإنَّ اهلل َعمزَّ »: ِبَخْممِس َكِلَمماٍت, فَمَقمالَ قَاَم ِفينَما َرُسموُل اللِمِه : قَالَ  األشعري َعْن َأِبي ُموَسٰى  -232
ََ َويَمْرفَمُعممهُ . َوَجمملَّ الَ يَمنَمماُم َوالَ يَمْنَبِغممي لَممُه َأْن يَمنَممامَ  . ارِ يُمْرفَممُع ِإلَْيممِه َعَمممُل اللَّْيممِل قَمْبممَل َعَمممِل النمََّهمم. َيْخِفممُ  اْلِقْسمم
َلْو َكَشمَفُه أَلْحَرقَمْت ُسمُبَحاُت َوْجِهمِه َمما  ( النَّارُ :  َوِفي ِرَوايَةِ  ) ِحَجابُُه النُّورُ . َوَعَمُل النمََّهاِر قَمْبَل َعَمِل اللَّْيلِ 
 .رواه مسلم  .«انْمتَمَهى ِإلَْيِه َبَصُرُه ِمْن َخْلِقهِ 

 

 :ترجمة راوي الحديث
 .تقدمت ترمجته يف احلديث الثاين والسبعني من كتاب اإلميان  أبو موسى األشعري

 

 :تخريج الحديث
بااب يمااا " يف املقدماة،  ة، وانفرد به عن البخاايي، وأخرجاه ابان ماجا(971) احلديث أخرجه مسلم حديث 

 (.911)حديث " أنكرت اجلهامة 
 

 :لفاظ الحديثأشرح 
 .خباس مجل مرتابطة املعىن أي قام متكلاا  ":  َماتٍ ِبَخْمِس َكلِ  قَاَم ِفيَنا َرُسوُل الِلِه " -
 ممعناااأ أنااه ساابتانه وتعاااو نينااام وأنااه يسااتتمل يف حقااه النااوم، ياا ن النااو ": الَ يَمنَمماُم َوالَ يَمْنَبِغممي لَممُه َأْن يَمنَممامَ  "-

قالاه ، انغااي وغلبة على العقل، يسقط به اإلحساا،، وا  تعااو مناعأ عان  لاو، وتاو مساتتمل يف حقاه 
 . [3/91شرح مسلم ] النووي يمحه ا  

ََ َويَمْرفَمعُممهُ  "- القسااط تااو العاادذ، والاا ي ياانخفو ويرتفاا  تااو املااوقون، و اا  املمااعان قسااطا  ": َيْخِفممُ  اْلِقْسمم
 .ألنه باملمعان يق  العدذ، يان عال ما يستتق الري  ييعه، ومن عال ما يستتق اخلفو خفضه

 .  تعاو خيفو يقق كل خملوق يمقرتأ أو يريعه يموسعهيا، وقمل املراد بالقسط الرقق 
 .أي أنه جل وعال حمتجب عن خلقه بالنوي":  ِحَجابُُه النُّورُ  "-
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ِحَجابُمُه "ويف يواياة  ، وت  حجب عظماة من النوي، ن يعلام قاديتا  ن ا :" قاذ شمخنا ابن عثماني يمحه ا 
أو "والشااو يف قولااه  " ِحَجابُممُه النُّممورُ "أهنااا ناااي، وال ااواب  "ْحَرقَممتْ ألَ " كاا ن الااراوي يهاام ماان قولااه   "ار النَّمم
التعلماق ] "ِحَجابُُه النُّمورُ ":وصوابه الرواية "أَلْحَرَقْت ُسُبَحاتُ " لعله تطرق  و الراوي، وتم من قوله  "النَّار 

 ([9/103)على صتمح مسلم 
 .أي هبائه وعظاته ونويأ": ُسُبَحاُت َوْجِهِه  "-
أي مجماا  خلقااه  ألن ب اارأ جاال وعااال حماامط تاماا  الكائنااات ولفاا   ": َممما انْمتَمَهممى ِإلَْيممِه َبَصممُرُه ِمممْن َخْلِقممهِ "-
لبمااان اجلاانس ن للتبعاامو، واملعااىن لااو قاذ تاا ا احلجاااب ألحرقاات ساابتات وجهااه " ِمممْن َخْلِقممهِ "يف قولااه "مممن"

 .مجم  خملوقاته
 

 :فوائد الحديثمن 
دلماال علااى نفاا  صاافة النااوم عاان ا  تعاااو، يااا  تعاااو ن ينااام ومسااتتمل أن ينااام  احلااديث :الفائممدة األولممى-

ثبوتمة وت  ماا أثبتهاا ا  لنفساه يف كتاباه أو :وممته وحماته، ومعلوم أن صفات ا  تعاو على قسانيملكااذ ق
جااب  ثبا ااا علااى كااالعلو والوجااه يف حااديث الباااب وكااالعلم والقااديه والرمحااة وغ تااا، يم  علااى لسااان يسااوله 

كاااالنوم يف   وتااا  ماااا نفاتاااا عااان نفساااه يف كتاباااه أو علاااى لساااان يساااوله : الوجاااه الالئاااق باااه سااابتانه، وسااالبمة
حااديث الباااب وكااالظلم واملااوت، وغ تااا، يمجااب نفمهااا عاان ا  تعاااو ماا  وجااوب  ثبااات  اادتا علااى الوجااه 

جياب نفا  الظلام عان ا  تعااو ما  وجاوب  [94:الكهم ]  {اً َوالَ َيْظِلُم رَبُّمَك َأَحمدِ }: األكال، ياثال  يف قوله تعااو
نفا  " ِ نَّ ا  َعاعَّ َوَجالَّ نَ يَانَاام  "  ثبات العدذ   تعاو علاى الوجاه األكاال، ويف حاديث البااب قاوذ النا  

َه ِإالَّ ُهممَو اَلَلَّممُه الَِإلَمم}:وممتااه ولاا ا قاااذ تعاااو عاان نفسااه مصاافة النااوم يسااتلعم  ثبااات  اادتا وتااو كااااذ حماتااه وق
 . [622:البقرة] {اَْلَحيُّ اَْلَقيمُّْومُ 

احلديث دلمل على أن ا  تعاو يعع من يشاء وي ذ من يشاء حيكام بالعادذ خيفاو ويريا ،  :الفائدة الثانية-
من عال عاال  يستتق الري  ييعه، ومن عال عاال  يستتق اخلفاو خفضاه، يهاو سابتانه كال وقات تاو يف 

 .خرينآويض  ش ن يري  أقواما  
احلااديث دلماال علااى ايتفااا  األعااااذ  لمااه يف المااوم ماارتني لاامال  وهنااايا ، نينتهاا  اللماال  ن وقااد : الفائممدة الثالثممة-

لكاااذ سالطانه،   ءيي   لمه عال اللمل، ون ينته  النهاي  ن وقد يي   لمه عال النهاي، نيت خر من  لاو شا
 .اي حلر  أن يرتف  من أعااله  ن ما كان يمبا ، وا  املستعانولو ت مل العبد يي  األعااذ يف كل لمل وهن
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يُمْرفَممُع ِإلَْيممِه َعَمممُل اللَّْيممِل " احلااديث دلماال علااى  ثبااات صاافة العلااو   تعاااو، لقااوذ الناا   :الفائممدة الرابعممة- 
 : أوالكالم على صفة العلو من عده وجو  "َوَعَمُل النمََّهاِر قَمْبَل َعَمِل اللَّْيلِ . قَمْبَل َعَمِل النمََّهارِ 

 معتقد أهل السنة والجماعة في صفة العلو : المبحث األول *
أتل السنة واجلااعة يثبتون صفة العلو   تعاو كاا يلمق به سبتانه من غ  حتريف ون تكممف ومن غ  

 .وت  من ال فات ال اتمة ، متثمل ون تعطمل
 :أقسام و اهلل تعالى على ثالثة وعل

 (.أي علو شرف وقْدي وعظاة ) علو ش ن  :األول 
 .علو قهر :الثاني 

 . وت ان القساان مل خيالف يمهاا أحد ممن ينتسب لإلسالم سواء كان من أتل السنة أو أتل البدعة
 .علو ال ات :الثالث 

املق ود يف املباحث  وت ا تو ال ي جرى يمه اخلالف بني أتل السنة ي ثبتوأ وبني أتل البدعة ي نكروأ وتو
 :القادمة يقوذ احلاي  حكا  

 جلَّ عن األ داد واألعوان    وعلو شا ن                     رعلاو قه                          
 مةاعلى عباادأ بال كمف  و والفوقمة                       الكا ا له الع                        

  لعلو دلَّ عليها الكتاب والسنة واإلجماعصفة ا :المبحث الثاني *
قد وصف :" قاذ شمخ اإلسالم ابن تمامة  ]22: الملك[{َءَأِمْنُتْم َمْن ِفْي اَْلسََّماءِ }  : قوله تعاو: فمن الكتاب -

ويف كتابه يف آيات  " بالعلو وانستواء على العرش والفوقمة " وعلى لسان يسوله ، ا  تعاو نفسه يف كتابه 
يف القرآن ألف دلمل أو أقيد تدذ على أن ا  تعاو عاٍذ : حىت قاذ بعو أكابر أصتاب الشايع  ، كث ه 

/  1انظر جماو  الفتاوى " ] يمه ثالمثائة دلمل تدذ على  لو : وقاذ غ أ . وأنه يوق عبادأ ، على اخللق 
929 .] 
عاوية بن احلكم السلا  ويمه ق ة اجلايية وحديث م، أيضا  أدلة كث ه منها حديث الباب :ومن السنة  -

يواأ مالو ومسلم " أعتقها فإنها مؤمنة :" قاذ ، يف السااء : قالت "  أين اهلل ؟:" هلا  وقوذ الن  
 .وغ مها من األئاة
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ونقل اإلمجا  على  لو ، وأمج  السلف على  ثبات علو ا  تعاو ب اته يهو يوق مجم  خلقه بائن عنهم  -
يف  شرح كتاب ، بل نقل عن بعو السلف أنه ي كفِّر من ينكر أن ا  يف السااء، غ  واحد من أتل العلم

:" قاذ  –يمحه ا  -اإلمام أيب حنمفة ويف الفقه األكرب املروي عن : قاذ شمخ اإلسالم :" التوحمد للغنماان 
اَْلرَّْحَمُن َعَلى اَْلَعْرِش }:ألن ا  تعاو يقوذ، من قاذ ن أعرف ييب يف السااء أم يف األيض ؟ يقد كفر 

ن : ولكنه يقوذ ،  نه على العرش استوى : ي ن قاذ : قلت . ، وعرشه يوق سب   اواته ] 5:طه[ {ْاْستَمَوى
ألنه أنكر أن يكون يف السااء ألنه تعاو يف ، تو كاير : العرش يف السااء أم يف األيض ؟ قاذ ، أديي 

من أنكر أن  بتكف  –يمحه ا   –وت ا ت ريح من أيب حنمفة  –قاذ الشمخ الغنماان  -...أعلى علمني 
/  9) انظر شرح العالمة عبدا  الغنماان لكتاب التوحمد من صتمح البخايي " ] يكون ا  يف السااء 

272 – 273 ]). 
 :دلَّ على ذلك يتلخص مما سبق أن علو ا  تعاو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجا  وأيضا   -
وكونه سبتانه يف السفل صفة نقص جتعل بعو ، ألن نف  علو  ات ا  تعاو نف  ل فة كااذ  :العقل * 

 .املخلوقات يوقه
ياإلنسان   ا أياد أن يدعو ، ألن اخللق مفطويون على أن ا  تعاو يف السااء:  ودل على ذلك الفطرة* 

وي كر أن أحد أئاة السلف وتو أبو العالء اهلا اين دخل على اإلمام ، ا  تعاو ين رف قلبه  و السااء 
وتو يلق  ديسا  على املنرب يقري يمه عقمده األشاعره وكان مما قري  نكاي أن ا  يف ( أحد األشاعره)ين اجلوي

وتو اآلن على ما كان علمه ويقري نف  العلو عن ا  تعاو يقاذ له أبو ،  ن   كان ون مكان : العلو وقاذ 
، ما ت أ احلاجة اليت جيدتا كل واحد منا ، العالء اهلا اين أمام النا، يا  مام دعنا من أقوالو وحججو 

ح ين اهلا اين ح ين : ما أياد أحد يبه قط  ن يي  ب رأ  و السااء ينعذ اإلمام اجلويين من منربأ يقوذ 
 .وتاب يف آخر أمرأ عن ت ا الت ويل، اهلا اين وجلس بني أصتابه يبك  

ه مستفمضة وتقدم كالم شمخ اإلسالم ابن تمامة وأيضا  تقدم أن األدلة يف  ثبات علو ا  تعاو كث   :فائدة 
 : وت أ األدلة تنوعت يف دنلتها على علو ا  تعاو ، ويد عن غ أ من السلف 

  {َيَخافُمْوَن رَبمَُّهْم ِمْن فَمْوِقِهمْ }: كقوله تعاو، يتايه ت يت بالت ريح بالفوقمة  -
 { ِإلَْيِه َيْصَعُد اَْلَكِلُم اَْلطَّيِّبُ }: كقوله تعاو ، وتايه بالت ريح بال عود  لمه  -
 {ْلرُّْوُح ِإلَْيهِ تَمْعُرُج اَْلَمالَِئَكُة َواَ }: كقوله تعاو ، وتايه بالعروج  لمه  -
 {َبْل رَفَمَعُه اََللَُّه ِإلَْيهِ }: كقوله تعاو ، وتايه بري  بعو املخلوقات  لمه  -

 



ل م ِِإِ  7 
 اإل مَيانك تَابُِِِ-بْهَاجُِاُُلسْ

 {َءَأِمْنُتْم َمْن ِفْي اَْلسََّماءِ }   :تعاوكقوله ، وتايه ب نه سبتانه يف السااء  -
رُ }: وقوله { َوُهَو اَْلَعِليُّ اَْلَعِظْيمُ }: كقوله تعاو ، وتايه بالعلو املطلق  -  {َوُهَو اَْلَعِليُّ اَْلَكِبيمْ
 {اَْلرَّْحَمُن َعَلى اَْلَعْرِش ْاْستَمَوى}:: وتايه بالت ريح باستوائه على العرش كقوله تعاو  -
إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من " :  كقوذ الن  ، وتايه بري  األيدي  لمه سبتانه  -

 . يواأ أبو داود والرتم ي من حديث سلاان الفايس  " عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا 
ينزل ربنا تبارك "  : كقوله الن  ، والنعوذ ن يكون  ن من علو ، وتايه بالت ريح بنعوله جل وعال  -

 .واحلديث متفق علمه عن أيب تريره  "وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل اآلخر 
وكل األدلة السابقة يمها دنلة على علو ا  تعاو ولو تنوعت الطرق وتناك أنوا  أخرى غ  ما تقدم تعيد 

 .مبجاوعها على العشرين نوعا  
  السنةالمخالفون ألهل  :المبحث الثالث *

ينكرون علو ال ات ويفسرون ، املخالفون ألتل السنة من املبتدعة كاجلهامة واملعتعلة ومت خري األشاعره 
 :قسمينوانقساوا يف صفة علو ال ات بعد  نكايتا  و ، ن و  العلو بعلو الش ن وعلو القهر وامللو 

وت ا معناأ أن ا  حيلُّ يف كل  –والعما  با   –يف كل مكان  ن ا  : ياجلهامة واملعتعلة يقولون  -9
 . ش ء وت ا م تب احللولمة ال ي أصله من اجملو، والبو يني يف اهلند 

، ن نقوذ  ن ا  داخل العامل ون خايجه : ويقولون ، وأما األشاعره يمنفون عن ا  مجم  اجلهات -2
داخل العامل ون خايجه ون حتته ون أمامه ون وياءأ ون   ن ا  ن: يريدون ب لو نف  مجم  اجلهات يمقولون 

 .وت ا م تب الفالسفة ، عن ميمنه ون عن مشاله 
 :والرد عليهم 

 . أن ت ا خمالف لطريقة السلف يمحهم ا   -9
 . أنه خمالف لظاتر الن و  اليت يمها  ثبات علو ا  تعاو-2
يان أثبت البعو ونفى ، وت ا يشال علو ال ات والقهر والش نأن ا  تعاو أثبت لنفسه العلو املطلق -3

 . البعو يقد جتد بعو ما أثبته ا  لنفسه
َءَأِمْنُتْم َمْن ِفْي }: أن ت ويلكم للن و  الدالة على علو  ات ا  تعاو بعلو القهر وامللو كاا يف قوله -4

 . يقط بل يف األيض وعلى كل ش ء تو قادي سبتانهيردَّأ أن ملو ا  وسلطانه لمس يف السااء  {اَْلسََّماءِ 
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 . أن ت ويلكم ت ا يردَّأ العقل ألن نف  علو ال ات نف  ل فة كااذ-1
أن ت ويلكم ت ا تردأ الفطره ألن اخللق مفطويون على أن ا  يف السااء بل حىت البهائم يطرت على -1

: " قاذ  أن يسوذ  أيب تريره يقد جاء يف مسند اإلمام أمحد وصتته احلاكم من حديث،  لو 
خرج سليمان عليه السالم يستسقي, فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول 

ارجعوا فقد سقيتم بدعوة : فقال لهم سليمان , اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك : 
   " .  غيركم

م   ثبا م أن   تعاو  اتا  وايقوا ب لو ، هم ب ن ا  يف كل مكان أن قوذ اجلهامة واملعتعلة ومن وايق -7
قوذ احللولمة ال ين يقولون ب ن ا  حاذٌّ يف كل مكان وتم هب ا أشن  من الن ايى ال ين قالوا باحللوذ يف 

أن  ويلعم من قوهلم ت ا، وأشن  من بعو ال ويمة ال ين قالوا باحللوذ يف بعو األشخا  ، املسمح يقط 
ا  حاذُّ يف كل مكان يف السااء واأليض واجلباذ والبتاي بل ويف ما ينعأ ا  عنه من أماكن األق اي 

وجلَّ ا  عن ت ا اللعوم ولكنه قمل إلقتاق البايل يه ا ، واألجنا، وحنو  لو تعاو ا  عن  لو علوا  كب ا  
 .ن يقوله عاقل

العامل ون خايجه قوذ متناقو يال يت وي أبدا  أن يكون ا  ن  أن قوذ األشاعره ب ن ا  ن داخل – 8
يال ي لمس خايج العامل ون داخله ، داخل العامل ون خايجه يه ا الوصف ينطبق على من لمس موجودا  

 .معدوم
ياجلهامة وأشباتهم ن ي فونه سبتانه بالعلو بل  ما أن ي فونه بالعلو :" قاذ شمخ اإلسالم ابن تمامة 

والقسم ،  نه يف كل مكان ب اته : قسم يقولون : يهم نوعان ، السفوذ و ما أن ينفوا عنه العلو والسفوذ و 
يالقسم األوذ وصفوأ باحللوذ يف األمكنة ومل ينعتوأ عن ،  نه ن داخل العامل ون خايجه : اآلخر يقولون 
ات السنمة للشمخ عبدالععيع الرشمد   انظر التنبمه" ] والقسم الثاين وصفوأ بالعدم ، احملاذ املستق يه 

(202]) 
 سبب نفي المبتدعة علو ذات اهلل تعالى :المبحث الرابع*

، ونفوا استوائه على عرشه، املبتدعة من اجلهامة واملعتعلة واألشاعره ومن شاهبهم نفوا علو  ات ا  تعاو 
ا  تعاو جساا  حمدودا  حياله العرش حجتهم يف  لو أن  ثبات  لو يستلعم التجسمم والتتديد ب ن يكون 

 .ويستلعم أن يكون ا  حم ويا  يف جهة السااء وأن اجلهة حتويه  و غ   لو من اللواقم البايلة، وحيتويه 
 :والرد عليهم
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أنه ن جيوق يدَّ األدلة املثبتة ل فات ا  تعاو كعلو  اته واستوائه على عرشه من أجل تعلمالت ن دلمل  -9
 . مها عل
أنه لو كانت ن و   ثبات علو  ات ا  تعاو واستوائه على عرشه تستلعم معىن ياسدا  كاا تععاون  -2

يدذ ت ا على أن  ثبا ا ن يستلعم املعىن ، ألنه سبتانه تو ال ي بنين صفاته يف كتابه ، لبمَّنه ا  جل وعال 
ون حتويه اجلهة اليت يشاي  لمها مت ٌف مبا وصف به  يا  جل وعال يوق عبادأ كلهم، الفاسد ال ي  كرمتوأ 

 .نفسه ومن  لو علوأ جل وعال واستوائه على عرشه 
 الفرق بين العلو واالستواء على العرش  :المبحث الخامس *

 :تواء على العرش يتلخص فيما يلي الفرق بين العلو واالس
لكن صفة ، دنن على  ثبات العلو   تعاو أن صفة انستواء على العرش وصفة العلو كالمها ت :أوالً 

 .انستواء تدذ على علو خا  وتو العلو على العرش 

يلو مل ي ت دلمل يدذ ( أي النص ) انستواء على العرش من ال فات اليت دذَّ علمها النقل يقط  : ثانياً 
، علمها النقل والعقل والفطره  وأما صفة العلو يقد دذَّ ، على ت أ ال فة مل نعلم هبا يلاا جاء نص أثبتناتا 

.                                                                                                                حىت البهائم مفطويه على معرية ت أ ال فة 
حواذ ، خبالف صفة أن صفة العلو  اتمة يه  مالقمة   جل وعال ن تنفو عنه حباذ من األ : ثالثاً 

ِإنَّ }: انستواء يه  صفة يعلمة ألهنا تتعلق مبشمئته سبتانه وكانت بعد خلق الساوات واأليض لقوله تعاو 
ومن أتل ،  ]5٥: األعراف[{َخَلَق اَْلسََّمَواِت َوَااْلَْرَض ِفْيٍ ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ ْاْستَمَوَى َعَلى اَْلَعْرشِ  رَبَُّكُم اََللَُّه اَلَِّذيْ 

العلم من قاذ أن انستواء على العرش صفة يعلمة من جهة و  اتمة من جهة أخرى يه  يعلمة باعتباي أنه 
جل وعال مل يعذ مستويا  على عرشه من  استوى علمه مبعىن أن وصف انستواء على العرش مل ينفو عنه من  

 .أن استوى علمه جل وعال
 .ه يف الدنمانأنه سبتانه حمتجب عن خلقه بالنوي يال يرو احلديث دلمل على  :الفائدة الخامسة-
احلااديث دلماال علااى  ثبااات صاافة الوجااه   تعاااو، والكااالم علااى صاافة الوجااه ماان عااده  :الفائممدة السادسممة-

 : وجوأ
.                                                                        معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة :المبحث األول *

، من غ  تكممف ون متثمل ومن غ  حتريف ون تعطمل، أتل السنة واجلااعة يثبتون صفة الوجه   تعاو 
 .وت  من ال فات ال اتمة اخلربية 
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 .ع صفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنة واإلجما  :المبحث الثاني *
َقى َوْجُه رَبَِّك ُذْو اَْلَجاَلِل َوَاإْلِْكَرامِ }: يان الكتاب قوله تعاو -  ]6٢ :الرحمن[{َويَمبمْ

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل :" قاذ له  حديث سعد بن أيب وقا  أن الن  : ومن السنة  -
 .وأيضا حديث الباب، متفق علمه"  إال أجرت عليها

ينتن ومجم  علاائنا من أتل ( :"  21/  9يف كتاب التوحمد ) قاذ اإلمام ابن خعمية ، ومن اإلمجا   -
، احلجاق و امة والمان والعراق والشام وم ر   م تبنا أنا نثبت   ما أثبته لنفسه ، نقر ب لو ب لسنتنا 

، عع يبنا أن يشبه املخلوقني ، خلوقني من غ  أن نشبه َوْجه خالقنا بوجه أحد من امل، ون دق  لو بقلوبنا 
 " وجل يبنا عن مقالة املعطلني 

 .المخالفون ألهل السنة  :المبحث الثالث *
  -:الوجه بعدة تأويالت املخالفون ألتل السنة واجلااعة من املبتدعة أوَّلوا صفة 

َقى َوْجُه رَبِّكَ }، ( الثواب ) يقالوا املراد هبا  -9  الَّ إِ  ك  الِ هَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ }، اب يبو أي ويبقى ثو  {َويَمبمْ
 .وت ا قوذ اجلهامة، أي  ن ثوابه  {هُ هَ جْ وَ 

 :والرد عليهم من وجوه 
 .ياآلية ظاترتا بلف  الوجه ن الثواب، أن يف ت ا خمالفة لظاتر لف  اآلية: أوالً 

 .الثواب يال يعرف أحد منهم قاذ  ن املراد بالوجه، أن يمه خمالفة إلمجا  السلف: ًً ثانيا

َقى َوْجُه رَبَِّك ُذْو اَْلَجاَلِل } : أنه جاء يف اآلية بمان صفات عظماة هل ا الوجه يقاذ تعاو: ثالثاً  َويَمبمْ
 يهل ميكن أن نقوذ عن الثواب  و اجلالذ واإلكرام ؟   {َوَاإْلِْكَرامِ 

لو كشفه ألحرقت , حجابه النور :" قاذ  أن الن  يف الباب   جاء يف حديث أيب موسى : رابعاً 
يهل ميكن أن يقاذ أن الثواب له النوي ال ي ،يواأ مسلم " ُسُبَحاُت وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

 حيرق ما انتهى  لمه ب ر ا  من اخللق؟

ُقْل } :أن يسوذ ا  ملا نعلت علمه قوذ ا  تعاوجاء يف صتمح البخايي من حديث جابر  : خامسا
َعَث َعَلْيُكْم َعَذابَاً ِمْن فَمْوِقُكمْ  ُهَو اَْلَقاِدرُ  ولو كان "  أعوذ بوجهك:"  يقاذ الن   ]22: األنعام[{َعَلى َأْن يَمبمْ

 الثواب تو املق ود يهل ي ح أن يستعا  به ؟ وتل يستعا  مبخلوق ؟

 



ل م ِِإِ  99 
 اإل مَيانك تَابُِِِ-بْهَاجُِاُُلسْ

من الرايضة وتو وتو قوذ اجلهامة أيضا  واملعتعلة ومن وايقهم ( ال ات ) ومنهم من قاذ ب ن املراد هبا  -2
 .قوذ األشاعره 

 : والرد عليهم من وجوه 

 .أن ت ا خمالف لظاتر اآلية  : أوالً 

 .يال يعرف أحد منهم أوهلا بال ات ، أنه خمالف إلمجا  السلف  :ًً ثانيا

 (  ي)ولو كان  لو وصفا  لل ات لقاذ "  ذو الجالل واإلكرام" وصف وجهه بقوله أن ا   : ثالثاً 
 .جمرويه باإل اية( يبو ) ألن لف  ( واإلكرام اجلالذ ) 

كان   ا   يف  حديث ابن عارو أن الن  ، أن من املعلوم أن العطف يقتض  املغايره وانختالف  : رابعاً 
وتنا عطف ، يواأ أبو داود " أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم :" دخل املسجد قاذ 

 . الوجه على ا  جل وعال
ول ا متسو به بعو ،  يالق اجلعء ويراد به الكل أسلوب صتمح معروف يف اللغة العربمة  :تنبيه وبيان 

 ن املراد هبا  ات ا  جلَّ وعال ي يلق اجلعء وتو الوجه واملراد به الكل وتو  :يقالوا ،املؤولة ل فة الوجه
أي كل ش ء ( كل ش ء تالو  ن وجهه ) وقالوا ، أي  اته سبتانه ( ويبقى وجهه يبو ) يقالوا ، ال ات 

ألن ،ات السابقة تالو  ن  اته سبتانه واملعىن ال ي قالوأ صتمح لو أهنم أثبتوا صفة الوجه   تعاو يف اآلي
لكن اخلط  ، والنص على الوجه يدذ على ثبوت ال ات ، النص ويد يف صفة الوجه وت  جعء من ال ات 

ولو قاذ قائل ملا ا ن كر ال ات م  ، ال ي وقعوا يمه أهنم جعلوا املراد بالوجه تو ال ات وت ا ت ويل بايل 
  ثبات صفة الوجه ؟ 

َقى }        :حىت ن نق  يماا  تب  لمه من ن يقديون ا  حق قديأ حمث قالوا يف قوله تعاو :فالجواب َويَمبمْ
 ن ا  يفىن  ن وجهه تعاو : وقالوا  {هُ هَ جْ  وَ الَّ إِ  ك  الِ هَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ }وقوله {َوْجُه رَبَِّك ُذْو اَْلَجاَلِل َوَاإْلِْكَرامِ 

 ( [ 243) انظر شرح الواسطمة لشمخنا ابن عثماني   . ] ا  عاا يقولون علوا  كب ا 
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 باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سبحانه وتعالى
 

َوَجنَّتَماِن . ِفضٍَّة آنَِيتُمُهَما َوَمما ِفيِهَمماَجنََّتاِن ِمْن »: قَالَ   َعِن النَِّبيِّ  األشعري  َعْن َأِبي ُموَسىٰ  -23٢
ِفمي . َوَما بَمْيَن اْلَقْوِم َوبَمْيَن َأْن يَمْنظُُروا ِإَلى رَبِِّهْم ِإالَّ رَِداُء اْلِكْبرِيَاِء َعَلى َوْجِهمهِ . ِمْن َذَهٍب آنَِيتُمُهَما َوَما ِفيِهَما

 «َجنَِّة َعْدنٍ 
ِإَذا َدَخمممَل َأْهمممُل اْلَجنَّمممِة اْلَجنَّمممَة, قَممماَل يَمُقممموُل اهلل تَمبَممماَرَك »: قَمممالَ  يِّ َعمممِن النَّبِممم  َعمممْن ُصمممَهْيبٍ و   -231
نَما ِممَن النَّماِر؟ قَمالَ : تُرِيُدوَن َشْيئاً َأزِيمدُُكْم؟ فَميَمُقولُمونَ : َوتَمَعاَلى : َألَمْم تُبِميِّْ  ُوُجوَهنَما؟ َألَمْم تُمْدِخْلَنا اْلَجنَّمَة َوتُمَنجِّ

 .«َفَما ُأْعطُوا َشْيئاً َأَحبَّ ِإلَْيِهْم ِمَن النََّظِر ِإَلى رَبِِّهْم َعزَّ َوَجلَّ . ابَ فَمَيْكِشُ  اْلِحجَ 
 .رواه مسلم   {لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنٰى َوزِيَاَدة  }: ثُمَّ َتالَ ٰهِذِه اآليَةَ : وفي رواية 

 

 :ترجمة راويي الحديثين
 .تقدمت ترمجته يف احلديث الثاين والسبعني من كتاب اإلميان  أبو موسى األشعري

،    ا  ذكنااأ هباا يساو   صاهمب بان سانان بان مالاو الربعا  النااري، كنمتاه أباو حياى: يهاو وأما صهمب 
كلاب مان ه  تولمس بروم  األصل، و منا قمل له يوم   ألن الروم سبوأ صغ ا ، ينش  بالروم، ي اي ألكن، ياشرت 

 قااادموا باااه  و مكاااة ياشااارتاأ عباااد ا  بااان جااادعان التماااا  مااانهم ي عتقاااه، ي قاااام معاااه حاااىت ماااات ابااان ، مثالاااروم
أسالم صاهمب وعاااي :" أسلم وكان من السابقني لإلسالم  قاذ الواقدي يمحه ا  جدعان، وملا بعث الن  

كااة  الاا ين عاا بوا، وملااا ي اا  ا  عنهاااا وكااان  سااالمهاا بعااد بضااعة وثالثااني يجااال ، وكااان ماان املستضااعفني مب
تعلااون أين مان أيمااكم، ووا  :"  و املدينة تبعه نفر مان املشاركني يا خرج كنانتاه وقااذ  تاجر صهمب 

، يااا ن كناااتم  ءن ت ااالون  ىت حاااىت أيمااامكم بكااال ساااهم معااا ، مث أ اااربكم بسااامف  ماااا بقااا  يف يااادي مناااه شااا
عنو وتعاتدوا على  لو يادهلم علماه، وحلاق برساوذ دلنا على مالو وخنل  : تريدون ماىت دللمكم علمه، قالوا 

شديد احلاره لامس بالطويال ون بالق ا    وكان صهمب " يبح البم  أبا حيى:"يقاذ له يسوذ ا   ا  
 ، وكااان عااار باان اخلطاااب كثاا  شااعر الاارأ، شااهد بااديا  وأحاادا  واخلناادق واملشاااتد كلهااا ماا  يسااوذ ا  

تاااا  38باملدينااة ساانة  يعاان أوصااى أن ي اال  علمااه صااهمب، وتااويف صااهمب  حااىت  نااه ملااا حمبااا  ل ااهمب 
 .([3/31)انظر أسد الغابة .] وأي اأ تا يف شواذ ودين باملدينة، 31وقمل سنة 
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 :تخريج الحديثين
ومان ) بااب " " كتاب التفسا  " ، وأخرجه البخايي يف (980)أخرجه مسلم حديث حديث أيب موسى 

باااب مااا جاااء يف صاافة " " كتاااب صاافة اجلنااة " ، وأخرجااه الرتماا ي يف (4878) حااديث (" دوهناااا جنتااان 
حاااااديث " باااااب مااااا أنكاااارت اجلهامااااة " ، وأخرجااااه اباااان ماجاااااه يف املقدمااااة (2128) حااااديث " غاااارف اجلنااااة

(981.) 
 

 :الحديثين شرح ألفاظ
مبتادأ، " آنَِمتا ه َااا"خارب ملبتادأ خما وف، أي مهاا جنتاان، "  َجنَّتَمانِ ": " َجنََّتاِن ِمْن ِفضٍَّة آنَِيتُمُهَما َوَمما ِفيِهَمما" -
َوِلَمممْن َخمماَف َمَقمماَم }خااربأ مقاادم، واجلالتااان يف جااواب للسااائلني عاان حقمقااة اجلنتااني يف قولااه تعاااو" ِمااْن ِيضَّااةٍ "

 . [92:الرحمن] {َتانِ رَبِِّه َجنَّ 
 .نة ويؤية ا  تعاوأي ما بني أتل اجل":  َوَما بَمْيَن اْلَقْوِم َوبَمْيَن َأْن يَمْنظُُروا ِإَلى رَبِِّهمْ  "-
 .أي من أنوا  النعمم": تُرِيُدوَن َشْيئاً َأزِيدُُكْم؟ "-
  .أي يعيله": فَمَيْكِشُ  اْلِحَجابَ  "-
 

 :فوائد الحديثينمن 
احلديثان دلمالن على اإلميان باجلنة وأهنا داي النعمم للاؤمنني، وأهناا جنتان من يضة : الفائدة األولى-

: سم من أ اء اجلنة وتو جنة عدن وكاا قاذ تعاوابمان  وجنتان من  تب، ويف حديث صهمب 
 [26:الص ] {َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِفْي َجنَّاِت َعْدنً }، [22: مريم]{َجنَّاِت َعْدٍن اَلَِّتْي َوَعَد اَْلرَّْحَمُن ِعَباَدُه بِاْلغَْيبِ }
  تعااااو، وتقااادم الكاااالم علاااى صااافة الوجاااه يف  هاحلاااديثان دلااامالن علاااى  ثباااات صااافة الوجااا: الفائمممدة الثانيمممة-

 .احلديث السابق
لااى يؤيااة ا  تعاااو يف احلااديثني دلماال علااى  ثبااات يؤيااة املااؤمنني لاارهبم يف اجلنااة، والكااالم ع :الفائممدة الثالثممة-

 : أقسام  ةينقسم  و ثالث
  رؤية اهلل تعالى في الدنيا :أوالً 

- :دذ َّ على  لو الكتاب والسنة واإلمجا  ، يؤية ا  تعاو يف الدنما مستتملة
 .وكان قد يلب يؤية ا  تعاو   ٣٤١: األعراف {َلْن تَمَراِنيْ }: قوذ ا  تعاو ملوسى :فمن الكتاب 
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اعلموا أن أحداً منكم لن :"  حديث النوا، بن  عان يف  كر الدجاذ ويمه قاذ الن   :السنة ومن 
 .يواأ مسلم " يرى ربه حتى يموت

ولو  ، ونقل اإلمجا  غ  واحد من أتل العلم ، ن يراأ أحد يف الدنما بعمنه وأمج  العلااء على أن ا  
كان ا  جل وعال ي رى يف الدنما أي لو كان  لو حاصال  ألحد من العباد حل ل لكلمم ا  تعاو موسى 

  و ن تعجب يعجب من أولئو السفهاء من املبتدعة ال ين يعتقدون أهنا قد ، حني س ذ يبه  لو
وأيىت بعو ، يؤية ا  تعاو يف الدنما لبعو أولمائهم كاا تو موجود يف كتب العنادقة وال ويمة حت ل 

علااء اإلسالم ومنهم شمخ اإلسالم ابن تمامة أن من قاذ أن أحدا  من األولماء يرى ا  سبتانه وتعاو بعمنه 
 ا انعتقاد م  اعتقادأ التفضمل أي يعتقد و ن اعتقد هب، يف الدنما ي نه يبنيَّ له الدلمل ي ن تاب و ن ق تل 

ب ن أولماءأ ال ين يععم أهنم يرون ا  يف الدنما أيضل من األنبماء ال ين مل حت ل هلم الرؤيا يف الدنما كاوسى 
 وغ أ من األنبماء ي نه يكفر هب ا انعتقاد ويقتل مرتدا   ن كان م را  على ت ا القوذ. 

 . لدنيا ممتنعة بإجماع العلماء فالحاصل أن رؤية اهلل في ا
وك لو كل من ادعى أنه يأى يبه بعمنمه قبل ( :" 381/  3يف جماو  الفتاوى )قاذ شمخ اإلسالم ابن تمامة 

ألهنم اتفقوا مجمعهم على أن أحدا  من املؤمنني نيرى يبه ، املوت يدعواأ بايلة باتفاق أتل السنة واجلااعة 
أنه ملا  كر   لو يف صتمح مسلم عن النوا، بن  عان عن الن  وثبت ، بعمين يأسه حىت ميوت 

  "واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت :" الدجاذ قاذ 

  رؤية اهلل في اآلخرة قبل دخول الجنة :ًً ثانيا
تل أو أهنا عامة أل، اختلف أتل العلم يف يؤية ا  تعاو يف احملشر وقبل احلساب تل ت  خاصة للاؤمنني

 :البد من معرفة عدة أمور وقبل  كر اخلالف ، احملشر كلهم مؤمنهم ومنايقهم وكايرتم 
 .أتل السنة واجلااعة متفقون على أن املؤمنني يرون يهبم يف احملشر يلم خيالف يف  لو أحد:األول 
أتل السنة واجلااعة متفقون على أن يؤية ا  يف عرصات يوم القمامة ن تكون يؤية نعمم وتكرمي  :الثاني 

أهنم يرونه ي هنا لمست يؤية  من يقوذ خبالف غ تم من الكفاي واملنايقني يعلى قوذ، وتل    ن للاؤمنني 
 . نعمم وتكرمي 
وأما قبل  لو يلم يكن ، لثة أي يف بداية القرن الراب  أن اخلالف يف ت أ املس لة نش  بعد املائة الثا :الثالث 

اخلالف موجودا  عند السلف يمحهم ا ، و  منا كانت املس لة السائغة عندتم تل ي رى ا  جل وعال أو ن 
 ي رى ؟
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أن اخلالف يف ت أ املس لة لمس من اخلالف ال ي يؤثر يف انعتقاد يسواء قمل ب ن الكفاي  :الرابع 
ولشمخ اإلسالم ابن تمامة ، ني يرونه أو ن يرونه يالقضمة قضمة نظر واجتهاد ون تؤثر يف انعتقاد واملنايق

ق ة يف ت أ املس لة حمناا ح ل النعا  والفرقة والعداوه بني أتل البترين بسبب ت أ املس لة يكتبوا لشمخ 
هبا تجران وتبدي  وايرتاق يلمست من  اإلسالم يس لونه وبنيَّ هلم أن ت أ املس لة من املسائل اليت ن حي ل

 .و منا ت  من املسائل انجتهادية ، مسائل األصوذ اليت يكون يمها موانه أو معاداه 
 :ي هذه المسألة على أقوال ثالثة وخالف أهل العلم ف

 . قني أن يؤية ا  يف احملشر تكون ألتل املوقف مجمعا  للاؤمنني والكايرين ومنهم املناي :القول األول 
{ َلَمْحُجْوبُونَ يَمْوَمِئٍذ ِكالَّ ِإنمَُّهْم َعْن رَبِّهْم } :وقالوا ب ن الكفاي يرونه ابتداء  مث حيجبون عن يؤيته لقوله تعاو 

واستدلوا باألحاديث اليت يمها تكلمم ا  تعاو ألتل ، ولكنهم قالوا  ن يؤية الكفاي   تعاو يؤية ع اب 
ويمه ، وسم تمان قريبا وكالمها يف ال تمتني أيب سعمد وحديث أيب تريره  احملشر وقت احلساب كتديث

ويأتي , من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيذهب الذين يعبدون الطواغيت:" يقوذ ألتل احملشر أن ا  
واحلديث يمه دنلة على تكلمم ا  هلم ..." اليهود والنصارى فيمثل لهم شيطان عزير وشيطان المسيح 

يجعلوا من التكلمم دلمال  ، يقالوا ما دام أنه يكلاهم يهم يرونه "  من كان يعبد شيئاً فليتبعه:" حمث قاذ 
 .وا  أعلم مرجوحوال واب أنه ن يلعم من التكلمم الرؤية يه ا قوذ ، على الرؤية 

واختاي ت ا القوذ ابن خعمية يف التوحمد ، املنايقون دون الكايرين األصلمني أنه يراأ املؤمنون و  :والقول الثاني 
. 

يف ال تمتني بعد ما  كر  تاب كل يائفة من الكفاي م  معبودتم  حبديث أيب تريره  :واستدلوا 
 وتبقى هذه األمة فيها منافقوها فيأتيهم اهلل تبارك:"...  قاذ الن   –كاا تقدم   –يملقون يف الناي 

هذا , نعوذ باهلل منك : فيقولون , أنا ربكم : فيقول , في صورة غير صورته التي يعرفون , وتعالى 
فيقول , فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم اهلل تبارك تعالى في صورته التي يعرفون , مكاننا حتى يأتينا ربنا 
 احلديث "  ...أنت ربنا فيتبعونه : أنا ربكم فيقولون 
واختاي ت ا القوذ النووي وشمخ اإلسالم ابن ، أن الرؤية يف احملشر خاصة باملؤمنني يقط :القول الثالث 

 ( [ 411/ 1) وانظر جماو  الفتاوى ( 9/31)انظر شرح مسلم للنووي ] تمامة يمحهاا ا  
تل  يا يسوذ ا : أن ناسا  قالوا :" يف ال تمتني ال ي تقدم يف  أوله  حبديث أيب تريره  :واستدلوا 

ن يا يسوذ : ؟ قالوا  هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر:"  نرى يبنا يوم القمامة ؟ يقاذ يسوذ ا  
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 فإنكم ترونه كذلك:" قاذ ، ن : ؟ قالوا  هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب :"قاذ . ا  
 .{َلَمْحُجْوبُونَ يَمْوَمِئٍذ ُهْم َعْن رَبِّهْم ِكالَّ ِإنمَّ } :وأما غ  املؤمنني يال يرون يهبم لقوله تعاو " 

ويدَّ أصتاب ت ا القوذ على أصتاب القوذ الثاين ب ن استدنهلم لمس يمه دنلة على أن املنايقني يرون 
 .يهبم

وقد  تب ، مث اعلم أن ت ا احلديث قد يتوتم منه أن املنايقني يرون ا  تعاو م  املؤمنني :" قاذ النووي 
" وتبقى هذه األمة فيها منافقوها فيأتيهم اهلل تعالى :"   و  لو يائفة حكاأ ابن يويك لقوذ الن  

ن علااء املسلاني ولمس يف ت ا احلديث وت ا ال ي قالوأ بايل بل ن يراأ املنايقون ب مجا  من يعتد به م
و منا يمه أن اجلا  ال ي يمه املؤمنون واملنايقون يرون ال ويه مث بعد  لو يرون ا   ،ت ريح برؤيتهم ا  تعاو

تعاو وت ا ن يقتض  أن يراأ مجمعهم وقد قامت دنئل الكتاب والسنة على أن املنايق ن يراأ سبتانه 
 "وتعاو وا  أعلم 

  رؤية اهلل تعالى في الجنة: ثالثاً 
واجلنة ن يدخلها  ن نفس مؤمنة ويؤية ا  يف ، باتفاق أتل السنة واجلااعة أن املؤمنني يرون يهبم يف اجلنة

 . اجلنة أعظم نعمم
- :ويؤية املؤمنني لرهبم يف اجلنة دذَّ علمها الكتاب والسنة واإلمجا  

 :فمن الكتاب 
من     (ناظره ) و، أي حسنة من النضايه ( : نا ره){ِإَلى رَبمَِّها نَاِظَرة  *ْوه  يَمْوَمِئٍذ نَاِضرة  ُوجُ }:قوله تعاو  -9 

 .النظر 
ومثله ، ت ا تفس  قد استفاض واشتهر يماا بني ال تابة والتابعني ( : الرؤية ) قاذ اإلمام البمهق  يف كتابه 

نا ره : قاذ ابن عبا،  {ِإَلى رَبمَِّها نَاِظَرة  *ُوُجْوه  يَمْوَمِئٍذ نَاِضرة  } :ويسروا قوله تعاو ، ن يقاذ  ن بتوقمف 
 " نا ره من النعمم ،  و يهبا ناظره تنظر  و ا  نظرا  : حسنة  و يهبا ناظره ،ناظره  و اخلالق ، وقاذ عكرمة 

، النظر  و وجه ا  الكرمي: والعياده، اجلنة: ىنياحلس{لِلَِّذْيَن َأْحَسُنوْا اَْلُحْسَنى َوزِيَاَدة  }: وقوله تعاو -2
 .كاا سم يت
 -:ومن ذلك ياألحاديث متواتره عن ال تابة يف  ثبات ت ا املعتقد  :من السنة 
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 {لِلَِّذْيَن َأْحَسُنوْا اَْلُحْسَنى َوزِيَاَدة  } :العياده يف قوله يسوذ ا   يف الباب حمث يسر حديث صهمب -9
، وح يفة، وتك ا يسرتا ال تابة ي وان ا  علمهم ك يب بكر ال ديق، تعالى في الجنةبأنها رؤية اهلل 
 .ي   ا  عنهم أمجعني وابن عبا،، وأيب موسى

 .يف الباب حديث أيب موسى  -2
إنكم :"    نظر  و القار لملة البدي يقاذ  كنا جلوسا  م  الن  : حديث جرير بن عبدا  قاذ  -3 

فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل , سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر ال تضامون في رؤيته 
 .واحلديث متفق علمه ، يعين ب لو صاله الفجر والع ر " طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا 

 .   وأمج  املسلاون على  ثبات يؤية ا  تعاو يف اجلنة ومل خيالف  لو  ن مبتد  -
وقد بلغه عن : وقاذ أيضا  ، تو قنديق : وقاذ مره ، ومن مل يقل بالرؤية يهو جها  :" قاذ اإلمام أمحد  -

من قاذ  ن ا  ن ي رى يف اآلخره يهو  :  ن ا  ن ي رى يف اآلخره ؟ يغضب غضبا  شديدا  وقاذ : يجل قاذ 
ُوُجْوه  يَمْوَمِئٍذ } :ألمس يقوذ ا  عع وجل، من النا، علمه لعنة ا  وغضبه كائنا  من كان  أو يقد كفر، كاير 
يستتاب ي ن تاب : وقاذ أيضا   {َلَمْحُجْوبُونَ يَمْوَمِئٍذ ِكالَّ ِإنمَُّهْم َعْن رَبِّهْم } :وقاذ ، {ِإَلى رَبمَِّها نَاِظَرة  *نَاِضرة  

 " و ن ق تل 
  المخالفون ألهل السنة :المبحث الثاني 

 : المخالفون ألهل السنة في مسألة الرؤية على قسمين 
اجلهامة واملعتعلة والرايضة واألبا مة وت   حدى يوائف اخلوايج : قسم أنكروا الرؤية صراحة وتم  -9

 و أي : {ِإَلى رَبمَِّها نَاِظَرة  } :وغ تم يهؤنء ينكرون الرؤية ويؤولون األدلة املثبتة للرؤية يمقولون يف قوله تعاو 
 .ثواب يهبا ناظره 
 : والرد عليهم 

 .أن ت ا خمالف لطريقة السلف و مجاعهم على  ثبات الرؤية كاا تقدم بمانه  -9
 . يظاتر الن و  دالة على  ثبات الرؤية ، أن ت ا خمالف لظاتر النص  -2
دِّي حبرف اجلر   ا ع  ( نظر ) أن لف  : ووجه  لو ، وخمالف لقواعد اللغة ، أن ت ويلكم  عمف جدا   -3
، ن ميكن أن يكون املق ود منه  ن النظر الب ري معاينة   {ِإَلى رَبمَِّها نَاِظَرة  }كاا يف قوله تعاو (  و ) 

ُقِل ِاْنظُُروْا َماَذْا ِفي } :ي نه يكون مبعىن التفكر كقوله تعاو ( يف ) خبالف ما لو ع دِّي حبرف اجلر 
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وأما   ا ع دِّي بنفسه ي نه  {َأَوَلْم يَمْنظُُروْا ِفي َمَلُكْوِت اَْلسََّمَواِت َوَاأْلَْرضِ }: له تعاووقو {اَْلسََّمَواِت َوَاأْلَْرض
واملهم أنه   ا ع دِّي بنفسه أو با { اُْنظُُرْونَا نَمْقَتِبْس ِمْن نُمْورُِكم}:يكون مبعىن التوقف واننتظاي كقوله تعاو 

ْانظُْر ِإَلى اَْلَجَبِل } :وقوله تعاو   {ِإَلى رَبمَِّها نَاِظَرة  }: قوله تعاو ي نه يكون مبعىن النظر بالعني ك(  و)
 .{ْانظُُروْا ِإَلى ثََمرِِه إذا َأْثَمَر َويَنِعهِ }:وقوله {تَمرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تَمَراِنيْ فَِإنْْاْستَ 

  : معتقدتم وتمأنكروا الرؤية لمس صراحة و منا يف مفهوم  والقسم الثاين-2
ولكن حمناا ، نثبت يؤية املؤمنني لرهبم : األشاعره و املاتريدية يهؤنء باعتقادتم أهنم يثبتون الرؤية ويقولون 

ي رى يوم القمامة   ن ا  : أهنم يقولون  ووجه ذلك، ننظر كمف يثبتون الرؤية ؟ ي ننا جندتم كان ينكرتا 
و منا الرؤية عندتم يؤية علامة مبعىن العلم ، ب ب ايتم  ولكنه ن ي رى عن مواجهة ومعاينة ب ن ينظروا  لمه، 

وت ا نف  للرؤية يف حقمقة معناأ ألهنم يقولون حنن نثبت الرؤية وأن املؤمنني يرون يهبم ، والمقني والكشف 
 وتم اعتقدوا الرؤية هب ا املفهوم ألهنم كاا سبق ينكرون العلو ال ايت  ، لكنهم يرونه بقلوهبم ن ب ب ايتم 

تعاو يوقعوا يف تناقو ألهنم   ا أثبتوا الرؤية الب رية ن بد أن يثبتوا العلو ال ايت   تعاو يوقعوا يف ت ا احلرج 
وتم عند أنفسهم أهنم يثبتون يؤية ا  بل  ن تؤنء األشاعره ألفوا املؤلفات يف  ثبات الرؤية ويدُّوا على ، 

ت ا تو ، اعتقادكم متناقو ألن من أثبت الرؤية نبد أن يثبت العلو واملعتعلة يدَّوا علمهم ب ن ، املعتعلة 
 .ملخص اعتقاد األشاعره ومن تبعهم 

 :والرد عليهم كما سبق 
 .أن ت ا خمالف لطريقة السلف و مجاعهم  -9
أن ت ا خمالف لظاتر الن و  الدالة على  ثبات حقمقة الرؤية ياآليات تدذ على النظر بالب ر ن بغ أ  -2

 .من ت ويالتكم البايلة 
م  ما يمه من التناقو ، أن مفهومكم يف  ثباتكم للرؤية مفهوم خايئ يهو يف حقمقته  نكاي للرؤية  -3

 .والفساد 
  {ِإَلى رَبمَِّها نَاِظَرة  *ُوُجْوه  يَمْوَمِئٍذ نَاِضرة  }: أن مما يدذ على أن الرؤية تكون بالب ر قوله تعاو -4

 .والوجوأ ع ربِّ هبا ألهنا حمل ٌّ لألب اي ،  عع وجل جعل الوجوأ ت  الناظره لرهبا أن ا :  ووجه الداللة
  من أسباب رؤية اهلل تعالى : الثالثالمبحث 

 .أن يس ذ العبد  يبَّه النظَر  و وجهه الكرمي  -9
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والشوق إلى , وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم " :ومنه  حلديث عااي بن ياسر ويمه دعاء الن  
 .احلديث يواأ أمحد والنسائ  واحلاكم " لقائك في غير ضراء مضرة وال فتنة مضلة 

 احملايظة على صاله الفجر والع ر  -2
:"    نظر  و القار لملة البدي يقاذ  كنا جلوسا  م  الن  : حلديث جرير بن عبدا  ال ي تقدم قاذ 

فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة , كم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر ال تضامون في رؤيته إن
 .واملق ود هباا صاله الفجر والع ر ، متفق علمه "  قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا

دلماال علااى أن أعظاام نعاامم ينالااه املااؤمن يف اجلنااة تااو يؤيااة ا  تعاااو،  حااديث صااهمب  :الفائممدة الرابعممة-
ملاا يماه مان  –نسا ذ ا  مان يضاله  –ول ا كان قياده علاى اإلحساان وتاو أعلاى مراتاب اإلحساان ألتال اجلناة 

أخرجااه النسااائ  يف " وأساا لو لاا ه النظاار  و وجهااو:"  اللاا ه وانمتنااان العظاامم ولاا ا كااان ماان دعاااء الناا  
 (.91147) ،  وعبد الرقاق يف م نفه حديث (9301) نه حديث سن

 
 باب معرفة طريق الرؤية

 
َهممْل نَمممَرى رَبمَّنَمما يَمممْوَم اْلِقَياَمممِة؟ ! يَمما َرُسمموَل اللِممهِ : َأنَّ نَاسمماً قَمماُلوا ِلَرُسمموِل اللِممِه   َعممْن َأبِممي ُهَريْمممَرةَ  -234

لَمَة اْلبَمْدِر؟ َهمْل ُتَضمارُّوَن ِفمي»: فَمَقاَل َرُسوُل الِلِه  َهمْل »: قَمالَ ! يَما َرُسموَل اللِمهِ . الَ : قَماُلوا« ُرْؤيَمِة اْلَقَممِر لَيمْ
؟ . فَممِإنَُّكْم تَمَرْونَممُه َكممَذِلكَ » : قَممالَ ! يَمما َرُسمموَل اللِممهِ . الَ : قَمماُلوا« ُتَضممارُّوَن ِفممي الشَّممْمِس لَممْيَس ُدونَمَهمما َسممَحاب 

فَمَيتَّبِمممُع َممممْن َكممماَن يَمْعبُمممُد الشَّمممْمَس . َممممْن َكممماَن يَمْعبُمممُد َشمممْيئاً فَمْلَيتَِّبْعمممهُ : فَميَمُقمممولُ . ةِ َيْجَممممُع اهلل النَّممماَس يَممممْوَم اْلِقَياَمممم
َقممى ٰهممِذِه . َويَمتَّبِممُع َمممْن َكمماَن يَمْعبُممُد الطَّواِغيممَت الطََّواِغيممتَ . َويَمتَّبِممُع َمممْن َكمماَن يَمْعبُممُد اْلَقَمممَر اْلَقَمممرَ . الشَّممْمسَ  َوتَمبمْ
. َأنَما رَبُُّكممْ : فَميَمُقمولُ . فَمَيْأتِيِهُم اهلل, تَمَباَرَك َوتَمَعاَلى, ِفي ُصورٍَة غيِر صورتِِه التي يَمْعرُِفونَ . َها ُمَناِفُقوَهااألُمَُّة ِفي
تِيِهُم اهلل تَمَعماَلى ِفممي فَميَممأْ . فَمِإَذا َجمماَء رَبمُّنَما َعَرفْمنَماهُ . ٰهمَذا َمَكانُمنَمما َحتَّمى يَْأتِيَمنَمما رَبمُّنَما. نَمعُموُذ بِمماهلل ِمْنمكَ : فَميَمُقولُمونَ 

َوُيْضممَرُب الصِّممَراُ  بَمممْيَن َظْهممَرْي . فَمَيتَِّبُعونَممهُ . َأنْممَت رَبمُّنَمما: فَميَمُقولُممونَ . َأنَمما رَبُُّكمممْ : فَميَمُقممولُ . ُصممورَتِِه الَّتِممي يَمْعرِفُممونَ 
! اللَُّهمممَّ : َوَدْعممَوى الرُُّسممِل يَمْوَمئِممذٍ . ئِممٍذ ِإالَّ الرُُّسمملُ َوالَ يَمممَتَكلَُّم يَمْومَ . فَممَأُكوُن َأنَمما َوأُمَّتِممي َأوََّل َمممْن ُيِجيممزُ . َجَهممنَّمَ 

! يَما َرُسموَل اللِمهِ . نَمَعممْ : قَماُلوا« َهْل رََأيْممُتُم السَّمْعَداَن؟. َوِفي َجَهنََّم َكالَلِيُب ِمْثُل َشْوِك السَّْعَدانِ . َسلِّْم, َسلِّمْ 
ممَر َأنَّممُه الَ يَمْعلَممُم َممما قَممْدُر ِعَظِمَهمما ِإالَّ اهلل. فَِإنمََّهمما ِمثْممُل َشممْوِك السَّممْعَدانِ »: قَممالَ  . َتْخطَممُ  النَّمماَس بَِأْعَممماِلِهمْ . َغيمْ

ُهُم اْلُمممومن يَِقممَي بَِعَمِلممهِ  ُهُم اْلُمَجمماَزى َحتَّممى يُمَنجَّممى. َفِمممنمْ َحتَّممى ِإَذا فَمممَرهلَل اهلل ِمممَن اْلَقَضمماِء بَمممْيَن اْلِعبَمماِد, . َوِمممنمْ
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 بِماهلل َج ِبَرْحَمِتِه َمْن َأرَاَد ِمْن َأْهِل النَّاِر, َأَمَر اْلَمالَِئَكَة َأْن ُيْخرُِجوا ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن الَ ُيْشمِركُ َوَأرَاَد َأْن ُيْخرِ 
ممْن َأرَاَد اهلل تَمَعماَلى َأْن يَمْرَحَمممُه, ِممَّمْن يَمُقممولُ  يَمْعرِفُممونَمُهْم بِممأَثَِر . نَّمارِ فَميَمْعرِفُمونَمُهْم ِفممي ال. الَ ِإٰلممَه ِإالَّ اهلل: َشمْيئاً, ِممَّ

. َحممممرََّم اهلل َعلَممممى النَّمممماِر َأْن تَْأُكممممَل َأثَمممممَر السُّممممُجودِ . تَْأُكممممُل النَّمممماُر ِمممممِن ابْممممِن آَدَم ِإالَّ َأثَمممممَر السُّممممُجودِ . السُّمممُجودِ 
يَمْنبُتُموَن ِمْنمُه َكَمما تَمْنبُمُت اْلِحبَّمُة ِفمي َحِميمِل فمَ . فَمُيَصبُّ َعَلْيِهْم َماُء اْلَحيَماةِ . فَمُيْخَرُجوَن ِمَن النَّاِر َوَقِد اْمَتَحُشوا

َقى رَُجل  ُمْقِبل  ِبَوْجِهِه َعلَمى النَّمارِ . ثُمَّ يَمْفُرهلُل اهلل تَمَعاَلى ِمَن اْلَقَضاِء بَمْيَن اْلِعَبادِ . السَّْيلِ  َوُهمَو آِخمُر َأْهمِل . َويَمبمْ
فَِإنَّمممُه قَمممْد َقَشمممَبِني رِيُحَهممما َوَأْحَرقَنِمممي . بِّ اْصمممِرْف َوْجِهمممي َعمممِن النَّمممارِ رَ ! َأيْ : فَميَمُقمممولُ . اْلَجنَّمممِة ُدُخممموالً اْلَجنَّمممةَ 

َهْل َعَسْيَت ِإْن فَمَعْلُت ٰذلِمَك بِمَك : ثُمَّ يَمُقوُل اهلل تَمَباَرَك َوتَمَعاَلى. فَمَيْدُعو اهلل َما َشاَء اهلل َأْن يَْدُعَوهُ . ذََكاُؤَها
َرهُ  َرهُ : فَميَمُقولُ ! َأْن َتْسَأَل َغيمْ فَمَيْصمِرُف اهلل َوْجَهمُه . َويُمْعِطي رَبَُّه ِمْن ُعُهوٍد َوَمَواثِيَق َما َشماَء اهلل. اَل َأْسأَُلَك َغيمْ
ْمِني ِإلَممى : ثُممَّ يَمُقممولُ . فَممِإَذا َأقْمبَمَل َعلَممى اْلَجنَّممِة َورَآَهمما َسمَكَت َممما َشمماَء اهلل َأْن َيْسممُكتَ . َعمِن النَّممارِ  َأْي َربِّ قَممدِّ
مَر الَّمِذي َأْعطَْيتُمكَ : فَميَمُقوُل اهلل َلهُ . اْلَجنَّةِ بَاِب  َويْملَمَك . َألَْيَس َقْد َأْعطَْيَت ُعُهموَدَك َوَمَواثِيَقمَك الَ َتْسمأَلُِني َغيمْ

تُممَك ٰذلِممَك َأْن فَمَهممْل َعَسممْيَت ِإْن َأْعطَيْ : َويَممْدُعو اهلل َحتَّممى يَمُقمموَل لَممهُ ! َأْي َربِّ : يَمما ابْممَن آَدَم َممما َأْغممَدَرَك فَميَمُقممولُ 
ممَرُه فَميَمُقممولُ  ُمممُه ِإلَممى بَمماِب اْلَجنَّممةِ . َوِعزَّتِممَك فَمُيعِطممي رَبَّممُه َممما َشمماَء اهلل ِمممْن ُعُهمموٍد َوَمَواثِيممقَ . الَ : َتْسممَأَل َغيمْ . فَميُمَقدِّ

فَمَيْسمُكُت َمما َشماَء اهلل َأْن . ِر َوالسُّمُرورِ فَمَرَأى َما ِفيَها ِمَن اْلَخيْ . فَِإَذا قَاَم َعَلى بَاِب اْلَجنَِّة انْمَفَهَقْت َلُه اْلَجنَّةُ 
َألَممْيَس قَممْد َأْعطَْيممَت َعُهمموَدَك : فَميَمُقمموُل اهلل تَمبَمماَرَك َوتَمَعمماَلى لَممهُ . َأْدِخْلنِممي اْلَجنَّممةَ ! َأْي َربِّ : ثُمممَّ يَمُقممولُ . َيْسممُكتَ 

َر َما ُأْعِطيتَ  الَ َأُكموُن َأْشمقٰى ! َأْي َربِّ : فَميَمُقمولُ ! َما َأْغَدَركَ ! ْبَن آَدمَ َويْمَلَك يَا ا. َوَمَواثِيَقَك َأْن اَل َتْسَأَل َغيمْ
اْدُخممِل : فَممِإَذا َضممِحَك اهلل ِمْنممُه, قَممالَ . فَممالَ يَمممَزاُل يَممْدُعو اهلل َحتَّممى َيْضممَحَك اهلل تَمبَمماَرَك َوتَمَعمماَلى ِمْنممهُ . َخْلِقممكَ 
ُرُه ِممْن َكمَذا وََكمَذا, َحتَّمى ِإَذا . فَمَيْسمَأُل رَبَّمُه َويَمَتَمنَّمى. َتَمنَّمهْ : فَِإَذا َدَخَلَها قَاَل اهلل لَمهُ . اْلَجنَّةَ  َحتَّمى ِإنَّ اهلل لَيُمذَكِّ

يَمما َأبَمما . َوَعَشممَرُة َأْمثَالِممِه َمَعممهُ : قَمماَل َأبُممو َسممِعيدٍ . ٰذلِممَك لَممَك َوِمثْملُممُه َمَعممهُ : قَمماَل اهلل تَمَعمماَلى. انْمَقطََعممْت بِممِه اأَلَممماِنيُّ 
َأْشمَهُد َأنِّمي َحِفظْمُت : قَماَل َأبُمو َسمِعيدٍ . «ٰذِلَك َلَك َوِمثْمُلُه َمَعمهُ »: َما َحِفْظُت ِإالَّ قَمْوَلهُ : قَاَل َأبُو ُهَريْمَرةُ  ُهَريْمَرةَ 

اْلَجنَّممِة ُدُخمموالً َوٰذلِممَك الرَُّجممُل آِخممُر َأْهممِل : قَمماَل َأبُممو ُهَريْمممَرةَ . ٰذلِممَك لَممَك َوَعَشممَرُة َأْمثَالِممهِ : ِمممْن َرُسمموِل اللِممِه قَمْولَممهُ 
 .اْلَجنَّةَ 

فَمَوالَّمِذي نَمْفِسمي بِيَمِدِه اَل ُتَضمارُّوَن ِفمي ُرْؤيَمِة رَبُِّكمْم ِإالَّ َكَمما ُتَضمارُّوَن  »: قمال النبمي : وفي رواية لمسملم 
ْر لَممَك : فَميَمْلَقممٰى اْلَعْبممَد فَميَمُقممولُ : قَممالَ . ِفممي ُرْؤيَممِة َأَحممِدِهَما َأْي فُممْل َألَممْم ُأْكرِْمممَك, َوُأَسمموِّْدَك, َوُأَزوِّْجممَك, َوُأَسممخِّ
. الَ : َأَفظَنَمْنمممَت َأنَّمممَك ُماَلِقممميَّ؟ فَميَمُقمممولُ : قَممماَل فَميَمُقمممولُ . بَملَمممىٰ : َوَأَذْرَك تَممممْرَأُس َوتَمْربَمممُع؟ فَميَمُقمممولُ اْلَخْيمممَل َواإِلبِمممَل, 

َك, َأْي فُممْل َألَممْم ُأْكرِْمممَك, َوُأَسمموِّْدَك, َوُأَزوِّْجمم: ثُمممَّ يَمْلَقممٰى الثَّمماِني فَميَمُقممولُ . فَممِإنِّي َأْنَسمماَك َكَممما َنِسمميَتِني: فَميَمُقممولُ 
ْر َلَك اْلَخْيَل, َواإِلِبَل, َوَأَذْرَك تَمْرَأُس َوتَمْرَبُع؟ فَميَمُقمولُ  َأَفظَنَمْنمَت َأنَّمَك ُماَلِقميَّ؟ : َأْي َربِّ فَميَمُقمولُ . بَملَمىٰ : َوُأَسخِّ
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يَمما َربِّ : فَميَمُقممولُ . ثْممَل ٰذلِممكَ ثُمممَّ يَمْلَقممٰى الثَّالِممَث فَميَمُقمموُل لَممُه مِ . فَممِإنِّي َأْنَسمماَك َكَممما َنِسمميَتِني: فَميَمُقممولُ . الَ : فَميَمُقممولُ 
. َهمٰمُهَنا ِإذاً : فَميَمُقمولُ . َويُمْثنِمي ِبَخْيمٍر َمما اْسمَتطَاعَ . آَمْنُت ِبَك َوِبِكَتاِبَك َوِبُرُسِلَك َوَصلَّْيُت َوُصمْمُت َوَتَصمدَّْقتُ 

َعممُث َشمماِهَدنَا َعَلْيممكَ : ثُمممَّ يُمَقمماُل لَممهُ : قَممالَ  ممُر ِفممي نمَ . اآلَن نَمبمْ َمممْن َذا الَّممِذي َيْشممَهُد َعلَمميَّ؟ فَمُيْخممَتُم : ْفِسممهِ َويَمتَمَفكَّ
َوٰذِلَك لِيُمْعمِذَر ِممْن . فَمتَمْنِطُق َفِخُذُه َوَلْحُمُه َوِعظَاُمُه بَِعَمِلهِ . اْنِطِقي: َويُمَقاُل ِلَفِخِذِه َوَلْحِمِه َوِعظَاِمهِ . َعَلٰى ِفيهِ 
َُ الِلُه َعَلْيهِ َوٰذِلَك الَِّذي يَ . َوٰذِلَك اْلُمَناِفقُ . نَمْفِسهِ   .«ْسَخ

َحتَّمى نَمْنظُمَر : فَميَمُقوُلونَ . َأنَا رَبُُّكمْ : فَميَمُقولُ . نَمْنظُُر رَبمََّنا: فَميَمُقوُلونَ » :وفي رواية لمسلم من حديث جابر 
ُهْم, ُمنَمماِفٍق َأْو ُمممْؤِمٍن, َويُمْعطَممٰى ُكمملُّ ِإْنَسمما. قَمماَل فَميَمْنطَِلممُق ِبِهممْم َويَمتَِّبُعونَممهُ . ْضممَحكُ يفَمَيَتَجلَّممى َلُهممْم . ِإلَْيممكَ  ٍن ِمممنمْ
ثُممَّ . ثُممَّ يُْطَفمأُ نُموُر اْلُمنَماِفِقينَ . تَْأُخمُذ َممْن َشماَء اهلل. َوَعلَمى ِجْسمِر َجَهمنََّم َكالَلِيمُب َوَحَسمك  . ثُمَّ يَمتَِّبُعونَمهُ . نُوراً 

 .«يَمْنُجو اْلُمْؤِمُنونَ 

 
َهمْل نَممَرى رَبمَّنَما ! يَما َرُسموَل اللِمهِ : نَاساً ِفي زََممِن َرُسموِل اللِمِه قَماُلوا َأنَّ : َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ و  -290

َهمْل ُتَضمارُّوَن ِفمي ُرْؤيَمِة الشَّمْمِس بِمالظَِّهيَرِة َصمْحواً لَمْيَس »: قَمالَ . «نَمَعممْ »: يَمْوَم اْلِقَياَمِة؟ قَاَل َرُسوُل اللِمِه 
؟ َوَهْل ُتَضارُّوَن ِفي  ؟َمَعَها َسَحاب  َلَة اْلَبْدِر َصمْحواً لَمْيَس ِفيَهما َسمَحاب  يَما َرُسموَل . الَ : قَماُلوا« ُرْؤيَِة اْلَقَمِر لَيمْ

ِإَذا  . َمما ُتَضمارَّوَن ِفمي ُرْؤيَمِة اهلل تَمبَماَرَك َوتَمَعماَلى يَممْوَم اْلِقَياَممِة ِإالَّ َكَمما ُتَضمارُّوَن ِفمي ُرْؤيَمِة َأَحمِدِهَما»: قَالَ ! الِلهِ 
مَر اهلل ُسمْبَحانَُه . لَِيتَّبِمْع ُكملُّ أُمَّمٍة َمما َكانَمْت تَمْعبُمدُ : اْلِقَياَممِة َأذََّن ُممَؤذِّن   َكاَن يَممْومُ  َقمٰى َأَحمد , َكماَن يَعبُمُد َغيمْ فَمالَ يَمبمْ

. بُمُد اللِمَه ِممْن بَممرف َوفَماِجرٍ َحتَّى ِإَذا َلْم يَمْبَق ِإالَّ َمْن َكاَن يَمعْ . ِمَن اأَلْصَناِم َواألَْنَصاِب, ِإالَّ يَمَتَساَقطُوَن ِفي النَّارِ 
. ُكنَّمما نَمْعبُممُد ُعَزيْمممَر ابْممَن اللِممهِ : َممما ُكْنممُتْم تَمْعبُممُدوَن؟ قَمماُلوا: فَميُممْدَعى اْليَمُهمموُد, فَميُمَقمماُل َلُهمممْ . َوغُبَّممِر َأْهممِل اْلِكتَممابِ 

غُموَن؟ قَماُلواَفَمماذَ . َكَذبْمُتْم َما اتََّخَذ الِلُه ِمْن َصماِحَبٍة َوالَ َولَمدٍ : فَميُمَقالَ  فَمُيَشماُر . يَما رَبمَّنَما فَاْسمِقَنا. َعِطْشمَنا: ا تَمبمْ
ثُمممَّ . فَمَيَتَسمماَقطُوَن ِفممي النَّممارِ . َأالَ تَممرُدوَن؟ فَمُيْحَشممُروَن ِإلَممى النَّمماِر َكأَنمََّهمما َسممَراب  َيْحِطممُم بَمْعُضممَها بَمْعَضمماً : ِإلَممْيِهمْ 

. َكمَذبْمُتمْ : فَميُمَقماُل َلُهممْ . ُكنَّما نَمْعبُمُد اْلَمِسميَح بْمَن اللِمهِ : ْنُتْم تَمْعبُمُدوَن؟ قَماُلواَما كُ : فَميُمَقاُل َلُهمْ . يُْدَعٰى النََّصاَرى
: فَميُمَقماَل َلُهممْ . َمما اتََّخمَذ اللِمُه ِممْن َصماِحَبٍة َوالَ َولَمدٍ . َكمَذبْمُتمْ : فَميُمَقاُل َلُهمْ . َما اتََّخَذ الِلُه ِمْن َصاِحَبٍة َواَل َوَلدٍ 

َأالَّ تَممرُِدوَن؟ فَمُيْحَشممُروَن ِإلَممى َجَهممنََّم  : قَمماَل فَمُيَشمماُر ِإلَممَيِهمْ . يَمما رَبمَّنَمما فَاْسممِقَنا. َعِطْشممَنا: غُمموَن؟ فَميَمُقولُممونَ َممماَذا تَمبمْ 
ْعبُمُد اللِمَه تَمَعماَلى َحتَّى ِإَذا لَمْم يَمْبمَق ِإالَّ َممْن َكماَن يمَ . َكأَنمََّها َسَراب  َيْحِطُم بَمْعُضَها بَمْعَضاً, فَمَيَتَساَقطُوَن ِفي النَّارِ 

َفَمممما : قَمممالَ . ِممممْن بَممممرف َوفَممماِجٍر, َأتَممماُهْم َربُّ اْلَعممماَلِميَن ُسمممْبَحانَُه َوتَمَعممماَلٰى ِفمممي َأْدنَمممٰى ُصمممورٍَة ِممممَن الَّتِمممي رََأْوُه ِفيَهممما
نْمَيا َأفْمَقممَر َممما ُكنَّمما ِإلَممْيِهْم َولَممْم فَارَقْمنَمم! يَمما رَبمَّنَمما: قَمماُلوا. تَمْنَتِظممُروَن؟ تَمْتبَممُع ُكمملُّ أُمَّممٍة َممما َكانَممَت تَمْعبُممدُ  ا النَّمماَس ِفممي الممدُّ

ُهمْ  َحتَّمى ِإنَّ ( َممرَّتَمْيِن َأْو َثالَثَماً )الَ ُنْشِرُك بِالِلِه َشمْيَئاً . نَمُعوُذ بِالِلِه ِمْنكَ : فَميَمُقوُلونَ . َأنَا رَبُُّكمْ : فَميَمُقولُ . ُنَصاِحبمْ
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َقِلمبَ  نَمُه آيَمة  فَمتَمْعرُِفونَمُه ِبَهما؟ فَميَمُقولُمونَ : فَميَمُقمولُ  .بَمْعَضمُهْم لََيَكماُد َأْن يَمنمْ مَنُكْم َوبَميمْ فَمُيْكَشمُ  َعممْن . نَمْعممْ : َهمْل بَميمْ
َقٰى َمْن َكاَن َيْسُجُد لِِلِه ِمْن تِْلَقاِء نَمْفِسِه ِإالَّ َأِذَن الِلُه َلُه بِالسُُّجودِ . َساقٍ  َقٰى َممْن َكماَن َيْسمُجُد . َفاَل يَمبمْ َوالَ يَمبمْ
ثُممَّ يَمْرفَمُعموَن ُرُؤوَسمُهْم, . ُكلََّما َأرَاَد َأْن َيْسُجَد َخرَّ َعَلى قَمَفماهُ . َقاًء َورِيَاًء ِإالَّ َجَعَل الِلُه َظْهَرُه طَبَمَقًة َواِحَدةً اتمِّ 

ثُمَّ ُيْضمَرُب اْلِجْسمُر . َأْنَت رَبمَُّنا: وُلونَ فَميَمقُ . َأنَّا رَبُُّكمْ : فَمَقالَ . َوَقْد َتَحوََّل ِفي ُصورَتِِه الَِّتي رََأْوُه ِفيَها َأوََّل َمرَّةٍ 
: َوَممما اْلِجْسممُر؟ قَممالَ ! يَمما َرُسمموَل اللِممهِ : ِقيمملَ . «اللَُّهمممَّ َسمملِّْم َسمملِّمْ : َويَمُقولُممونَ . َوَتِحمملُّ الشَّممَفاَعةُ . َعلَممى َجَهممنَّمَ 

فَمَيُمممرُّ . ٍد ِفيَهمما ُشممَوْيَكة  يُمَقمماُل َلَهمما السَّممْعَدانُ َتُكمموُن بَِنْجمم. ِفيممِه َخطَمماِطيُ  وََكالَلِيممُب َوَحَسممك  . َدْحمم   َمزلَّممة  »
َوَمْخممُدوش  . فَمنَمماٍج ُمَسمملَّم  . اْلُمْؤِمنُمموَن َكطَممْرِف اْلَعممْيِن وََكمماْلبَمْرِق وََكممالرِّيِح وََكممالطَّْيِر وََكَأَجاِويممِد اْلَخْيممِل َوالرَِّكممابِ 

َذا َخلَممَص اْلُمْؤِمنُموَن ِمممَن النَّمماِر, فَمَوالَّممِذي نَمْفِسمي بِيَممِدِه َفَممما ِمممْنُكْم َحتَّممى إِ . َوَمْكممُدوس  ِفممي نَماِر َجَهممنَّمَ . ُمْرَسمل  
لَّممِذيَن ِفممي النَّمماِر ِممْن َأَحممٍد بَِأَشممدَّ ُمَناَشممَدًة هلل ِفممي اْسِتْقَصمماِء اْلَحممقِّ, ِمممَن اْلُمممْؤِمِنيَن هلل يَمممْوَم اْلِقَياَمممِة إِلْخممَوانِِهْم ا

فَمُتَحمرَُّم ُصمَورُُهْم . َأْخرُِجموا َممْن َعمَرفْمُتمْ : فَميُمَقماُل َلُهممْ . انُوا َيُصموُموَن َمَعنَما َوُيَصملُّوَن َوَيُحجُّمونَ رَبمَّنَما َكم: يَمُقولُمونَ 
َمما ! ارَبمَّنَم: ثُممَّ يَمُقولُمونَ . فَمُيْخرُِجوَن َخْلقاً كثيمراً قمد َأَخمَذِت النَّماُر ِإلَمى ِنْصمِ  َسماقَمْيِه َوِإلَمى رُْكَبتَمْيمهِ . َعَلى النَّارِ 

. َفَممْن َوَجمْدتُْم ِفمي قَمْلبِمِه ِمثْمَقماَل ِدينَماٍر ِممْن َخْيمٍر فَمَأْخرُِجوهُ . اْرِجُعموا: فَميَمُقمولُ . بَِقَي ِفيَها َأَحد  ِممَّمْن َأَمْرتَمنَما بِمهِ 
َفَممْن َوَجمْدتُْم . اْرِجُعموا: ثُممَّ يَمُقمولُ . نَماَلْم نَمَذْر ِفيَهما َأَحمداً ِممَّمْن َأَمْرتمَ ! ثُمَّ يَمُقوُلوَن رَبمََّنا. فَمُيْخرُِجوَن َخْلقاً َكِثيراً 

لَمْم نَمَذْر ِفيَهما ! رَبمَّنَما: ثُممَّ يَمُقولُمونَ . فَمُيْخرُِجموَن َخْلقماً َكِثيمراً . ِفي قَمْلِبِه ِمثْمَقاَل ِنْصمِ  ِدينَماٍر ِممْن َخْيمٍر فَمَأْخرُِجوهُ 
ممْن َأَمْرتَمنَمما َأَحممداً  فَمُيْخرُِجمموَن . َوَجممْدتُْم ِفممي قَمْلبِممِه ِمثْمَقمماَل َذرٍَّة ِمممْن َخْيممٍر فَممَأْخرُِجوهُ َفَمممْن . اْرِجعُمموا: ثُمممَّ يَمُقممولُ . ِممَّ

ِإْن لَمْم ُتَصمدِّقوِني ِبٰهمَذا : وََكاَن َأبُو َسِعيٍد اْلُخمْدِريُّ يَمُقمولُ . «رَبمََّنا َلْم نََذْر ِفيَها َخْيراً : ثُمَّ يَمُقوُلونَ . َخْلقاً َكِثيراً 
ِإنَّ اهلل اَل َيْظِلمُم ِمثْمَقماَل َذرٍَّة َوِإْن تَمُك َحَسمَنًة ُيَضماِعْفَها َويُممْؤِت ِممْن َلُدنْمُه َأْجمراً }: ْن ِشْئُتمْ اْلَحِديِث فَاقْمَرُأوا إِ 

َأْرَحممُم َشممَفَعِت اْلَمالَِئَكممُة َوَشممَفَع النَِّبيُّمموَن َوَشممَفَع اْلُمْؤِمنُمموَن, َولَممْم يَمْبممَق ِإالَّ : فَميَمُقمموُل اهلل َعممزَّ َوَجمملَّ »{ َعِظيممماً 
َُّ . المرَّاِحِمينَ  َهما قَمْوممماً لَمْم يَمْعَملُموا َخْيمراً قَمم قَمْد َعماُدوا ُحممماً فَميُمْلِقمميِهْم . فَميَمْقمِبُ  قَمْبَضمًة ِمممَن النَّماِر فَمُيْخمِرُج ِمنمْ

َأالَ تَمَرْونَمَهما . ِفمي َحِميمِل السَّمْيلِ  فَمَيْخُرُجوَن َكَما َتْخُرُج اْلِحبَّةُ . ِفي نَمْهٍر ِفي َأفْمَواِه اْلَجنَِّة يُمَقاُل َلُه نَمْهُر اْلَحَياةِ 
َهمما ِإلَمى الظِّمملِّ . َممما َيُكموُن ِإلَممى الشَّمْمِس ُأَصممْيِفُر َوُأَخْيِضمرُ . َتُكموُن ِإلَممى اْلَحَجمِر َأْو ِإلَممى الشَّمَجرِ  َوَممما َيُكموُن ِمنمْ

فَمَيْخُرُجموَن َكماللُّْؤُلِؤ ِفمي رِقَماِبِهُم »: قَمالَ . اْلَباِديَمةِ َكأَنََّك ُكْنَت تَمْرَعى بِ ! يَا َرُسوَل الِلهِ : فَمَقاُلوا« َيُكوُن َأبْمَيَ ؟
ٰهممُؤاَلِء ُعتَمَقمماُء اهلل الَّممِذيَن َأْدَخَلُهممُم اهلل اْلَجنَّممَة بِغَْيممِر َعَمممٍل َعِملُمموُه َوالَ َخْيممٍر . يَمْعممرِفُمُهْم َأْهممُل اْلَجنَّممةِ . اْلَخممَواتِمُ 
َِ َأَحممداً ِمممَن : فَميَمُقولُممونَ . نَّممَة َفَممما رََأيْمُتُممموُه فَمُهممَو َلُكمممْ اْدُخلُمموا اْلجَ : ثُمممَّ يَمُقممولُ . قَممدَُّموهُ  رَبمَّنَمما َأْعطَْيتَمنَمما َممما لَممْم تُمْعمم
: َأيُّ َشممْيٍء َأْفَضممُل ِمممْن ٰهممَذا؟ فَميَمُقممولُ ! يَمما رَبمَّنَمما: فَميَمُقولُممونَ . َلُكممْم ِعْنممِدي َأْفَضممُل ِمممْن ٰهممَذا: فَميَمُقممولُ . اْلَعمماَلِمينَ 
َُ َعَلْيُكْم بَمْعَدُه َأبَداً  َفالَ . ِرَضايَ   .«َأْسَخ
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 .بَمَلغَِني َأنَّ اْلِجْسَر َأَدقُّ ِمَن الشََّعَرِة َوَأَحدُّ ِمَن السَّْي ِ : قَاَل َأبُو َسِعيدٍ  :ولمسلم 
 

فَمِإنمَُّهْم الَ يَُموتُموَن َأمَّا َأْهُل النَّاِر الَِّذيَن ُهْم َأْهُلَها, »: قَاَل َرُسوُل الِلِه : قَالَ  َعْن َأِبي َسِعيٍد  -292
ُهُم النَّماُر بِمُذنُوِبِهْم . ِفيَها َواَل َيْحيَمْونَ  َحتَّمى ِإَذا َكمانُوا . فََأَمماتَمُهْم ِإَماتَمةً ( َأْو قَماَل ِبَخطَايَماُهمْ )َوٰلِكْن قَمْوم  َأَصابَمتمْ

يَا َأْهَل اْلَجنَّمِة َأِفيُضموا : ثُمَّ ِقيلَ . َعَلى َأنْمَهاِر اْلَجنَّةِ  فَمبُثُّوا. َفِجيَء ِبِهْم َضَبائَِر َضَبائِرَ . ُأِذَن بِالشََّفاَعةِ . َفْحماً 
قَمْد َكماَن  Jَكَأنَّ َرُسوَل الِلِه : فَمَقاَل رَُجل  ِمَن اْلَقْومِ « فَميَمْنبُُتوَن نَمَباَت اْلِحبَِّة َتُكوُن ِفي َحِميل السَّْيلِ . َعَلْيِهمْ 
 رواه مسلم  .بِاْلَباِديَةِ 

 
 :األحاديثترجمة راويي 

 .تقدمت ترمجته يف احلديث األوذ من كتاب اإلميان  أبو تريره 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث الساب  من كتاب اإلميان  أبو سعمد اخلديي 

 
 :تخريج األحاديث

بااب قاوذ ا  " " كتااب التوحماد" ، وأخرجاه البخاايي يف (982)أخرجاه مسالم حاديث  أبوتريره  حديث
، وأخرجاه النساائ  يف  (7437)، حاديث [ 23ساويه القماماة"] {ِإَلى رَبمَِّها نَاِظَرة  *يَمْوَمِئٍذ نَاِضرة  ُوُجْوه  }:تعاو

 (9931)حديث " باب مو   السجود " كتاب التطبمق 
"  كتاب التفس "، وأخرجه البخايي يف (983) ي خرجه مسلم حديث   وأما حديث أيب سعمد

 (.4189)ديث ح"  ن ا  ن يظلم مثقاذ  يه "باب"
خرجااه اباان أوانفاارد بااه عاان البخااايي، و ( 981)الاا ي يلمااه ي خرجااه مساالم حااديث   وأمااا حااديث أيب سااعمد

 (.4301) حديث " باب  كر الشفاعة " " كتاب العتد " ماجه يف 
 

 :شرح ألفاظ األحاديث
 و أن السااؤاذ مل يقاا  عاان الرؤيااة يف  يف تقممااد السااؤاذ بمااوم القمامااة  شااايه": ؟َهممْل نَمممَرى رَبمَّنَمما يَمممْوَم اْلِقَياَمممةِ "-

 .خرهالدنما، ألنه نخالف يف عدمها، و منا السؤاذ والبتث يف يؤيته جل وعال يف اآل
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تال تضارون غا كم، أو يضاركم أحاد يف : يوي بضم التاء وتشديد الراء، من الضار واملعاىن":  َهْل ُتَضارُّونَ  "-
ستفهام  نكايي مبعىن النف ، أي ن حي ل  لو كااا ن حي ال عناد حالة الرؤية بعمحة أو خمالفة يف الرؤية؟ واإل

 .يؤيتكم القار لملة البدي
تل تضامون "ويف الرواية األخرى تل يلتقكم يف يؤيته  ر؟ ي ويوي بضم التاء وختفمف الراء، من الض ، أ

التاء  مويوي بضه ، يوي بفتح التاء وتشديد املمم ، واملعىن تل ينضم بعضكم  و بعو عند يؤيت" يف يؤيته
واملفهم ( 3/20)انظر شرح النووي ]ومشقة وتعبم مواملعىن تل يلتقكم   وختفمف املمم من الضمم،

(9/494]). 
الرؤية بالرؤية يف الو وح وقواذ الشو ويي  املشقة، ن تشبمه املرئ   هاملراد تشبم":  فَِإنَُّكْم تَمَرْونَُه َكَذِلكَ "-

 .للرؤية اليت ت  يعل الرائ  هبمشف التاعلوا  كب ا ، و منا ك باملرئ  تعاو ا  عن  لو
 .جسر على منت جهنم": الصَِّراُ   "-
 .مج  كلوب بفتح الكاف و م الالم املشدده وت  حديده معطوية الرأ، يعلق يمها اللتم": َكالَلِيبُ   "-
السعدان بفتح السني وسكون العني وتو نبات  و شوك، شوكته من مجم  ": ِمْثُل َشْوِك السَّْعَدانِ  "-

اجلوانب، مثل احلسو، وتشبمه الكاللمب بشوك السعدان لسرعة اختطايها وكثره اننتشاب يمها ولتقريب 
ال ويه  رب هلم مثال  مبا عريوأ وألفوأ يف الدنما، وحىت ن يتوتم أن حجاها صغ  كشوك السعدان قاذ 

":  َْر َأنَُّه الَ يَمْعَلُم َما َقْدُر ِعَظِمَها ِإالَّ اهللَغيم." 
 .بفتح التاء واحلاء أي احرتقوا": فَمُيْخَرُجوَن ِمَن النَّاِر َوَقِد اْمَتَحُشوا"-
 .أي تو املاء ال ي من يشربه أو يتطهر به مل ميت أبدا  ":َماُء اْلَحَياةِ  "-
مِل  "بكسر احلاء وتشديد الباء ب ي البقوذ والعشب،":  اْلِحبَّةُ ": "سَّْيلِ َكَما تَمْنُبُت اْلِحبَُّة ِفي َحِميِل ال  "- محَِ

اء، واملراد التشبمه يف سرعة النبات وحسنه ثبه من يني أو غ  ءحياله السمل وجيمابفتح احلاء وتو ": السَّْملِ 
 ( [3/24)انظر شرح النووي . ] ويراوته
 .فتح القاف والشني املخففة أي آ اين وأتلكين وغ  جلديب": فَِإنَُّه َقْد َقَشَبِني رِيُحَها "-
 .أي هلمبها وشده وتجها ":َوَأْحَرقَِني ذََكاُؤَها "-
 .بفتح الفاء واهلاء والقاف أي انفتتت": انْمَفَهَقْت َلُه اْلَجنَّةُ  "-
وويدت يف القارآن الكارمي  اهلاء تنا للسكت، واألصل متنَّ، وتاء السكت يؤتى هبا يف آخار الكلااة ": َتَمنَّهْ  "-

َوَأمَّما َممْن ُأوتِمَي ِكَتابَمُه ِبِشمَماِلِه }: قااذ تعااو( كتايب، وحساايب، ومااىت، وسالطاين ) كلاة  كاا يف سويه احلاقة
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 ۜ   ا َأْغنَمٰى َعنِّمي َمالِيَمهْ َمم *يَما لَْيتَمَهما َكانَمِت اْلَقاِضمَيَة  *َوَلْم َأْدِر َما ِحَسابَِيْه  *فَميَمُقوُل يَا لَْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتابَِيْه 
 .[52-52الحاقة من سورة] {َهَلَك َعنِّي ُسْلطَانَِيهْ  *
 تعااو بضم الغني ويتح الباء املشادده مجا  غاابر أي بقاياا أتال الكتااب، أبقااتم ا : "َوغُبَِّر َأْهِل اْلِكَتابِ  "-

املساامح، يالي ااا تب مبعباااودا م  و النااااي خباااالف ألهناام يعبااادون بشااارا  صااااحلا  يااالمهود يعبااادون ععياااعا  والن اااايى 
 .خاصا   هم توبمخا  األن اب يمبقمهم لموخب

وساط  ييض والقاا  املساتو الساراب تاو الا ي يارتاءى للناا، يف األ": َكأَنمََّها َسَراب  َيْحِطمُم بَمْعُضمَها بَمْعَضماً   "-
النهاااي يف احلاار الشااديد نمعااا  مثاال املاااء، يالكفاااي ياا تون جهاانم عطاشااا  حيساابوهنا ماااء يمتساااقطون يمهااا حيطاام 

 .تادتقاابعضها بعو لشده 
ُهمْ  "- نْمَيا َأفْمَقَر َما ُكنَّا ِإلَْيِهْم َوَلْم ُنَصماِحبمْ مق اودتم التضار   و ا  يف كشاف تا أ ": .فَارَقْمَنا النَّاَس ِفي الدُّ

الشاده، وأهناام لعمااوا ياعااة ا  يف الاادنما مفااايقني أقااايهبم الضاالني ماا  حاااجتهم للتعاااي  معهاام لكاانهم يااايقوتم 
 .ومل ي احبوتم وقدموا ي ا ا  علمهم

الطبااق يقاااي الظهاار أي صاااي يقااايأ واحااده كال اافتة ن يسااتطم  ":  ِإالَّ َجَعممَل اللِممُه َظْهممَرُه طَبَمَقممًة َواِحممَدةً " -
 .ثنمها لمسجد

 مم وكسرتا لغتان مشهويتان وتو ال را اجلاجلسر بفتح ": ثُمَّ ُيْضَرُب اْلِجْسُر َعَلى َجَهنَّمَ " -
بفاااتح املااامم ويف الاااعاي الفاااتح والكسااار، "  َمعلَّاااةٌ "باااداذ مفتوحاااة وحااااء سااااكنة، وَدْحاااٌو ":"  َدْحممم   َمزلَّمممة  " -

 .والدحو واملعلة مبعىن واحد وتو املو   ال ي تعذ يمه األقدام ون تستقر
اخلطااايمف مجاا  خطاااف بضاام اخلاااء وتاا  مبعااىن الكاللمااب وتقاادم  ":ِفيممِه َخطَمماِطيُ  وََكالَلِيممُب َوَحَسممك  " -

  اجلهات يتعلاق ب صاواف الغانم، ويتخا  مثلاه يف بفتح احلاء والسني، نبات  و شوك من مجم: بمانه، واحلسو
 .الشكل من احلديد آلة حرب

ماان أصااابه خاادش مث أيساال أي "َمْخممُدوش  " ماان النجاااه سااامل،"نَمماج ": "فَمنَمماٍج ُمَسمملَّم  َوَمْخممُدوش  ُمْرَسممل  " -
 . خلص وجنا بعدما خدش وأصابه ما أصابه

الادواب يف سا تا   ا يكاب بعضاها بعضاا ، واملعاىن أهنام ثالثاة  ومناه تكدسات" : َوَمْكُدوس  ِفي نَاِر َجَهنَّمَ  "-
 .قسم يسلم وينجو بال  ري، وقسم ينجو بعدما خيدش، وقسم مكدو، وي لقى يف جهنم: أقسام
 .أي صاحب خ ": رَبمََّنا َلْم نََذْر ِفيَها َخْيراً  "-
-"  َُّ َهمما قَمْوممماً لَممْم يَمْعَملُمموا َخْيممراً قَمم أي صااايوا محاااا  بضاام احلاااء ويااتح املاامم ": َعمماُدوا ُحمممماً  قَممدْ . فَمُيْخممِرُج ِمنمْ

 .األوو املخففة أي يتاا  والواحده محاة
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 . ءأيواأ مج  يوتة وت  أوذ الش": فَميُمْلِقيِهْم ِفي نَمْهٍر ِفي َأفْمَواِه اْلَجنَّةِ  "-
 .أي يف التأللؤ والنضايه وال فاء": فَمَيْخُرُجوَن َكاللُّْؤُلِؤ "-
املاراد بااخلواه تناا أشاماء مان  تاب : قااذ صااحب التتريار:" قااذ الناووي يمحاه ا ": رِقَماِبِهُم اْلَخمَواتِمُ ِفمي " -

 ([3/33)شرح مسلم "] أو غ   لو تعلق يف أعناقهم عالمة يعريون هبا
أي أتل الناي املستتقون للخلود يمهاا يهام ":  مَاْونَ أَمَّا أَْتل  النَّاِي الَِّ يَن ت ْم أَْتل َها يَِ ناَّه ْم نَ مَي وت وَن ِيمَها َونَ حيَْ "

ُهم مِّمْن َعمَذاِبَها}:ن ميوتون ون حيمون حماه تنفعهم كاا قاذ تعاو   {اَل يُمْقَضٰى َعَلْيِهْم فَمَيُموتُوا َواَل ُيَخفَُّ  َعمنمْ
 . [١2:فاطر] 
 .الضبائر اجلااعات": َضَبائَِر َضَبائِرَ "-
 

 :فوائد األحاديثمن 
يف األحاديث ما يدذ على  ثبات يؤية املؤمنني لرهبم يوم القمامة بال تعاحم ون مضايه،  :الفائدة األولى-

واستدذ حبديث  أيب تريره وأيب سعمد ي   ا  عنهاا من قاذ برؤية املنايق   تعاو يوم القمامة، وتقدم 
 .بقالكالم عن ت أ املس لة ومس لة الرؤية بالتف مل يف احلديث السا

 :يف األحاديث ما يدذ على  ثبات عده صفات   تعاو: الفائدة الثانية-
 :صفة اإلتيان هلل تعالى : أوالً  

 :وحتت صفة اجمل ء واإلتمان عده مباحث ,..."فيأتيهم اهلل تبارك وتعالى" لقوله 

  معتقد أهل السنة والجماعة في هاتين الصفتين: المبحث األول *
من غ  تكممف ،يثبتون صفيت اجمل ء واإلتمان   تعاو وأنه جي ء وي يت بنفسه سبتانه أتل السنة واجلااعة 

وال فات الفعلمة ت  اليت يت ف هبا ، ون متثمل ومن غ  حتريف ون تعطمل ومها من ال فات الفعلمة اخلربية 
 .بل يت ف هبا سبتانه يف وقت دون وقت ، ا  تعاو   ا شاء ولمس على الدوام

 صفتا المجيء واإلتيان ثابتتان بالكتاب والسنة واإلجماع : المبحث الثاني *
َهْل يَمْنظُُرْوَن ِإالَّ َأْن يَْأتِيَمُهْم }: وقوله تعاو ، {َوَجاَء رَبَُّك َواَْلَمَلُك َصَفاً َصَفاً }:قوله تعاو :فمن الكتاب -

 {َواَْلَمالَِئَكُة َوُقِضِي َاأْلَْمرُ  اَلَلَُّه ِفي ظَُلٍل ِمَن اَْلَغَمامِ 
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وإن تقرب إلي ذراعاً ...:"قاذ ا  تعاو: مريوعا   وحديث أيب تريره ، أحاديث الباب :ومن السنة  -
جئته , وإذا تلقاني بباع "ويف يواية ملسلم ، متفق علمه "وإن أتاني يمشي أتيته هرولة, تقترب إليه باعاً , 
 ."أسرعأتيته ب(: وفي رواية)
وأمجعوا على أنه عع وجل جي ء يوم القمامة "  :  قاذ أبو حسن األشعري: وإجماع السل  على ذلك -

 ( [227)انظر يسالته ألتل الثغر من " ] وامللو صفا  صفا  

  المخالفون ألهل السنة :المبحث الثالث *
واألشاعره يؤولون اجمل ء واإلتمان   يمقدِّيون املخالفون ألتل السنة واجلااعة من املعطلة كاجلهامة واملعتعلة 

ويقولون يف ، يال يثبتون اجمل ء واإلتمان   بنفسه ( وأتى أمر يبو ، جاء أمر يبو : ) ويقولون ، حم ويا  
: مستدلني بقوله تعاو ، أي أمر يبو " أو ي يت يبو " ويف قوله ، أي أمر يبو  {َوَجاَء رَبُّكَ }:قوله تعاو 

 . وت ا ت ويل بايل وصرف للنص عن ظاترأ {ى َأْمُر اَللَِّه َفاَل َتْستَمْعِجُلْوهُ َأتَ }
 :.والرد عليهم 

 . أن ت ا الت ويل خمالف لطريقة السلف يمحهم ا  -9
 . أن ت ويلكم ت ا خمالف لظاتر الن و  ، ون دلمل على ت ا الت ويل -2
َأَتى َأْمُر اَللَِّه َفاَل }: واستدنلكم بقوله تعاو ( جاء أمر ا  وأتى أمر ا  :) أن قولكم ب ن املراد -3

لو أياد ت ا املعىن ل كرأ يف بقمه  تو استدنذ علمكم ن لكم ، ألن يمه بمانا  ب ن ا   {َتْستَمْعِجُلْوهُ 
تعاو يف آية واحده بنيَّ صفة اإلتمان لنفسه ، واإلتمان اآليات كاا  كرأ تنا ، بل أصرح من  لو أن ا  

وت ا {يَاِت رَبِّكءاَ بَمْعُ   يَهْل يَمْنُظُرْوَن ِإالََّأْن تَْأتِيَمُهُم اَْلَمالَِئَكُة َأْو يَْأِتْي رَبَُّك َأْو يَْأتِ }: لغ أ يقاذ تعاو 
ته تقسمم يبعد معه التقدير ألنه لو أياد أمرأ التقسمم والبمان إلتمان املالئكة و تمانه سبتانه و تمان بعو آيا

 . سبتانه كاا تععاون ل كرأ يف ت أ اآلية يلمس تناك ما مين   كرأ 
 :تنبيه 

ينقلون  مجاعا  وكالما  عن السلف ن ، بعو املفسرين املت ثرين مب تب األشاعره يف  ثبات بعو ال فات 
وأن السلف كانوا يسكتون ، و عن صفيت اجمل ء واإلتمان يااا نقلوأ ونسبوأ للسلف تو تنعيه ا  تعا،ي ح 

، بل يقولون ن نتكلم ون نديي ما معناتا ون نبتث يف دنلتها ، ون يعتقدون أن   تعاو جممئا  حقمقما  
وت ا القوذ نسبته للسلف غ  صتمتة بل السلف يمحهم ا  يثبتون صفيت اجمل ء واإلتمان   تعاو كاا 
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له وعظاته سبتانه ون يبتثون عن كمفمه جممئه و تمانه سبتانه كاا يثبتوهنا من غ  تكممف ون يلمق تال
 ( [921 -928)انظر شرح اللاعة للشمخ عبدالرمحن احملاود   . ] حتريف ومن غ  تعطمل ون متثمل 

 صفة الصورة هلل تعالى: الصفة الثانية
وأتل السنة واجلااعة يثبتون صفة ال ويه   تعاو  ، .."يعرفونفيأتيهم اهلل تعالى في صورته التي :"لقوله

 : ويدل عليها ، كاا يلمق تالله وعظاته من غ  حتريف ون تعطمل ومن غ  متثمل ون تكممف
فيأتيهم اهلل تعالى في :" يف  حديث أيب تريره ، حديث أيب تريره وحديث أيب سعمد يف الباب  -9

 "وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة" :ديث أيب سعمدويف ح" صورته التي يعرفون
واحلديث مروي ، يواأ الرتم ي "  رأيت ربي في أحسن صورة:"  قاذ الن  حديث ابن عبا،  -2

 .عن مج  من ال تابة وصتته البخايي والرتم ي ومن املت خرين أمحد شاكر واأللباين يحم ا  اجلام 
فيأتيهم اهلل تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي "أيب تريره يف الباب يف حديث : إشكال وجوابه

 "يعرفون
يم تمهم على صويه ، أنه لمس كاثله ش ء: وتل النا، يعريون صويه ا ؟ يعريون: " قاذ شمخنا ابن عثماني
م على أنه ب ويه خيمل  لمه: مبعىن، أو أن يتغ  نظر النا،، أنه يتغ : أو تل املعىن، على غ  ت ا الوصف

و ن كان ت ا خالف ظاتر اللف   لكن ألن ا  تعاو ن يتغ  يمتال ، غ  صويته؟ الظاتر أن املراد الثاين
" واحلاصل أهنم يرونه على صويه معمنة يف أوذ األمر مث على صويته اليت ت  علمه عع وجل، على ت ا

 [123/ 9التعلمق على مسلم ]
 هلل تعالى صفة الكالم: الصفة الثالثة

 :وتحت صفة الكالم عدة مباحث..." أنا ربكم: فيقول"  :لقوله

 معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكالم  :المبحث األول *
أتل السنة واجلااعة يثبتون صفة الكالم   تعاو كاا يلمق تالله من غ  حتريف ون تعطمل ومن غ  

واجلااعة أن ا  عع وجل يتكلم ويقوذ وينادي وأن كالمه ب وت يمعتقد أتل السنة ، تكممف ون متثمل
 .وحرف

 صفة الكالم دلَّ عليها الكتاب والسنة واإلجماع  :المبحث الثاني *
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قَاَل }:"وعلى القوذ قوله تعاو {وََكلََّم اَللَُّه ُمْوَسى َتْكِلْيَماً }على الكالم قوله تعاو :فمن الكتاب  -
ا َأتَاَها نُمْوِدَي } :وعلى النداء قوله تعاو ، {طََفْيُتَك َعَلى اَْلنَّاِس ِبِرَساالَِتي َوِبَكاَلميْ يَاُمْوَسى ِإنِّي ْاصْ  فَمَلمَّ

 {يَاُمْوَسى
ولش ين يف :"... ق ة اإليو وقوذ عائشة ي   ا  عنها  يف الدنلة على صفة الكالم: ومن السنة -

يواأ البخايي ومسلم وعلى القوذ والنداء حديث أيب ...." نفس  أحقر من أن يتكلم ا  يفَّ ب مٍر يتلى 
إن اهلل : فيُمَنادي بصوت , لبيك وسعديك : فيقول ! يا آدم : يقول اهلل  :"مريوعا   سعمد اخلديي 

 .يواأ البخايي"  ذريتك بعثاً إلى الناريأمرك أن تخرج من 
 .وأمج  السلف على  ثبات صفة الكالم   تعاو وأن كالمه ب وت وحرف  -

( أي ياتن قوما  من أتل مكة )  وخاير أبو بكر ( :"332و 339/ 9" )احلجة " قاذ األصبهاين يف 
ولكنه كالم ، الم  ون كالم صاح  لمس بك:" يقاذ . ت ا من كالم صاحبو : يقالوا ، يقرأ علمهم القرآن 

 ن ت ا القرآن كالم :" على املنرب  وقاذ عار بن اخلطاب . ومل ينكر علمه أحد من ال تابة " ا  تعاو 
لمس بكالم  ون كالم :"  ويف قوذ أيب بكر .. يهو  مجا  ال تابة و مجا  التابعني بعدتم " ا  

 " ثبات احلرف وال وت ألنه  منا تال علمهم القرآن باحلرف وال وت "  منا تو كالم ا  تعاو ، صاح  
 واستفا ت اآلثاي عن الن  ( :"  304/  92جماو  الفتاوى ) وقاذ شمخ اإلسالم ابن تمامة يف 

ومل ينقل عن أحد من السلف ..وال تابة والتابعني ومن بعدتم من أئاة السنة أنه سبتانه ينادي ب وت 
 "ون أنه أنكر أن يتكلم ا  ب وت أو حبرف ،  يتكلم بال صوت أو بال حرف  ن ا : أنه قاذ 

ووجه  لو أن عدم الكالم صفة نقص يف مقايمس البشر : وأيضا  دذَّ العقل على  ثبات صفة الكالم  -
وا  عع وجل جعل عجع اآلهلة ، يكمف برب البشر ؟ يعند البشر األخر، ال ي ن يتكلم يمه علة ونقص 

وقاذ عن  {مهُ مُ لِّ كَ يُ  الَ  هُ نَّ أَ  واْ رَ يمَ  مْ لَ أَ }الكالم دلمال  على أهنا ن ت لح آهلة يقاذ عن عجل بين  سرائمل  عن
  {نَ وْ قُ طِ نْ يمَ  واْ انُ كَ   نْ إِ  مْ هُ وْ لُ أَ اسْ فَ }األصنام 

  المخالفون ألهل السنة:  المبحث الثالث*
 : طائفتانأشهر من خال  السنة في صفة الكالم من المبتدعة 

وتؤنء ينكرون صفة الكالم ويقولون أنه لمس من صفات ا  تعاو و منا  :المعتزلة والجهمية  : األولى
خملوقاٌت منف لة يك لو الكالم تو ، تو خلق من خلق ا  كسائر املخلوقات كالساوات واجلباذ و غ تا

 ايته   تعاو يه    اية تشريف وأما  ، خلقه يف اهلواء أو يف املكان ال ي ي سا  منه ، من خلق ا  
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أيضا  نقوذ كالم ا  من باب   اية التشريف ومن تنا جاءت مقالتهم ، وبمت ا  ، يكاا تقوذ ناقة ا  
 . الضالة املشهويه خبلق القرآن وق تهم م  اإلمام أمحد مشهويه 

 :. والرد عليهم 
 .  ي تقدم بمانه أن ت ا انعتقاد خمالف لطريقة السلف و  مجاعهم ال  -9
 :. أن ت ا خمالف لظاتر الن و  الدالة على  ثبات صفة الكالم   تعاو ومنها  -2
ون ميكن ون  , ٣٤: طه {ِإنَِّني أَنا اَللَُّه اَل ِإلَه ِإالَّ َأنَا َفاْعُبْدِنيْ }:   ا  جل وعال يقوذ  أن موسى  -3

 .جيوق أن يقوذ  لو أحد  ن ا 
بل الكالم دلمل على ، يال ميكن أن يكون الكالم وصفا  قائاا  بنفسه ، ت ا يرّدأ العقل  أن قولكم -4

 .املتكلم يهو صفة للاتكلم ن منف ال  عنه 
ي  ا  ، يالقوذ بنف  صفة الكالم وصف ناقص ، أن نف  صفة الكالم عن ا  تعاو نف  ل فة كااذ  -1

يكمف باخلالق و  املثل األعلى ، تعترب يف حقه صفة نقص كان املخلوق ال ي ن يتكلم ك ن يكون أخرسا  
: األعراف {َأْلْم يَمَروْا َأنَُّه الَيَُكلُِّمُهمْ }:عاب عجل بين  سرائمل بقوله وا  ، وتعاو ا  عاا تقوله املبتدعة ، 

 . ،  وقد استفا ت األدلة على  ثبات ت أ ال فة ٣٤١
  خملوق أنه ثبت يف ال تمح من حديث خولة بنت حكمم أن الن  نقوذ مما يدذ على أن كالم ا  غ -1
  من نزل منزالً فقال أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل : " قاذ

 .ولو كانت كلاات ا  خملوقة ملا جاقت انستعا ه هبا ألن انستعا ه باملخلوق شرك " من منزله ذلك 

واألشاعره يثبتون صفة الكالم يه  من ال فات السب  اليت يثبتوهنا لكنهم : األشاعره  :الطائفة الثانية 
 ن الكالم ال ي نثبته  تو الكالم القائم ب اته سبتانه ن ينف ل عنه يالكالم عندتم تو املعىن : يقولون 

الم ا  عندتم من غ  القائم يف النفس يقط يا  مت ف بالكالم أقن  ون يتكلم مبشمئته سبتانه مث  ن ك
ت ا لمس تو كالم ا  : و  ا قمل ما ا تقولون يف القرآن ال ي تو كالم ا  تعاو ؟ قالوا ، صوت ون حرف 

وت ا اعتقاد ، ولمس كالم ا  حقمقة  و منا تو عبايه أو حكاية عن كالم ا  عربَّ به جربيل أو حماد 
ألنه   ا كان القرآن ال ي بني أيدينا تو من كالم حماد ، ن خملوق أن القرآ: بايل وياسد يقتض  أن يقولوا 

 . أو جربيل يهو عندتم خملوق يال يرق هب ا انعتباي بمنهم وبني املعتعلة واجلهامة 
 :. إذن ملخص معتقدهم في صفة الكالم 
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أهنم يثبتون صفة الكالم ولكن ت ا الكالم تو القائم يف  ات ا  سبتانه ن ينف ل عنه يهو معىن قائم  -9
وما يوجد يف القرآن تو حكاية عن  ، يف النفس من غ  صوت ون حرف أشبه خبواير النفس وحنو  لو 

 . كالم ا  ن حقمقته 
 .مي وأنه ن يتكلم مبشمئته و يادته سبتانه أهنم يثبتون أن ا  تكلم أقن  أي أن نوعه قد -2

 :. والرد عليهم 
 .     أن ت ا خالف يريقة السلف و مجاعهم ال ي تقدم بمانه  -9
 . أن ت ا خالف ظاتر الن و  اليت تدذ على أنه سبتانه يتكلم ب وت وحرف  -2
يلو كان معىن ،    ن ال وت ون يسا، أن اعتقادكم خيالف األدلة اليت تدذ على أن كالم ا  يس ا   -3

وتقدم حديث عبدا  بن أنمس وأن ا  ينادي اخلالئق يوم القمامة ب وت ، قائم بالنفس كاا تظنون ملا     
 . مساو  

 . أن املعروف من الكالم تو ما ينطق به املتكلم ن ما يضارأ يف نفسه  -4
من قعم أن كالم ا  تو املعىن النفس  يقد قعم : أن بعو العلااء يقوذ يدا  على ت ا انعتقاد البايل  -1

 ألنه   ا كان بال صوت ون حرف يكمف يرسل يسون  أو ينعذ كتابا ؟ ، ومل ينعذ كتابا  ، أن ا  مل يرسل يسون  
 أخر، وت أ صفة نقص كاا تقدم تعاو ا  أن من قعم أن كالم ا  تو معىن نفس  يقد قعم أن ا  -1

 . عاا يقولون علوا  كب ا 
وقد يّد شمخ اإلسالم ابن تمامة على من قعم أن كالم ا  تو املعىن النفس  كاا تعتقد األشاعره من تسعني 

 :. وجها  ول ا يقوذ ابن القمم يف نونمته 
 ي البطالنأعين كالم النفس   ***      تسعون وجها  بمنت بطالنه

وتناك ِيَرٌق ويوائف  خا ت يف صفة الكالم بعقمده بايلة يخالفوا السلف منهم الك الَّبمة وانحتادية 
 .ويالسفة املت خرين وغ تم 

 إثبات صفة الضحك هلل تعالى: رابعاً 
 :وتحت صفة الضحك عدة مباحث, "حتى يضحك اهلل تبارك وتعالى منه" :لقوله يف حديث أيب تريره

  معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الضحك :المبحث األول 
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أتل السنة واجلااعة يثبتون صفة الضتو   تعاو كاا يلمق بعظاته وجالله من غ  حتريف ون تكممف 
 .وت  صفة يعلمة خربية ، ومن غ  تعطمل ون متثمل

 صفة الضحك دلَّ عليها السنة واإلجماع : المبحث الثاني 
يضحك اهلل إلى :" قاذ  أن الن   وحديث أيب تريره ، حديث أيب تريره يف الباب: ة فمن السن -

 .متفق علمه " كالهما يدخل الجنة , رجلين يقتل أحدهما اآلخر 
مث يسلم الكاير واملسلم ، وت ا احلديث ي سِّر ب ن أحدمها كاير يقتل املسلم ياملسلم شهمد والشهمد يف اجلنة

 .ي اي كالمها يدخل اجلنة، مآله  و اجلنة
قاذ اإلمام ، أمج  السلف يمحهم ا  على  ثبات صفة الضتو   تعاو على الوجه الالئق به سبتانه  -

بال صفة ت ف : باب  كر  ثبات  تو يبنا عع وجل ( :"  113/  2يف كتاب التوحمد ) ابن خعمية 
، و تكهم ك لو ، بضتو املخلوقني  ون ي شبَّه  تكه، جل ثناؤأ [ أي بال تكممف لضتكه] تكه 

است ثر    ا  ، ونسكت عن صفة  تكه جل وعال ،  كاا أعلم الن  ، بل نؤمن ب نه يضتو 
بقلوبنا من تون ، م دقون ب لو  ينتن قائلون مبا قاذ الن  ، مل يطلعنا على  لو ، ب فة  تكه 

 "عاَّا مل يبنيِّ لنا مما است ثر ا  بعاله 

 المخالفون ألهل السنة  :لثالث المبحث ا
يفسرون صفة الَضتو بالقبوذ ، املخالفون ألتل السنة واجلااعة من املبتدعة كاجلهامة واملعتعلة واألشاعره 

 .وتو ت ويل بايل ، والثواب 
 :والرد عليهم 

 .أن ت ا خمالف لطريقة السلف يمحهم ا   -9
 .ال فة أن ت ا خمالف لظاتر الن و  اليت يمها  ثبات هل أ  -2
 .أن ت ويلكم ت ا ن دلمل علمه  -3

كاا يلمق تالله من غ  حتريف ون تعطمل ومن غ  تكممف ون ، إثبات صفة الساق هلل تعالى: خامساً 
 "يكش  ربنا عن ساقه: " ويف يواية البخايي" فُيكش  عن ساق"لقوله يف حديث أيب سعمد ، متثمل
 إثبات صفة الرضا هلل تعالى: سادساً 
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فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من , فيقول لكم عندي أفضل من هذا" : لقوله يف حديث أيب سعمد
 :وحتت صفة الر ا عده مباحث "رضاي فال أسخَ عليكم بعده أبدا: هذا؟ فيقول

  معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الرضا :المبحث األول 
من غ  تكممف ون تعطمل ومن غ  متثمل ون ، تعاو أتل السنة واجلااعة يثبتون صفة الر ا   سبتانه و 

يت ف هبا مىت شاء يلمست صفة  اتمة أي مالقمة يا  ، وت  من ال فات الفعلمة اخلربية ، حتريف
 .لل ات ن تنف ل عنه سبتانه بل ت  صفة يعلمة يت ف هبا ا  تعاو مىت شاء

  سنة واإلجماعصفة الرضا دلَّ عليها الكتاب وال :المبحث الثاني 
ُهْم َوَرُضوْا َعْنهُ }:قوله تعاو: فمن الكتاب -   {َرِضَي اَللَُّه َعنمْ
اللهم :" وحديث عائشة ي   ا  عنها عند مسلم مريوعا  ، حديث أيب سعمد يف الباب :ومن السنة  -

 ..." وبمعافاتك من عقوبتك , أني أعوذ برضاك من سخطك 
 .ي علم يمهم خمالف يمحهم ا  وي   عنهم و مجا  السلف على  لو حمث ن  -

، يف مجم  ال فات اليت نعذ ب كرتا القرآن  –أي يثبتون  –وك لو يقولون :" قاذ أبو   اعمل ال ابوين 
انظر عقمده .." ]والسخط ، والر ا .. والعني ، والب ر ، السا  : من ، وويدت هبا األخباي ال تاح  
 ([1)السلف أصتاب احلديث   

  المخالفون ألهل السنة :بحث الثالث الم
املخالفون  ألتل السنة واجلااعة من املعطلة كاجلهامة واملعتعلة واألشاعره وغ تم يؤولون صفة الر ا ب ياده 

 .أي أثاهبم ا  تعاو ( ي   ا  عنهم ) الثواب يمقولون 
 :والرد عليهم 

 .أن ت ا خمالف لطريقة السلف  -9
 .أن ت ا الت ويل خمالف لظاتر الن و  ون دلمل على ت ا الت ويل  – 2
 .يفرق بني ال فة ومثرا ا ، ولمس تو الر ا ، أن  ياده الثواب مثره من مثرات الر ا  -3

 من األعمال التي ينال بها المسلم رضا اهلل تعالى  :المبحث الرابع 
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ُر اَْلَبرِيِّةِ إِ }:لقوله تعاو، اإلميان با  والعال ال احل  -9  نَّ اَلَِّذْيَن ءاََمُنوْا َوَعِمُلوْا اَْلصَّاِلَحاِت ُأْولَِئَك ُهْم َخيمْ
َها َأبَداً َرِضَي اَللَّهُ *  ُهْم َوَرُضوْا َجَزاُؤُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َجنَّاِت َعْدٍن َتْجِرْي ِمْن َتْحِتَها َاأْلَنْمَهاُر َخاِلِدْيَن ِفيمْ  َعنمْ

 . {ِلَمْن َخِشَي رَبَّهُ َعْنُه َذِلَك 
َوَمَثُل اَلَِّذْيَن يُمْنِفُقْوَن َأْمَواَلُهْم ْابِْتَغاَء َمْرَضاِت اَللَِّه }:لقوله تعاو ، نفقة املاذ يلبا  لر ا ا  جل وعال  -5

 . {ا ِضْعَفْينِ َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربْمَوٍة َأَصابَمَها َواِبل  فَمَئاَتْت ُأُكَلهَ   َوتَمْثِبْيَتاً ِمْن َأنْمُفِسِهمْ 
، و ن ا    ا أحب قوما  ابتالتم ،  ن ِعَظم اجلعاء م  ِعَظم البالء :"  حلديث أنس ، الر ا بالبالء  -١

 .يواأ الرتم ي وابن ماجة وصتته األلباين " ومن َسِخَط يله السخط ، يان ي   يله الر ا
إن اهلل ليرضى عن العبد أن يأكل األكلة :" مريوعا   حلديث أنس ، محد ا  على األكل والشرب  – 4

 .يواأ مسلم " أو يشرب الشربة فيحمده عليها , فيحمده عليها 
يواأ البخايي "  السواك مطهرة للفم مرضاة للرب:" حلديث عائشة ي   ا  عنها مريوعا   :السواك  -1

 .تعلمقا  ووصله أمحد 
َوي ْضاَرب  ال ِّارَا   باَانْيَ "يف حاديث أيب ترياره  النا   يف األحاديث  ثباات ال ارا ، لقاوذ :الفائدة الثالثة
ويف الكالم  علاى ال ارا  عاده "  مث َّ ي ْضَرب  اجلِْْسر  َعَلى َجَهنَّمَ   :" ويف حديث أيب سعمد "  َظْهَرْي َجَهنَّمَ 

 : مباحث
 تعري  الصرا   -

 الطريق الوا ح الواس   :الصرا  لغة 
 . جسر ممدود على جهنم يعرب النا، علمه  و اجلنة :وشرعاً 
 الصرا  ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع  -

يقد يسرتا عبدا  بن مسعود وقتاده وقيد بن ,  ١٣: مريم {َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها}:قوله تعاو:  فمن الكتاب
 . ويسرتا مجاعة منهم ابن عبا، بالدخوذ يف الناي لكن ينجون منها، أسلم باملروي على ال را  

ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة :" ويمه ، حديث أيب سعمد اخلديي يف الباب :ومن السنة 
 .متفق علمه  "ويقولون اللهم سِلم سلِّم 

 أمج  أتل السنة على  ثبات ال را  و 
 وهل الصرا  واسع أو ضيق ؟ -
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 : اخُتل  في سعة الصرا  على قولين 
 . أن ال را  يريق واس   :القول األول 
  :واستدلوا 

 .ب ن ال را  يف اللغة تو الطريق الواس   -9
 "طاطي  وكالليب َمْدَحضة  َمزِلة عليه خ:" يف صفة ال را  قوذ الن  : حديث الباب ويمه -2

 .أن الدحو واملعلة والكاللمب ن تكون  ن يف يريق واس   :ووجه الداللة 
 .أن ال را  يريق دقمق  مق جدا  :  والقول الثاني
بلغين أن اجلسر أدق من الشعر وأحد من السمف، : مبا قاله أبو سعمد يف حديث الباب قاذ  :واستدلوا 

وجاء عند احلاكم من حديث سلاان ، ديث عائشة ي   ا  عنهاوبنتوأ عند أمحد جاء مريوعا  من ح
وا  أعلم بالراجح، ومن خالذ اخلالف السابق تبنيَّ لنا صفة ال را  وأنه ممدود ، مريوعا  أنه كتد املوسى

 يوق جهنم علمه كاللمب وخطايمف ختطف النا، حبسب أعااهلم نس ذ ا  السالمة والتجاوق 
 ا  وعبورهم عليه حال الناس على الصر  -

ي كر  –قاذ يسوذ ا  : وح يفة ي   ا  عنهاا قان  جاء يف صتمح مسلم من حديث أيب تريره
فيأتون محمداً فيقوم فيؤذن له وترسل األمانة والرحم فتقومان جنبتي :"  -حديث الشفاعة ويمه 

أي شيء كمر البرق ؟ قال !  قلت بأبي أنت وأمي: قال " الصرا  يميناً وشماالً فيمر أولكم كالبرق 
, وشِد الرجال , ألم تروا إلى البرق كي  يمر ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمر الريح ثم  كمر الطير :" 

حتى تعجز أعمال العباد , رب سلِّم سلِّم : ونبيكم قائم على الصرا  يقول , وتجري بهم أعمالهم 
وفي حافتي الصرا  كالليب معلقة مأمورة : قال , حتى يجيء الرجل فال يستطيع السير إال زحفاً 

 " .بأخذ من أُمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار 
، يانهم من مير كلاح الب ر ، مير النا، علمه على قدي أعااهلم : " قاذ شمخ اإلسالم يف عقمدته الواسطة 

، ومنهم من مير كركاب اإلبل  ،ومنهم من مير كالفر، اجلواد ، ومنهم من مير كالريح ، ومنهم من مير كالربق 
ومهم من خيطف ويلقى يف ، ومنهم من يعحف قحفا  ، ومنهم من ميش  مشما  ، ومنهم من يعدو عدوا  

 " جهنم 
 .وعلى ال را  يوم الفراي ، نس ذ ا  حسن التجاوق عن  نوبنا يف الدنما 
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واملعىن أن ، يف ناحمة ال را   أي يقفان:" قاذ ابن حجر عند  كر األمانة والرحم يف احلديث السابق 
األمانة والرحم لعظم ش هناا ويخامة مايلعم العباد من يعاية حقهاا يوقفان تناك لألمني واخلائن والواصل 

باب ال را  ، كتاب لرقاق ( 99)انظر الفتح اجمللد " ] والقاي  يمتاجان عن احملّق ويشهدان على املبطل 
 [ .جسر جهنم ٍ 

 ومن األمم أمته  ا  من األنبياء محمد أول من يعبر الصر  -
فأكون أنا وأمتي أول من يجيز وال يتكلم يومئذ إال :" قاذ يف الباب أن الن   حلديث أيب تريره

 "سلِّم, اللهم سلِّم: ودعاء الرسل يومئذٍ , الرسل 
معناتا لشده األتواذ ، واملراد ن يتكلم يف حاذ اإلجاقه ، ( ون يتكلم يومئ   ن الرسل : " ) قاذ النووي 

و ن يف  يوم القمامة مواين يتكلم النا، يمها وجتادذ كل نفس عن نفسها ويس ذ بعضهم بعضا  ويتالومون 
ت ا من كااذ  (الرسل يومئذ سلِّم سلِّم ودعوى ) : "  ، وخياصم التابعون املتبوعني وا  أعلم ، قوله 

شفقتهم ويمحتهم للخلق ، ويمه أن الدعوات تكون حبسب املواين يمدعى يف كل موين مبا يلمق به وا  
واملروي على [ انظر شرح النووي ملسلم اجمللد الثاين ، كتاب اإلميان ، باب معرية يريق الرؤية " ] أعلم 

ولكن املنايقني ن جياوقون ال را  ، بل ال را  ( كاملنايقني ) عى اإلميان ال را  عام للاؤمنني ، ومن ادّ 
 . آخر حمطة هلم  و الناي والعما  با  

 ثم بعد الصرا  يق  المؤمنون في القنطرة  -
والقنطره مكان خا  باملؤمنني ون يسقط أحد منهم يف الناي ، بل تو مكان يقتص لبعضهم من بعو 

ه   يب نفوسهم و قالة ما يف القلوب من الغل واحلسد قبل أن يدخلوا اجلنة وت ا اقت اصا   يكون ب
َونَمَزْعَنا َماِفي }:اقت ا  غ  انقت ا  األوذ يمه بون من الشوائب قبل دخوذ اجلنة كاا قاذ تعاو 

وعن أيب  ،٤١: األعراف {لَِّه اَلَِّذي َهَدانَا ِلَهَذاُصُدْورِِهْم ِمْن ِغلف َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم َاأْلَنْمَهاُر َوقَاُلوْا اَْلَحْمُد لِ 
إذا خلص المؤمنون من الصرا  ُحبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص " : قاذ  سعمد اخلديي 

بوا ونُمِقوا , لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا  فألحدهم أهدى , ُأذن لهم بدخول الجنة , حتى إذا ُهذِّ
 .يواأ البخايي "الجنة من منزله الذي كان في الدنيا إلى منزله في 

وقف يوم القمامة على النا،، وشده خاوف الرسال ما  ماا تام األحاديث دلمل على شده امل :الفائدة الرابعة-
وتا ا مان  " َسالِّْم، َسالِّمْ ! اللَّه امَّ :"  ن أن دعاواتم -وتم أشد النا، أمنا  مان العا اب –علمه من اإلميان واملنعلة 
 .كااذ شفقتهم ويمحتهم
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يف األحاديااث احلااث علااى التاسااو بطريااق اهلدايااة، وانسااتكثاي ماان األعااااذ ال اااحلة،  :الفائممدة الخامسممة-
 ":يف حاااديث أيب ساااعمد ألن النجااااه وسااارعة العباااوي علاااى ال ااارا ، حبساااب األعاااااذ ال ااااحلة، لقولاااه 

. فَمنَممماٍج ُمَسممملَّم  . وََكمممالرِّيِح وََكمممالطَّْيِر وََكَأَجاِويمممِد اْلَخْيمممِل َوالرَِّكمممابِ  فَمَيُممممرُّ اْلُمْؤِمنُممموَن َكطَمممْرِف اْلَعمممْيِن وََكممماْلبَمْرقِ 
. َتْخطَممُ  النَّمماَس بَِأْعَممماِلِهمْ  :", وفممي حممديث أبممي هريممرة "َوَمْكممُدوس  ِفممي نَمماِر َجَهممنَّمَ . َوَمْخممُدوش  ُمْرَسممل  

ُهُم اْلُمومن يَِقَي بَِعَمِلهِ  ُهُم اْلُمَجاَزى َحتَّى يُمَنجَّى. َفِمنمْ  "َوِمنمْ
األحاديااث دلماال علااى  ثبااات الناااي، وأن الاا نوب تاا  ساابب ويودتااا، يفاا  حااديث أيب  :الفائممدة السادسممة-

 "ن وهِبِمْ َوٰلِكْن قَاْوٌم َأَصابَاتاْه م  النَّاي  ِب    :" سعمد 
 .األحاديث دلمل على  ثبات القضاء بني العباد :الفائدة السابعة-
يف األحادياااث دلمااال علاااى يضااال التوحماااد، وأن املوحاااد ن خيلاااد يف النااااي، ونخاااالف باااني  :الفائمممدة الثامنمممة-

ب ناه نيضار  ا  يف النااي ويف تا ا يّد علاى املرجئاة وغال ام الا ين قاالوا ةالعلااء يف سقو  من مل تشاالهم يمحا
 ح البطالن يرد علمه أحاديث البااب، وتا  وا ات أحد من املوحدين و  لناي، وأنه لن يدخل ا ءم  اإلميان ش

يّد أيضااا  علااى اخلااوايج الاا ين قااالوا بتخلمااد صاااحب الكباا ه، ياا ن  خااراج الع اااه ماان الناااي بالشاافاعة كاااا يف 
 .أحاديث الباب يد علمهم

مهاا  ثباات الشافاعة، و كارام ا  تعااو للاالئكاة والنباني واملاؤمنني با ن يشافعوا األحاديث ي: الفائدة التاسعة-
 .يف غ تم

حاىت يف األحاديث دنلة على شؤم الا نوب واملعاصا  وأهناا سابب دخاوذ النااي كااا تقادم  :الفائدة العاشرة-
أََماااَر اْلَاالَِئَكاااَة أَْن " :امل ااال  ن ينجاااو منهاااا  ن مل تديكاااه يمحاااة ا  تعااااو، يفااا  حاااديث أيب ترياااره املوحاااد 

ااااوا ِمااااَن النَّاااااِي َمااااْن َكاااااَن نَ ي ْشاااارِك  بِااااا  َشااااْمئا ، ممَّااااْن أَيَاَد ا  تَاَعاااااَو أَْن يَاْرمَحَااااه ، ممَّااااْن يَاق ااااو  . نَ  ِٰلااااَه ِ نَّ ا : ذ  خي ْرِج 
 "ل  النَّاي  ِمِن اْبِن آَدَم ِ نَّ أَثَاَر السُّج ودِ تَْ ك  . يَاْعرِي ونَاه ْم بِ َثَِر السُّج ودِ . يَامَاْعرِي ونَاه ْم يف النَّايِ 

إلكثاااي منااه، يمسااتكثر العبااد وادلماال علااى يضاال السااجود  يف حااديث أيب تريااره  :عشممرالفائممدة الحاديممة -
حمرم اهلل علمى النمار :"يف اإلنساان  ن موا ا  الساجود، قااذ النا    ءمن ال االه، يا ن النااي ت كال كال شا

 -:وموا   السجود سبعة، قاذ بعو املتوسلني "السجودأن أكل مواضع 
 من يضلو الوايف وأنت الباق  **   يا يب أعضاء السجود عتقتها  
 ين بعتق الباق فايامنن على ال**    والعتق يسري يف الغىن يا  ا الغىن 

تاق جاعء مناه سارى العتاق وتو يتوسل  و ا  تعاو ب ن يعتق بقمة أعضائه من النااي، كااا أن عتاق الرقماق   ا أع
 . و مجمعه
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يماه دنلاة علاى أن عا اب املوحادين يف النااي خيتلاف بااختالف  حديث أيب سعمد  :الفائدة الثانية عشر-
مراتبهم يانهم من ت خ أ النااي  و سااقمه ومانهم  و يكبتماه، ويماه دنلاة علاى أن النااي ما  عظاتهاا ن تتجااوق 

 .احلد ال ي أمرت ب حراقه
بمان حااذ آخار أتال اجلناة دخاون ، وعظامم يضال ا  تعااو  يف حديث أيب تريره   :ة الثالثة عشرالفائد-

علمه، ويمه ماي ب  علمه ابن آدم من قوه الطا  ووجود احلملة، ويمه يضال الادعاء وقاوه الرجااء يف  جاباة الادعاء 
ويشاااااهد لاااااه قاااااوذ ا  " تِاااااووِععَ " حاااااىت يف آخااااار اللتظاااااات، ويماااااه جاااااواق القسااااام ب ااااافات ا  تعااااااو لقولاااااه 

قممَ قممَ : تقممول النممار:"مريوعااا    ، ويف حااديث أنااس84:   {قَمماَل فَِبِعزَّتِممَك أُلْغممِويَمنمَُّهْم َأْجَمِعممْين}:تعاااو
 "قَمْد َقَشمَبِني رِيُحَهما:"يواأ البخايي، ويف ق اة الرجال أيضاا  دلمال علاى أن للنااي يائتاة كريهاة، لقاوذ  "وعزتك
 .أي آ اين

النا، واحلجايه، يستكون تناك يائتاة كريهاة مماا سامترتق : ألن وقود الناي:" عثماني يمحه ا  قاذ شمخنا ابن
 ([9/130) التعلمق على مسلم " ] منها من األجسام واحلجايه

أصااتابه وتقريااب العلاام هلاام بالسااؤاذ واجلااواب،  يف األحاديااث حساان تعلامم الناا   :الفائممدة الرابعممة عشممر-
اده علمه مبا يظن أهنم حيتاجونه، يهم س لوأ عان يؤياة ا  تعااو ي جااهبم وقادتام، كااا ويمه تف مل اجلواب وقي

يواأ أصااتاب السااانن  "هممو الطهممور مممماؤه الحممل ميتتممه":ساائل مااره عاان ماااء البتاار تااال يتو اا  بااه؟ يقاااذ 
علام الناا، أليبعة، م  أن املمتاة مل يقا  عنهاا الساؤاذ، لكناه أجااهبم ملاا يظان مان حااجتهم لاه، وتكا ا ينبغا  ملا

 .أن يعيدتم مبا يظن حاجتهم له من  يشاد خل  أو تنبمه عن خط  وحنوأ
يمه دنلاة علاى أن األماوي يف اآلخاره ن تشابه ماا يف الادنما  ن  حديث أيب تريره :الفائدة الخامسة عشر-

شبه الكاللمب اليت على ال را  بشاوك الساعدان املعاروف يف الادنما مان حماث التساامة  يف األ اء، يالن  
ااْعَداَن؟ :"لكنااه يف حقمقتااه خيتلااف حمااث قاااذ ألصااتابه  : قَاااذَ ! يَااا َيس ااوَذ اللّااهِ . نَاَعاامْ : قَااال وا« َتااْل يَأَيْااات م  السَّ

اَر أَنَّاه  نَ يَاْعلَا. يَِ ناََّها ِمْثل  َشْوِك السَّاْعَدانِ » والتتقرياب  ويماه حسان التعلامم بالتشابمه" م  َماا قَاْدي  ِعَظِاَهاا ِ نَّ ا َغماْ
ي هنااا  وحنوتااا واللتاام واألهناااييقاااذ يف املسااامات الاايت جاااء وصاافها يف اجلنااة كالنخاال والرمااان والفاكهااة وتكاا ا 

 .و ن تشاهبت األ اء  ن أن احلقمقة ختتلف 
 :تقسمم النا، يف  تاهبم  و الناي على ثالثة أقسام يف حديث أيب سعمد : الفائدة السادسة عشر-

وماااااا يعبااااادون مااااان األصااااانام واألن ااااااب  و نااااااي جهااااانم كااااااا قااااااذ  ونمااااان ن حيبساااااون و مناااااا يااااا تب: األول
سااائر الكفاااي  ن وتاام  18: األنبماااء {ِإنَُّكممْم َوَممما تَمْعبُممُدْوَن ِمممْن ُدْوِن اَللَّممِه َحَصممُب َجَهممنَّم َأنْمممُتْم َلَهمما َوارُِدْونَ }:تعاااو

 .أتل الكتاب
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حيبساااون مث يوخباااون علاااى ماااا ادعاااوأ مااان عبااااد م كاااالمهود يف عبااااد م يف الااادنما ععياااعا  والن اااايى يف  :الثممماني
عباااد م املساامح وتااؤنء حيبسااون ويعطشااون ويطلبااون ماااء يمتشاارون  و جهاانم ك هنااا سااراب وتاا  ناااي حيطاام 

 .بعضها بعضا  يمتساقطون يمها
يقون وتااام يكونااون مااا  املااؤمنني أوذ األمااار وجياااقون ماان جااانس أعااااهلم كااااا كااانوا خياااادعون يف املنااا: الثالممث

عبااادا م يف الاادنما ياا هنم يفضااتون بعاادم اسااتطاعتهم السااجود يمعااود ظهاار أحاادتم يبقااا  واحاادا  كلاااا أياد أن 
 يمتوجهاااون  و ن أن تسااارتتم بااااملؤمنني سااامنفعهم كااااا نفعهااام يف الااادنماو يساااجد انكفااا  علاااى قفااااأ، وتااام يظنااا

ساويه {انظُُرْونَما نَمْقتَمِبْس ِممْن نُممْورُِكْم ِقْيمَل ْاْرِجُعموْا َورَاءَُكمْم ِفاْاَتِمُسموْا نُممْوراً }:منواءاال را ، يمقوذ املنفاقون لل ين 

 .ي جعون  و املكان ال ي يمه قسم النوي يال جيدون شمئا  يمنديعون  و الناي 93:احلديد
يماااه يضاااملة األخاااوه يف ا  الااايت مجاعهاااا ياعتاااه جااال وعاااال   حاااديث أيب ساااعمد :الفائمممدة السمممابعة عشمممر-

بال مام وال اله واحلج وحنوتا، ي تل اجلناة مل ينساوا  خاواهنم الا ين كانات جتاعهام هبام الطاعاة يمشافعون هلام 
ا ِمااْنك ْم ِمااْن َأَحااٍد يَاَوالَّااِ ي نَاْفِساا  بِمَااِدِأ َيَااا :"ويناشاادون ا  ياامهم أعظاام مناشااده، يفاا  احلااديث قاااذ الناا  

، ِماَن اْلا اْؤِمِننَي   ياَاْوَم اْلِقَماَماِة إِلْخاَواهِنِْم الَّاِ يَن يف  َيباَّنَاا َكاان وا : النَّااِي يَاق ول اونَ  بَِ َشدَّ م َناَشَده    يف اْسِتْقَ اِء احلَْقِّ
يَام ْخرِج اوَن َخْلقاا   . يَات َتارَّم  ص اَوي ت ْم َعلَاى النَّاايِ . ج اوا َماْن َعاَريْات مْ َأْخرِ : يَاما َقاذ  هَل امْ . َي  وم وَن َمَعَنا َوي َ لُّوَن َوحَي جُّونَ 

. َماااا بَِقاااَ  ِيمَهاااا َأَحاااٌد ممَّاااْن أََمْرتَانَاااا بِاااهِ ! َيباَّنَاااا: مث َّ يَاق ول اااونَ . كثااا ا  قاااد َأَخاااَ ِت النَّااااي  ِ َو ِنْ اااِف َسااااقَاْمِه َوِ َو ي ْكَبتَاْماااهِ 
! مث َّ يَاق ول اوَن َيباَّنَاا. يَام ْخرِج اوَن َخْلقاا  َكثِا ا  . َيَاْن َوَجْده ْ يف قَاْلبِاِه ِمثْاَقااَذ ِدينَااٍي ِماْن َخاْ ٍ يَاَ ْخرِج وأ  . اْيِجع وا: يَامَاق وذ  

 ". مَلْ نََ ْي ِيمَها َأَحدا  ممَّْن أََمْرتَاَنا
يف األحادياااث ساااعة يضااال ا  تعااااو ب خراجاااه مااان النااااي مااان قااالَّ  مياناااه ومعاااه أصااال  :الفائمممدة الثامنمممة عشمممر-

حاىت يقولاون  التوحمد حىت خيارج مان النااي مان كاان يف قلباه مثقااذ  يه مان خا  كااا يف حاديث أيب ساعمد 
وا خا ا  قااط يعادما أحاارقتهم حااىت خيارج ا  أقوامااا  مان أتاال التوحماد مل يعالاا" َيباَّنَااا مَلْ نَاَ ْي ِيمَهااا َخاْ ا   "عان النااي 

ٰتاؤ َنِء ع تَاَقااء  ا  الَّاِ يَن أَْدَخَله ام  ا  اجْلَنَّاَة بِغَاْ ِ  :"الناي يم لح حااهلم يف هنار احلمااه يمعاريهم أتال اجلناة يقولاون
 .احلديث « ....يَاه َو َلك مْ اْدخ ل وا اجْلَنََّة َيَاا يَأَيْات ا وأ  : مث َّ يَاق وذ  . َعَاٍل َعِال وأ  َونَ َخْ ٍ َقدَّم وأ  

اآلخر بمان أتل الناي ال ين كتب علمهم اخللاود يمهاا وتام  يف حديث أيب سعمد : الفائدة التاسعة عشر-
َهما َوالَ }:الكفاي ن ميوتون يمهاا يمسارتحون ون حيماون يمهاا حمااه كرمياة تانفعهم كااا قااذ تعااو ثُممَّ الَ يَُممْوُت ِفيمْ

ُهْم َواَلَِّذْيَن َكَفُرو }:ا قاذ تعااو، وكا93:األعلى{َيْحَيى ْا َلُهْم نَاُر َجَهنََّم الَيُمْقَضمى َعلَمْيِهْم فَمَيُموتُموْا َوالَ ُيَخفَّمُ  َعمنمْ
ياال يطلاق علامهم أتال النااي ألهنام لان خيلادوا  ، أماا ع ااه املاؤمنني31:يااير{ِمْن َعَذاِبها َكَذِلَك َنْجِزْي ُكملَّ َكُفمْورٍ 
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َوٰلِكااْن قَاااْوٌم َأَصااابَاتاْه م   "عته، قاااذ الناا  ايمهااا و منااا يعاا بون بقاادي  نااوهبم، مث خيرجااون منهااا بفضاال ا  وشااف
 ".خِبَطَايَات مْ "أَْو قَاَذ " النَّاي  ِب  ن وهِبِْم 

ه متفاوت حمث تقدم بمان أصاناف مان الناا، يف األحاديث دنلة على أن ع اب األخر : الفائدة العشرون-
 .واختالف ع اهبم

 باب آخر أهل النار خروجا
 

ِإنِّممي أَلْعلَممُم آِخممَر َأْهممِل النَّمماِر ُخُروجمماً »: قَمماَل َرُسمموُل اللِممِه : قَممالَ  َعممْن َعْبممِد اهلل بْممِن َمْسممُعوٍد  -296
َها, َوآِخَر َأْهِل اْلَجنَِّة ُدُخواًل اْلَجنَّةَ  اْذَهمْب : فَميَمُقموُل اهلل تَمبَماَرَك َوتَمَعماَلى لَمهُ . رَُجل  َيْخُرُج ِممَن النَّماِر َحْبمواً . ِمنمْ

فَميَمُقموُل اهلل تَمبَماَرَك . يَما َربِّ َوَجمْدتُمَها َممأَلى: فَميَمْرِجُع فَميَمُقولُ . فَمَيْأتِيَها فَمُيَخيَُّل ِإلَْيِه َأنمََّها َمأَلى. فَاْدُخِل اْلَجنَّةَ 
يَما َربِّ َوَجمْدتُمَها : فَميَمْرِجمُع فَميَمُقمولُ . قَماَل فَمَيْأتِيَمَهما فَمُيَخيَّمُل ِإلَْيمِه َأنمََّهما َممأَلى. اْذَهْب فَاْدُخِل اْلَجنَّمةَ : َوتَمَعاَلى َلهُ 
نْمَيا َوَعَشممَرَة َأْمثَاِلَهمما. اْذَهممْب فَاْدُخممِل اْلَجنَّممةَ : فَميَمُقمموُل اهلل لَممهُ . َمممأَلى لَممَك َعَشممَرَة  َأْو ِإنَّ . فَممِإنَّ لَممَك ِمثْممَل الممدُّ

نْمَيا َلَقممْد رََأيْممُت َرُسمموَل اللِممِه : قَممالَ « َأَتْسممَخُر بِممي َأْو َأَتْضممَحُك بِممي َوَأنْممَت اْلَمِلممُك؟: قَمماَل فَميَمُقممولُ . َأْمثَمماِل الممدُّ
 .َذاَك َأْدَنٰى َأْهِل اْلَجنَِّة َمْنزَِلةً : قَاَل َفَكاَن يُمَقالُ . َضِحَك َحتَّى بََدْت نَمَواِجُذهُ 
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َهمما. َوَتْسممَفُعُه النَّمماُر َمممرَّةً . َوَيْكبُممو َمممرَّةً  مماِني ِمْنممكِ : فَمَقممالَ . فَممِإَذا َممما َجاَوَزَهمما اْلتَمَفممَت ِإلَيمْ َلَقممْد  .تَمبَمماَرَك الَّممِذي َنجَّ
َأْي َربِّ َأْدنِنِممي ِمممْن : فَميَمُقممولُ . فَمتُمْرفَممُع لَمُه َشممَجَرة  . َأْعطَماِني اللِممُه َشممْيئاً َممما َأْعطَمماُه َأَحمداً ِمممَن اأَلوَّلِمميَن َواآلِخممرِينَ 

بْمَن آَدَم َلَعلِّمي ِإْن َأْعطَْيُتَكَهما يَما ا: فَميَمُقموُل اهلل َعمزَّ َوَجملَّ . ْسمَتِظلَّ ِبِظلَِّهما َوَأْشمَرَب ِممْن َمائَِهماٰهِذِه الشَّمَجَرِة َفأل
َرَهمما َرَهمما. الَ : فَميَمُقممولُ . َسممأَْلَتِني َغيمْ َر لَممُه . َورَبُّممُه يَمْعممِذرُهُ . يَمما َربِّ َويُمَعاِهممُدُه َأْن الَ َيْسممأََلُه َغيمْ ألَنَّممُه يَمممَرى َممما الَ َصممبمْ

َهمما. َعَلْيممهِ  . ثُمممَّ تُمْرفَممُع لَممُه َشممَجَرة  ِهممَي َأْحَسممُن ِمممَن اأُلولَممى. ُب ِمممْن َمائَِهممافَمَيْسممَتِظلُّ ِبِظلَِّهمما َوَيْشممرَ . فَمُيْدنِيممِه ِمنمْ
َرَها. َأْي َربِّ َأْدنِِني ِمْن ٰهِذِه أَلْشَرَب ِمْن َمائَِها َوَأْسَتِظلَّ ِبِظلَِّها: فَميَمُقولُ  يَما ابْمِن آَدَم : فَميَمُقولُ . الَ َأْسأَُلَك َغيمْ

َرَها؟ فَميَمُقولُ َأَلْم تُمَعاِهْدِني َأْن اَل َتسْ  َرَهما؟ فَميُمَعاِهمُدُه َأْن الَ َيْسمأََلُه : أَلَِني َغيمْ َها َتْسمأَلُِني َغيمْ َلَعلِّي ِإْن َأْدنَمْيُتَك ِمنمْ
َرَها َهما. َورَبُُّه يَمْعِذرُهُ . َغيمْ َر لَمُه َعَلْيمِه فَمُيْدنِيمِه ِمنمْ ثُممَّ . ِممْن َمائَِهمافَمَيْسمَتِظلُّ ِبِظلَِّهما َوَيْشمَرُب . ألَنَّمُه يَممَرى َمما اَل َصمبمْ

َأْي َربِّ َأْدنِِني ِمْن ٰهِذِه أَلْسمَتِظلَّ ِبِظلَِّهما : فَميَمُقولُ . تُمْرَفُع َلُه َشَجَرة  ِعْنَد بَاِب اْلَجنَِّة ِهَي َأْحَسُن ِمَن اأُلولَيَمْينِ 
َرَها. َوَأْشَرَب ِمْن َمائَِها َرهما؟ قَمالَ يَا اْبَن آَدَم َأَلْم : فَميَمُقولُ . اَل َأْسأَُلَك َغيمْ . بَملَمىٰ : تُمَعاِهْدِني َأْن الَ َتْسمأَلَِني َغيمْ

َرَها َر لَمُه َعَلْيمهَ . يَا َربِّ ٰهِذِه اَل َأْسأَُلَك َغيمْ َهما. َورَبُُّه يَمْعِذرُُه ألَنَّمُه يَممَرى َمما الَ َصمبمْ َهما, . فَمُيْدنِيمِه ِمنمْ فَمِإَذا َأْدنَماُه ِمنمْ
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يَا اْبَن آَدَم َمما َيْصمرِيِني ِمْنمَك؟ َأيُمْرِضميَك : فَميَمُقولُ . َأْي َربِّ َأْدِخْلِنيَها: فَميَمُقولُ فَمَيْسَمُع َأْصَواَت َأْهِل اْلَجنَِّة, 
نْمَيا َوِمثْمَلَها َمَعَها؟ قَالَ  َفَضِحَك ابْمُن َمْسمُعوٍد . «يَا َربِّ َأَتْستَمْهِزىُء ِمنِّي َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِمينَ : َأْن ُأْعِطَيَك الدُّ

ِممممَّ : فَمَقمماُلوا. َهَكممَذا َضممِحَك َرُسمموُل اللِممِه : ِممممَّ َتْضممَحُك؟ قَممالَ :  َتْسممأَُلونِّي ِممممَّ َأْضممَحُك؟ فَمَقمماُلواَأالَ : فَمَقممالَ 
َأَتْستَمْهِزىُء ِمنِّي َوَأنْمَت َربُّ اْلَعماَلِميَن؟ : ِمْن ِضْحِك َربِّ اْلَعاَلِميَن ِحيَن قَالَ »: َتْضَحُك يَا َرُسوَل الِلِه؟ قَالَ 

. فَميَمْذَهُب فَميَمْدُخُل اْلَجنَّمةَ  » :وفمي روايمة     «ِإنِّي اَل َأْستَمْهِزىُء ِمْنَك, َوٰلِكنِّي َعلَمى َمما َأَشماُء قَماِدر  : ولُ فَميَمقُ 
: َقمماُل لَممهُ فَميمُ . نَمَعمممْ : َأتَممْذُكُر الزََّممماَن الَّممِذي ُكْنممَت ِفيممِه؟ فَميَمُقممولُ : فَميُمَقمماُل لَممهُ . فَمَيِجممُد النَّمماَس قَممْد َأَخممُذوا اْلَمنَمماِزلَ 

نْمَيا: فَميُمَقاُل َلهُ . فَمَيَتَمنَّى. َتَمنَّ   .رواه مسلم   « َلَك الَِّذي َتَمنمَّْيَت َوَعَشَرُة َأْضَعاِف الدُّ
ثُمممَّ يَممْدُخُل بَمْيتَممُه فَمتَممْدُخُل َعَلْيممِه َزْوَجتَمماُه ِمممَن اْلُحمموِر »: مممن حممديث أبممي سممعيد بنحمموه وفيممه  ولمسمملم أيضمماً 

 .«َما ُأْعِطَي َأَحد  ِمْثَل َما ُأْعِطيتُ : قَاَل فَميَمُقولُ . اْلَحْمُد هلل الَِّذي َأْحَياَك لََنا َوَأْحَيانَا َلكَ : نِ فَمتَمُقوالَ . اْلِعينِ 
 

 :ترجمة راويي األحاديث
 .تقدمت ترمجته يف احلديث احلادي والثالثني من كتاب اإلميان ابن مسعود 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث الساب  من كتاب اإلميان وأبو سعمد 

 

 :تخريج األحاديث
بااب صافة " " كتااب الرقااق " ، وأخرجاه البخاايي يف "981" أخرجه مسلم حاديث حديث ابن مسعود 

 وأخرجااه، "2111"حااديث " كتااب صاافة جهانم " ، وأخرجااه الرتماا ي يف " 1179" حاديث " اجلناة والناااي 
 "4331" حديث " باب صفة اجلنة " د ابن ماجه يف كتاب العت
 .وانفرد به" 987"ي خرجه مسلم حديث  وأما حديث ابن مسعود 

 .وانفرد به" 988"وأما حديث أيب سعمد ي خرجه مسلم حديث 
 

 :شرح ألفاظ األحاديث
علاااى المااادين و احلباااو املشااا  : قااااذ أتااال اللغاااة"زحفممماً "ويف يواياااة أخااارى ": رَُجمممل  َيْخمممُرُج ِممممَن النَّممماِر َحْبمممواً " -

 ([ح ب و ) ، وانظر النهاية يف (3/31) انظر شرح النووي . ] الرجلني، ويمبا قالوا على يديه ومقعدته
 .واحلبو والعحف متقايبان، وعلى القوذ باختاليهاا ي نه حيال على أنه يعحف تايه وحيبو أخرى
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 .أي مملوءه ن مكان يمها": َمأَلى "-
تاا ا شااو ماان الااراوي، واملعااىن أتفعاال يب مااا يفعلااه ماان ": «ْضممَحُك بِممي َوَأنْممَت اْلَمِلممُك؟َأَتْسممَخُر بِممي َأْو َأتَ  "-

 .يسخر أو يضتو يب، وقاذ  لو حني استخفه الفرح، وأدتشه املوقف وسعة العطاء
ج  ن) انظر النهاية والقامو، احملامط و الوسامط . ] أي ظهرت أواخر أ راسه أو أنمابه": َحىتَّ بََدْت نَاَواِج  أ  "
  ] ) 
: ، وتساافعه الناااي يسااقط علااى وجهااه  يأ: يكبااو :  "َوَتْسممَفُعُه النَّمماُر َمممرَّةً . فَمُهممَو يَْمِشممي َمممرًَّة َوَيْكبُممو َمممرَّةً  "-

 .حىت يسوّد ويؤثر يمهتلفح وجهه : بفتح التاء وسكون السني ويتح العني معناأ 
 .ع يأ يع يأ أي يقبل ع يأ: ل اذ يقاذبفتح الماء وسكون العني وكسر ا": َورَبُُّه يَمْعِذرُهُ  "-
 ؟ير مو ويقط  مس لتو مين  ءأي ش: القط ، واملعىن: ري َّ ال": يَا اْبَن آَدَم َما َيْصرِيِني ِمْنَك؟ "-
 أي أت كر الدنما اليت كنت يمها؟: "َأَتْذُكُر الزََّماَن الَِّذي ُكْنَت ِفيِه؟ "-
أي ال ي خلقو لنا وخلفنا لاو ومجعناا يف تا أ الاداي الدائااة ": َوَأْحَيانَا َلكَ  اْلَحْمُد هلل الَِّذي َأْحَياَك لََنا "-

 .السروي 
 

 :فوائد األحاديثمن 
باآخر أتال النااي خروجاا   يف األحاديث علم مان أعاالم النباوه وتاو  عاالم ا  تعااو لنبماه  :الفائدة األولى-

تااو نفسااه الاا ي تقاادم يف  ف تاال الشااخص الاا ي يف حااديث  اباان مسااعود لِاات  وآخاار أتاال اجلنااة دخااون ، واخْ 
 "وهو آخر أهل الجة دخموالً :" حديث أيب تريره قريبا  ويمه ق ة الرجل املقبل بوجهه على الناي قاذ الن  

مل  آخاار أتاال الناااي خروجااا  ويف حااديث أيب تريااره  شااكاذ أن الرجاال يف حااديث  اباان مسااعود ومااوين اإل
 .ا مقبل بوجهه على الناييدخلها و من

يمتتال أهناا اثنان  ما شخ اان و ماا نوعاان أو جنساان، وع اربِّ يماه :" قاذ ابن حجر يمحه ا  يف اجلواب عنه
بالواحد عن اجلااعة نشرتاكهم يف احلكم ال ي كان سابب  لاو، وحيتاال أن يكاون اخلاروج تناا مبعاىن الاويود 

 [99/443يتح البايي " ] ما يف شخص واحد أو أكثروتو اجلواق على ال را  يمتتد املعىن  
يماه دنلاة علاى أن الواجاب يساقط باالعجع، ووجهاه أن الرجال أمار  حاديث ابان مساعود  :الفائدة الثانية-

أن ياادخل اجلنااة ياا تب ووجاادتا مااألى حسااب مااا خ ماال لااه، وظاان أنااه ن يسااتطم  أن ياادخل يرجاا  ومل يعاتبااه 
 .انمةا  تعاو و منا أمرأ أن يدخل ث
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يف األحاديث بمان يضل ا  تعاو وسعة عطائه، يها ا آخار مان يادخل اجلناة وأدنااتم منعلاة  :الفائدة الثالثة-
أتسمخر " وم   ا أعطاأ ا  تعاو عشره أ عاف الدنما مبا يمها حىت استخفه الفرح وأدتشه سعة العطاء يقااذ

 "وأنت رب العالمين يأتستهزئ من" ويف الرواية األخرى " بي وأنت الملك؟ بي أو اتضحك
ه ياخفحيتااال أن يكاون تا ا القاوذ صاادي مان تا ا الرجال عنااد غلباة الفارح علماه، واساات:" قااذ القاري  يمحاه ا 

أجتاااقيين علااى مااا  : وحيتااال أن يكااون معناااأ" اللهاام أناات عباادي وأنااا يبااو "  ياااأ، يغلااط كاااا غلااط الاا ي قاااذ 
رية ب عااااىت وقلااة احتفاااىت هبااا، يمكااون تاا ا علااى جهااة املقابلااة، كاااا كااان مااين يف الاادنما ماان اإلسااتهعاء والسااخ

 [7/203املفهم " ]قاذ تعاو
ي من تا ا الرجال وتاو غا   اابط ملاا قالاه، ملاا نالاه مان الساروي دت ا كالم ص:" قاذ القا   عماض يمحه ا  

حقمقاة معنااأ، وجارى علاى عادتاه ببلوغ ما مل خيطر بباله يلم يضبط لساانه دتشاا  ويرحاا ، يقالاه وتاو ن يعتقاد 
 [3/40شرح مسلم " ] يف الدنما يف خمايبة املخلوق

ما ي ب  علمه ابن آدم من الطا  كاا تقدم وتو يف ت أ احلاذ  يف حديث ابن مسعود  :الفائدة الرابعة-
ويطا  مبا   تعاو ألنه يرى ما نصرب له علمه يال ينتقل  و حاذ  نيا  حماود ويع ي علمه كاا ع يأ ا 

 مساكه أون  عن السؤاذ حماء  من يبه، وا  حيب أن : قاذ الكالبا ي:" بعدتا، قاذ ابن حجر يمحه ا 
َرَها "صوت عبدأ املؤمن يمباسطه بقوله أون   يس ذ، ألنه حيب ، وت أ حاذ " َلَعلِّي ِإْن َأْعطَْيُتَكَها َسأَْلَتِني َغيمْ

ت ا العبد عهدأ وتركه ما أقسم علمه جهال  منه ون قلة مبانه بل  املق ر يكمف حاذ املطم ؟ ولمس نقو
لقسم، وقد ل من ترك السؤاذ مراعاه وعلاا  منه ب ن نقو ت ا العهد  أوو من الوياء به  ألن سؤاله يبه أو 

، يعال ت ا "يمينه وليأت الذي هو خيرمن حل  على يمين فرأى خيراً منها فليكفر عن :" قاذ 
 [99/419الفتح " ] ت ا اخلرب والتكف  قد ايتف  عنه يف اآلخره العبد ويق

: لقولاااه يف حاااديث أيب ترياااره  احلاااديث دلمااال علاااى  ثباااات صااافة الضاااتو   تعااااو :الفائمممدة الخامسمممة-
 :وحتت صفة الضتو عده مباحث ،"حتى يضحك اهلل تبارك وتعالى منه"
  الضحكمعتقد أهل السنة والجماعة في صفة :  المبحث األول*

أتاال الساانة واجلااعااة يثبتااون صاافة الضااتو   تعاااو كاااا يلمااق بعظاتااه وجاللااه ماان غاا  حتريااف ون تكممااف 
 .وت  صفة يعلمة خربية ، ومن غ  تعطمل ون متثمل

  صفة الضحك دلَّ عليها السنة واإلجماع:  المبحث الثاني*
يضمحك اهلل إلمى :" قااذ  أن النا   وحاديث أيب ترياره  ،حاديث أيب ترياره يف البااب: ياان السانة   -

 .متفق علمه  "كالهما يدخل الجنة , رجلين يقتل أحدهما اآلخر 

 



ل م ِِإِ  44 
 اإل مَيانك تَابُِِِ-بْهَاجُِاُُلسْ

م الكااير واملسالم مث يسال ،وت ا احلديث ي سِّار با ن أحادمها كااير يقتال املسالم ياملسالم شاهمد والشاهمد يف اجلناة
 .ي اي كالمها يدخل اجلنة مآله  و اجلنة،

قاااذ اإلمااام ، علااى  ثبااات صاافة الضااتو   تعاااو علااى الوجااه الالئااق بااه ساابتانه  أمجاا  الساالف يمحهاام ا  -
بااال صاافة ت ااف : باااب  كاار  ثبااات  ااتو يبنااا عااع وجاال ( :"  113/  2يف كتاااب التوحمااد ) اباان خعميااة 

ن ي شبَّه  تكه بضاتو املخلاوقني، و اتكهم كا لو، بال و  جل ثناؤأ،[ أي بال تكممف لضتكه]ه  تك
اساات ثر ب اافة    ا   ، ونسااكت عاان صاافة  ااتكه جاال وعااال،كاااا أعلاام الناا    نااؤمن ب نااه يضااتو،

م دقون با لو بقلوبناا من اتون عاَّاا مل يبانيِّ  ينتن قائلون مبا قاذ الن  ، مل يطلعنا على  لو ،  تكه 
 "لنا مما است ثر ا  بعاله 

 المخالفون ألهل السنة : المبحث الثالث *
يفساارون صاافة الَضااتو بااالقبوذ ، ااعااة ماان املبتدعااة كاجلهامااة واملعتعلااة واألشاااعره املخااالفون ألتاال الساانة واجل

 .وتو ت ويل بايل ، والثواب 
 :والرد عليهم 

 .أن ت ا خمالف لطريقة السلف يمحهم ا  ( 9
 .أن ت ا خمالف لظاتر الن و  اليت يمها  ثبات هل أ ال فة ( 2
 .أن ت ويلكم ت ا ن دلمل علمه ( 3

متسو به املعتعلة  "  ِإنِّي اَل َأْستَمْهِزىُء ِمْنَك, َوٰلِكنِّي َعَلى َما َأَشاُء قَاِدر  :" قوله تعاو :الفائدة السادسة-
لمستدلوا به على اعتقادتم الفاسد ب ن ا  ن يقدي على أيعاذ العباد، ووجه  لو أن من أعااذ العباد مان 

أن مان يشاؤأ ن يقدي  مومفهومه عندت " ٰلِكنِّي َعَلى َما َأَشاُء َقاِدر  وَ  "يشاؤتا يال يقدي علمها وت ا معىن 
قها عجع ون نقص، واجلواب على تعلمه تعاو تعاو ا  عاا يقولون علوا  كب ا  يله القديه الكاملة اليت ن يل

ت ا النعمم ب نه جال وعال استدنهلم أن املعىن ب ن ا  تعاو أياد أن يطائن الرجل ال ي استبعد أن حي ل له 
َوُهَو َعَلى َجْمِعِهْم ِإَذا َيَشاُء }:، ونظ أ قوله تعاو ء  ا شاء شمئا  يهو قادي علمه أيناا كان ت ا الش

يلمس املعىن أنه على مجعهم   ا شاء قدير، و  ا مل يش  يلمس بقدير، بل له املشمئة  21:سويه الشويى{َقِديْمر  
 .و شاء أو مل يش ، ومىت شاء أن جياعهم مجعهم سبتانه وتعاوالكاملة وتو قدير على  ل

بمان نعمم آخار ألد  أتال اجلناة منعلاة با ن لاه قوجتاني مان احلاوي  يف حديث أيب سعمد  :الفائدة السابعة-
 "اْلَحْمُد هلل الَِّذي َأْحَياَك لََنا َوَأْحَيانَا َلكَ  "العني يكمف مبن يوقه منعلة؟ تدخالن علمه يتقونن 
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أي وهلاام حااوي عااني، واحلااويياء الاايت يف  22: سااويه الواقعااة{َوُحممْور  ِعممْين  }:قاااذ الشاامخ السااعدي يمحااه ا  قولااه تعاااو
عمنهااا كتاال ومالحااة، وحساان وهباااء، والعااني حسااان األعااني و ااخامها،ه وحساان العااني يف األنثااى ماان أعظاام 

 ([833)  ( 22)تفس  السعدي لسويه الواقعة آية " ] األدلة على حسنها ومجاهلا
 

 باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها
 

َرَة ْبَن ُشْعَبَة عن  -944 َمما َأْدنَمى َأْهمِل اْلَجنَّمِة َمْنزلَمًة؟ : َسمَأَل ُموَسمٰى رَبَّمهُ » قال رسول اهلل  قَالَ  اْلُمِغيمْ
؟ َأْي َربِّ َكْيم َ : فَميَمُقمولُ . اْدُخمِل اْلَجنَّمةَ : ُهَو رَُجل  َيِجىُء بَمْعَد َما ُأْدِخمَل َأْهمُل اْلَجنَّمِة الَجنَّمَة فَميُمَقماُل لَمهُ : قَالَ 

َأتَمْرَضمٰى َأْن َيُكموَن لَمَك ِمثْمُل ُمْلمِك َمِلمٍك ِممْن ُملُموِك : َوَقْد نَمَزَل النَّاُس َمَنازَِلُهْم َوَأَخمُذوا َأَخمَذاتِِهِم؟ فَميُمَقماُل لَمهُ 
نْمَيا؟ فَميَمُقولُ  َرِضميُت, : َل ِفمي اْلَخاِمَسمةِ فَمَقما. َلَك َذَلَك َوِمثْمُلُه َوِمثْمُلُه َوِمثْمُلُه َوِمثْمُلهُ : َرِضيُت, َربِّ فَميُمُقولَ : الدُّ
نُممكَ . ٰهممَذا لَممَك َوَعَشممَرُة َأْمثَالِممهِ : َربِّ فَميَمُقممولُ  َرِضمميُت, َربِّ : فَميَمُقممولُ . َولَممَك َممما اْشممتَمَهْت نَمْفُسممَك َولَممذَّْت َعيمْ

َهمما فَملَممْم تَمممَر . بِيَممِديُأوٰلئِممَك الَّممِذيَن َأَرْدُت َغَرْسممُت َكممَراَمتَمُهْم : َربِّ فَممَأْعاَلُهْم َمْنزِلَممًة؟ قَممالَ : قَممالَ  َوَخَتْمممُت َعَليمْ
فَمالَ تَمْعلَمُم }: َوِمْصمَداقُُه ِفمي ِكتَماِب اهلل َعمزَّ َوَجملَّ : قَمالَ « َعْين  َوَلْم َتْسمَمْع ُأُذن  َولَمْم َيْخطُمْر َعلَمى قَمْلمِب َبَشمرٍ 

 .رواه مسلم  { نَمْفس  َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قُمرَِّة َأْعُينٍ 
 

َوآِخمَر . ِإنِّمي أَلْعلَمُم آِخمَر َأْهمِل اْلَجنَّمِة ُدُخموالً اْلَجنَّمةَ »: قَاَل َرُسوُل اللِمِه : قَالَ   ي َذرَ َعْن َأبِ و  -292
َهمما اْعِرُضمموا َعَلْيممِه ِصممَغاَر ُذنُوبِممِه َواْرفَمُعمموا َعْنممُه  : فَميُمَقممالُ . رَُجممل  يمُممْؤَتٰى بِممِه يَمممْوَم اْلِقَياَمممةِ . َأْهممِل النَّمماِر ُخُروجمماً ِمنمْ

َوَعِمْلمَت يَممْوَم َكمَذا وََكمَذا,  . َعِمْلمَت يَممْوَم َكمَذا وََكمَذا, َكمَذا وََكمَذا: فَميُمَقمالَ . فَمتُمْعَرُض َعَلْيِه ِصَغاُر ُذنُوبَمهِ . ِكَباَرَها
: َض َعَلْيمِه فَميُمَقماُل لَمهُ َوُهمَو ُمْشمِفق  ِممْن ِكبَماِر ُذنُوبِمِه َأْن تُمْعمرَ . اَل َيْسمَتِطيُع َأْن يُمْنِكمرَ . نَمَعممْ : فَميَمُقمولُ . َكَذا وََكمَذا

فَمَلَقممْد رََأيْممُت َرُسمموَل اللِممِه . «َربِّ قَممْد َعِمْلممُت َأْشممَياَء الَ َأرَاَهمما ٰهُهنَمما: فَميَمُقممولُ . فَممِإنَّ لَممَك ِبُكمملِّ َسمميَِّئٍة َحَسممَنةً 
 .رواه مسلم     .َضِحَك َحتَّى بََدْت نَمَواِجُذهُ 
َيْخمُرُج ِممَن النَّماِر َأْربَمَعمة  فَميُمْعَرُضموَن َعلَمى »: نَّ َرُسموَل اللِمِه قَماَل َأنَمِس بْمِن َمالِمٍك أَ  ولمسلم أيضا من حمديث

َها َفالَ تُِعْدِني ِفيَها: فَميَمْلَتِفُت َأَحُدُهْم فَميَمُقولُ . اهلل َها. َأْي َربِّ ِإْذ َأْخَرْجَتِني ِمنمْ  .«فَميُمْنِجيِه اهلل ِمنمْ
 

 «ِإنَّ اهلل ُيْخِرُج قَمْوماً ِمَن النَّاِر بِالشََّفاَعِة؟»  َرُسوِل الِلهِ  َعنْ   َجاِبَر ْبَن َعْبِد الِلهِ وعن  -292
ََ فمهُ . الضغابيس: وما الثعاريُر؟ قال: قلت« كأنهُم الثعارير»: زاد البخاري   . وكان قد سق
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يخمُرج قموم ممَن النمار بعمدما »: أنمُس بمن مالمك عمِن النبمي صملى اهلل عليمه وسملم قمالوللبخاري أيضما عمن 
 .«الجهنميين: مسَُّهم منها َسفع , فيدُخلون الجنة, فُيسمِّيهم أهُل الجنة
 .وجاءت تسمية الجهنميين عند مسلم من حديث جابر 

 
 
 

 :ترجمة رواة األحاديث
أباو عمساى، أسالم عاام اخلنادق، : يكاىن أباا عباد ا  وقمال املغ ه بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود الثقفا  

معاوياة بان أيب سافمان، وعاارو بان : ودتااه العارب أيبعاة: وشهد احلديبمة، وكان موصويا  بالدتاء، قااذ الشاع 
علمهاا  يا قرأ عثااان  الكوياة حاىت قتال عاار  أونأ عاار الب اره مث ون" العا ، واملغ ه بن شعبة، وقياد

شااهد الماامااة، ويتااوح الشااام، و تباات عمنااه بااال موك، وشااهد القادساامة، وشااهد يااتح هناونااد، واعتااعذ مث ععلااه، 
، وتااو أوذ ماان و اا  ديااوان الب ااره، وتااويف بالكويااة ساانة  سااني ي اا  ا  عنااه الفتنااة بعااد مقتاال عثاااان 

 [1/247انظر أسد الغابة .] وأي اأ
 .يبعني من كتاب اإلميانيتقدمت ترمجته يف احلديث الثاين واأل أما أبو  ي 
 .يتقدمت ترمجته يف احلديث الثالث من كتاب اإلميان وأما أنس 

 .يقد تقدمت ترمجته يف احلديث اخلامس من كتاب اإلميان وأما جابر بن عبد ا  
 

 :تخريج األحاديث
" يف  وانفاارد بااه عاان البخااايي، وأخرجااه الرتماا ي" 981"أخرجااه مساالم حااديث  حااديث املغاا ه باان شااعبة 

 ".3918"حديث " باب ومن تفس  سويه السجده " " كتاب التفس  
وانفرد به عان البخاايي أيضاا  ، وأخرجاه الرتما ي يف كتااب " 910"وأما حديث أيب  ي ي خرجه مسلم حديث

 " .2111"حديث" باب ماجاء أن للناي نفسني" "صفة جهنم"
 .وانفرد به " 912"حديثي خرجه مسلم " خيرج من الناي أيبعة"وأما حديث أنس 

بااااب صااافة اجلناااة " ، وأخرجاااه البخاااايي يف كتاااب الرقااااق " 919"وأمااا حاااديث جاااابر ي خرجاااه مساالم حاااديث
 " .3194"حديث" والناي
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كتااب " ي خرجاه البخاايي يف ...." يخرج قوم ممن النمار بعمدما مسمهم منهما سمفع "  وأما حديث أنس 
 "وانفرد به عن مسلم" 2191" حديث " باب صفة اجلنة والناي " " الرقاق 

  
 :شرح ألفاظ األحاديث

 . سرائمل ، يسوذ بينالن  موسى  ":َسَأَل ُموَسى" -
 .يايب كمف أدخل اجلنة ون مكان يمها والنا، نعلوا مناقهلم":  َأْي َربِّ َكْيَ ؟ " -
 .أي أماكنهم": َوَأَخُذوا َأَخَذاتِِهِم؟" -
 أي ياا حاذ أعلى أتل اجلنة منعلة؟": ؟ َربِّ فََأْعاَلُهْم َمْنزَِلةً  "-
 .خرتت واصطفمتاأي ":  ُأوٰلِئَك الَِّذيَن َأَرْدتُ  "-
َهمما  "َغَرْسممُت َكممَراَمتَمُهْم بِيَممِدي "- يااال يتطاارق  و   ، ومعناااأ اصااطفمتهم وتااولمتهم: قاااذ النااووي ":َوَخَتْمممُت َعَليمْ

 [3/41شرح النووي " ] كرامتهم تغم 
 .أي دلمله وما ي دقه ":َوِمْصَداقُهُ  "-
؟ قاااذ: قلاات« كممأنهُم الثعممارير»- الثعااايير تاا  القثاااء :" قاااذ اباان األثاا  يمحااه ا ": الضااغابمس: ومااا الثعااايير 

ال غاي، شبهوا هبا ألن القثاء ينا  سريعا ، وقمل تا  يؤو، الطراثماث تكاون بمضاا ، شابهوا ببما اها، واحاد ا 
 [923  ( ث   ي )  ماده/ النهاية" ] ي رثوث وتو نبت يؤكل
صاوذ الثااام يشابه اهللماون أوت  صغاي القثاء واحده  غبو،، وقمل ت  نبت ينبات يف : وقاذ عن الضغايمس

 [141  (ض غ ب ، ) النهاية ، ماده " ] ي سلق باخلل والعيت ويؤكل
 أي سقطت أسنانه":  وكان قد سقَط ياه  " 
  [99/421الفتح . ] لفتته الناي يغ ت لون بشرته ، يقاذ سفعته الناي أيةأي سواد يمه قيق": َسفع  "-
 .مج  جهنا  نسبة  و جهنم، واملراد أهنم عتقاء ا  ": الجهنميين" -
 

 :فوائد األحاديثمن 
األحاديث يمها بمان أد  أتال اجلناة منعلاة وآخرتاا دخاون ، وآخار أتال النااي خروجاا  وأن لاه : الفائدة األولى-

ويف تاا ا بمااان الفضاال . ا اشااتهت نفسااه ولاا ه عمنااه ماا  مااا تااو يمااه ماان دنااو املنعلااةأ ااعاف ملااو الاادنما ولااه ماا
بال شا نه اإلقاراي   ءالعامم من ا  تعااو علماه مان صاغاي الا نوب ب يامهاا وتاو معارتف ن خيفاى علماه منهاا شا

 .هبا
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 ا ا  يسااارتتا  شااافق مااان كشااافها و قااارايأ هباااا بعااادما أقااارَّ ب اااغاي  نوباااه ياااأوأماااا السااارت يهاااو لكبااااي  نوباااه الااايت 
 .ويغفرتا

وأما اإلبداذ يه  لكل سمئة حبسنة، ياا أعظاها من مغفره وسرت ويضل م  ت ا األد  يكمف مبن عالأ 
 منعلة؟
يمه بمان أعلى أتل اجلنة منعلة وأن ا  ععو جل تونتم  حديث املغ ه بن شعبة  :الفائدة الثانية-

ث توو كرامتهم يغرسها بمدأ من غ  توسط ملو من املالئكة واصطفاتم يال يتطرق  و كرامتهم تغم  حم
طر على قلب قياده يف  كرامهم، وختم على ت أ الكرامة لئال يراتا غ تم يلم تر عني ومل تسا  أ ن ومل خي

 {َكانُوْا يَمْعَمُلْونَ   َفالَ تَمْعَلُم نَمْفس  َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قُمرَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما}: بشر نعماهم كاا قاذ تعاو
لل ات اا  تعاو هلم يف اجلنان من النعمم املقمم، و  ىيال يعلم أحد عظاة ما أخف:" قاذ ابن كث  يمحه ا 

اليت مل يطل  على مثلها أحد، ملا أخفوا أعااهلم أخفى ا  هلم من الثواب، جعاء وياقا ، ي ن اجلعاء من جنس 
أخفى القوم عالهم ي خفى ا  تعاو هلم مامل تر عني ومل خيطر على : ا  يمحه يالعال، قاذ احلسن الب ر 

 [1/317تفس  القرآن العظمم نبن كث  " ] قلب بشر
يماه دنلاة علاى أن اجلناة ديجاات بعضاها ياوق بعاو، وأتلهاا متفا الون  حاديث املغا ه  :الفائدة الثالثة-

 اتٍ َجمرَ دَ  رُ بَممكْ أَ  ةُ رَ آلِخملَ وَ   ٍ ْعمى بمَ لَمعَ  مْ هُ َضمعْ ا بمَ نَ لْ ضَّمفَ   َ يْ كَ   رْ ظُ نْ اُ }: يمها حبسب مناقهلم يمها، كاا قاذ تعاو
 {يالً ضِ فْ تمَ  رُ بمَ كْ أَ وَ 

يباانيَّ ا  ساابتانه أن أتاال اآلخااره يتفا االون يمهااا أكثاار ممااا يتفا اال :" قاااذ شاامخ اإلسااالم اباان تمامااة يمحااه ا 
م أكرب من ديجات الدنما وقد بني أن تفا ل أنبمائاه علامهم الساالم كتفا ال ساائر النا، يف الدنما وأن ديجا 

 . ]988/ 99الفتاوى [" عبادأ املؤمنني
يماه دنلاة علاى أن مان صافات أتال اجلناة الر اا لقاوذ الرجال الا ي تاو  حاديث املغا ه : الفائدة الرابعمة-

والر اا عاام يف مجما  أتال اجلناة يفا  حاديث أيب  " َربِّ َرِضميُت,  "أد  أتل اجلناة منعلاة بعادما أنعام ا  علماه 
لبيمك ربنما وسمعديك : يا أهل الجنة فيقولون: إن اهلل يقول ألهل الجنة :"  سعمد املتفق علمه قاذ النا  

أنما : ومما لنما ال نرضمى وقمد أعطيتنما مما لمم تعمَ أحمداً ممن خلقمك, فيقمول: هل رضيتم؟ فيقولون : فيقول
أحمل علميكم رضمواني فمال : أفضل من ذلك؟ فيقول يءيا رب وأي ش: , قالوا  عطيكم أفضل من ذلكأ

 " .أسخَ عليكم بعده أبداً 
 ات النعمم يف اجلنةجوالر ا أيضا  ت  من صفة ا  تعاو كاا تقدم الكالم علمها قريبا  بل ت  من أعلى دي 
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" اخلربياة وتا  صافة الماد لقولاهيماه  ثباات صافة مان صافات ا  تعااو  حاديث املغا ه : الفائدة الخامسة-
 :والكالم على صفة المد من عده مباحث "  َغَرْسُت َكَراَمتَمُهْم بَِيِدي
  معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة:  المبحث األول

 من غ  تكممف ، أتل السنة واجلااعة يثبتون صفة المدين   تعاو كاا يلمق تالله وعظمم سلطانه 
 .وت  من ال فات ال اتمة اخلربية ، غ  حتريف ون تعطمل ون متثمل ومن

 صفة اليدين ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع : المبحث الثاني 
 . 14: املائده {َبْل يََداُه َمْبُسْوطََتانِ } :قوذ ا  تعاو :فمن الكتاب  -
يادأ باللمال لمتاوب مسا ء  ن ا  يبساط :" قااذ  أن الن   حديث أيب موسى األشعري :ومن السنة  -

 .يواأ مسلم" ويبسط يدأ بالنهاي لمتوب مس ء اللمل حىت تطل  الشاس من مغرهبا ، النهاي 
، لبمااو وسااعديو : يااا أتاال اجلنااة يمقولااون : يقااوذ ألتاال اجلنااة   ن ا  :" مريوعااا  وحااديث أيب سااعمد 
 .متفق علمه " واخل  يف يديو 

وأن لاااه تعااااو يااادين ، يساااا  ويااارى وأمجعاااوا علاااى أناااه :" قااااذ أباااو احلسااان األشاااعري ، وممممن اإلجمممماع  -
 . ([ 221) انظر يسالته  و أتل الثغر   " ] مبسويتني 

 المخالفون ألهل السنة : المبحث الثالث 
القاديه : هباا  املخالفون ألتل السنة واجلااعة من املعطلة كاجلهاماة واملعتعلاة يؤولاون صافة المادين ويقولاون املاراد

ولاا ا ، وتقاادم أن ماان أّوذ صاافة ماان ال اافات يقااد عطلهااا عاان معناتااا احلقمقاا  ، أو النعاااة أو القااديه والنعاااة 
وتنااك تاا ويالت أخارى هلاام ، وتاا ا أشاهر تاا ويال م أن املاراد بالماادين النعااة والقااديه ، نقاوذ تام معطلااة أيضاا  

 (والعناية ، والكرامة ، والربكة ، واخلعائن ، قق والر ، والسلطان ، وامللو ، القوه )يمؤولوهنا با 
، يهاااا ا قااااوذ اجلهامااااة واملعتعلااااة ومتاااا خري األشاااااعره ، ولكاااان كاااااا تقاااادم أن أشااااهر تاااا ويال م النعاااااة والقااااديه 

 . خبالف متقدم  األشاعره يهم يثبتون صفة المدين ونيؤولوهنا ( األشاعره احملضة ) ويساون 
 : والرد علمهم من وجوأ 

 . ون دلمل على ت ا الت ويل ، ن تفس  المد بالقديه والنعاة خمالف لظاتر لف  اآلية أ -9
 .يال يعرف أحد أوهلا بالقديه والنعاة ، أنه خمالف إلمجا  السلف  -2
 .أن ت ويلها بالقديه والنعاة ممتن  يف بعو اآليات  -3

مااد جاااءت بالتثنمااة وت ويلهااا بالنعاااة يلااعم أن تكااون ال 71:   {ِلَممما َخَلْقممُت بِيَممَديَّ }:قولااه تعاااو  :مثممال ذلممك 
وأيضاا   {َوِإْن تَمُعدُّوْا نِْعَممَة اَللَّمِه الَُتْحُصمْوَها} :النعاة نعاتني يقط وت ا ممتن  ألن نعم ا  ن حت ى قاذ تعاو
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العلاااء يها ا  ت ويلها بالقديه يستلعم أن يكون له سبتانه قديتان ون جيوق أن يكون له سبتانه قديتان ب مجا 
يلعم أن يكون له قاديتان تعااو ا  عان  لاو  14 :املائاده { َبل َيداُه َمبسوطَتانِ } :ن يقوله أحد وك لو يف قوله 

 . علوا  كب ا
مل يكان آلدم يضال علاى غا أ ألن ، ولو كان املراد القديه   71:   {ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ } :يقوذ أن ا  -4

بل مل يكن آلدم يضل على  بلمس يف ت أ اآلياة يا بلمس خلاق بقاديه ا  تعااو ، اخللق كلهم خلقوا بقديه ا  
 .يف اآلية أمرأ بالسجود آلدم  اكرا  معية آلدم أنه خلق بمديه سبتانه وتعاو وا  
ا  لنفسه جاءت يف األدلة مقرونة ب موي كث ه تدذ على أهنا يد حقمقمة يجااءت علاى  أن المد اليت أثبتها -1

 .والقبو والبسط والماني ، وجوأ ميتن  ت ويلها بالقديه والنعاة يجاءت مقرونة بالط  
 ويد لفاا  المااد يف القاارآن والساانة وكااالم ال ااتابة والتااابعني يف أكثاار ماان مائااة مو اا  ويودا  :" قاااذ اباان القاامم 

، والبسااط ، والقاابو ، والطاا  ، ماان اإلمساااك ، مقرونااا  مبااا ياادذ علااى أهنااا يااٌد حقمقمااة ، مت ااريا  يمااه ، متنوعااا  
وغاار، جنااة ، وكتااب التااوياه بماادأ ، واملباشااره هباااا ، واخللااق بالماادين ، والنضااح بالمااد ، واحلثمااات ، وامل ااايتة 
وقمااام يسااوذ ا  ، وكااون املقسااطني عاان ميمنااه ، يااه ووقااوف العبااد بااني يد، وختااا  يمنااة آدم بماادأ ، عاادن بماادأ 

  وأخااا  ال ااادقة بمامناااه " اخااارتت مياااني ييب :" يقااااذ ، وختمااا  آدم باااني ماااا يف يدياااه ، ياااوم القماماااة عااان ميمناااه
 –مث قااذ لاه ، وأنه مسح ظهر آدم بمادأ ، أن يمحته تغلب غضبه : وكتابته بمدأ على نفسه ، يربمها ل احبها 

وأن ميمنااااه مااااألى ن ، وكلتاااا يديااااه ميااااني مبايكااااة " اخاااارتت ميااااني ييب :" " يقاااااذ " اخاااارت "  –وياااداأ مقبو ااااتان 
وأناه خلاق آدم مان قبضاة قبضاها ، يريا  وخيفاو ، وبمادأ األخارى القساط ، يغمضها نفقة ستاء اللمل والنهاي 

أليض بالماادى مث يطااوي ا، مث ي خاا تن بماادأ الماااىن ، وأنااه يطااوي الساااوات يااوم القمامااة ، ماان مجماا  األيض 
 ( [ 348)   " انظر خمت ر ال واعق املرسلة " ] وأنه خط األلواح اليت كتبها ملوسى بمدأ ، األخرى 

 .ويدَّ ابن القمم على من يؤوذ المد بالنعاة والقديه من وجوأ عديده ت ل  و عشرين وجها  
 أهل السنة والجماعة يثبتون أن هلل يدين اثنتين : المبحث الرابع 

وت ا ب مجا  السالف يمحهام ، يعتقد أتل السنة واجلااعة أن   يدين اثنتني كاا يلمق تالله وعظاته سبتانه 
 : ويدل على ذلك ، ا 
  14: املائده   َبل َيداُه َمبسوطَتانِ   :قوذ ا  تعاو  -9
     :71بَِيَديَّ قاَل يا ِإبليُس ما َمنَمَعَك َأن َتسُجَد ِلما َخَلقُت  :قوذ ا  تعاو -2
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وباني ماا ويد يف بعاو اآلياات ، كمف جنا  بني معتقد أتل السنة واجلااعة ب ن   يدين اثنتني : ي ن قمل  -
ويودتااا بلفاا  اجلااا  كقولااه  9: امللااو  تَبمماَرَك الَّممذي بِيَممِدِه الُملممكُ  : ماان ويود المااد بلفاا  املفاارد كقولااه تعاااو

  79: يسَأَوَلم يَمَروا َأنِا َخَلقنا َلُهم ِمِما َعِمَلت أَيدينا َأنعاًما فَمُهم َلها ماِلكوَن  :تعاو
  -:ياجلواب كاا يل  

 :الجواب عن لفظ المفرد بثالثة أجوبة 
ولبماااان اجلااانس يكفااا  لفااا  املفااارد ألن اسااام ، و مناااا لبماااان اجلااانس ، أناااه مل ي َساااق اللفااا  لبماااان العااادد  :األول 
 .يدذ على اجلنس املراد الواحد 
( بماادأ )   9: امللااو  تَبمماَرَك الَّممذي بِيَممِدِه الُملممكُ   :أن لفاا  املفاارد يف اآليااة جاااء مضااايا  يقولااه تعاااو :الثمماني 

 يَمُد اَللَّمِه فَممَوَق َأيْمِدْيِهم :وكا لو يف اآلياات األخارى كقولاه ، المد مضاف واهلااء يف حمال جار مضااف  لماه 
، ومعلااوم أن املفاارد املضاااف يفمااد العاااوم ،  عرابااه مضاااف  لمااه  ( ا  ) يلفاا  المااد مضاااف ولفاا   90: الفاتح

 .يمعم كل ما ثبت   تعاو من يد والثابت   تعاو يدان
يبانيَّ أن كثاره العطااء   14: املائاده َبل َيداُه َمبسوطَتانِ    : أن ا  قاذ لبمان سعة عطائه وكثره جودأ :الثالث 

أيردوتاا ألن  يَُد اَللِِّه َمْغُلْولَمة   : يادا  به على المهود ال ين قالوا، وسعة اجلود وبسط النعاة بالمدين كلتمهاا 
المد الواحده أقل مان عطااء انثنتاني ووصافوتا ب هناا مغلولاة أي قلملاة العطااء ولاو كانات يادا  واحاده لارد علامهم 

قتضا  بماان كثاره يألن املقاام اجلود يف المد الواحده ولو كانت أكثر من اثنتني ل كرتا ا  ببمان أن البسط و 
لمباني سابتانه أن كال    14: املائاده  بَمل يَمداُه َمبسموطَتانِ   :يقااذ تعااو، له من يد سبتانه  العطاء تام  ما

 .ما لديه من يد يه  مبسوية ومها اثنتان 
 :بثالثة أجوبة واب عن لفظ الجمع الج -

 .ولمس املراد أن   أكثر من اثنتني ، أن املراد باجلا  تنا لمس بمان العدد و منا للتعظمم  :األول 
ِإْن تَمتُمْوبَما ِإلَمى :ويدذ على  لو قوذ ا  تعاو، أن من لغة العرب استعااذ لف  اجلا  يف انثنتني  :الثاني 

واملق ااود عائشااة وحف ااة ي اا  ا  عنهاااا ومهااا اثنتااان واملتبااادي  و الاا تن أن  اَللَّممِه فَمَقممْد َصممَغْت قُمُلْوَبُكَممما
( قلوبكااا)ألن املق ود قلبان لعائشة وحف ة ي   ا  عنهاا وما   لاو جااء ب امغة اجلاا  ( قلباكاا)يقاذ 

 .وت ا دلمل على أن استعااذ لف  اجلا  يكون لالثنني يف لسان العرب 
وتنااا ، أن املثااىن   ا أ اامف  و  ااا  اجلااا  جيااوق مجعااه ماان أجاال خفااة اللفاا  أن يف لسااان العاارب  :الثالممث 

 . خلفة النطق ( يََديْاَنا ) بدذ ( أيدينا ) يجاق مجعه ( نا ) املثىن أ مف  و  ا  اجلا  
 .ومبا سبق يعوذ اإلشكاذ يف ويود لف  المد مفردا  وجماوعا  
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 هل توص  إحدى يدي اهلل تعالى بالشمال : المبحث الخامس 
وقبال  كاار القاولني نبااد ماان ، علااى قااولني –يياا  ا  قاديتم  –تا أ ماان املساائل الاايت اختلاف يمهااا أتاال العلام 

واختلفاوا يف ، وأن  حادامها مياني يف انسام، معرية أهنم متفقون على أن يديَّ ا  تعااو مياني يف البا ذ والعطااء 
 : األخرى على قولينم المد اس

 أن األخرى توصف بالشااذ  :القول األول 
وأبو يعلاى والشامخ حمااد بان عبادالوتاب يف آخار كتااب التوحماد والشامخ عبادا  ، واختاي ت ا القوذ الدايم  

 الغنماان 
تاب املسا لة وكتااب التوحماد لإلماام حمااد بان عبادالو (  971) انظر  بطاذ الت ويالت أليب يعلاى الفاراء   ] 

 .[السادسة وشرح الغنماان لكتاب التوحمد من صتمح البخايي اجمللد األوذ 
 :واستدلوا 

ثمم , ثمم يأخمذهن بيمده اليمنمى , السماوات يوم القياممة يطوي اهلل :"مريوعا  حبديث ابن عار  -2 
 ......"يقممول  أيممن الجبممارون ؟ أيممن المتكبممرون ؟ ثممم يطمموي األرضممين بشممماله ثممم! أنمما الملممك : يقممول 

 .احلديث يواأ مسلم 
، متفاااق علماااه "  يممممين اهلل ممممألى" مريوعاااا   األحادياااث الاااوايده ب ثباااات المااااني   كتاااديث أيب ترياااره -6

متفااق علمااه وغ تااا ماان األدلااة الاايت جاااءت "  ويطمموي السممماء بيمينممه:" أيضااا  مريوعااا   وحااديث أيب تريااره 
 .أن  حدى المدين لمست ميمنا  يتكون مشان  وت ا يقتض  ، بوصف  حدى المدين ميني 

قمال للتمي أن اهلل " ووصفها أيضا  الادايم  بالمسااي والشاااذ واساتدذ حباديث أيب الاديداء عناد أمحاد ويماه 
 "إلى النار و ال أبالي ( : أي في يده اليسار )  في يساره

 أن كلتا يدي ا  ميني ن مشاذ ون يساي يمهاا  :القول الثاني 
انظاار كتاااب . ] واإلمااام أمحااد والبمهقاا  واأللباااين ( يف كتاااب التوحمااد ) واختاااي تاا ا القااوذ اإلمااام اباان خعميااة 

 ( [  9/393)ويبقات احلنابلة أليب يعلى (  911/  9) التوحمد نبن خعمية 
 :استدلواو
ماان نااوي عاان ميااني   ن املقسااطني عنااد ا  علااى منااابر:" مريوعااا  حبااديث عباادا  باان عااارو باان العااا   -2 

 .يواأ مسلم " الرمحن ععوجل وكلتا يديه ميني 
 "اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة" عند الرتم ي ويمه قاذ الن  حديث أيب تريره  -6
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تا  لفظاة شاا ه تفارد هباا عاار ( الشاااذ ) ويمه لفظة  ب ن حديث ابن عار :وناقشوا أدلة القول األول 
وعناد ، واحلاديث عناد البخاايي مان يرياق عبمادا  عان نااي  عان ابان عاار ،  عان ابان عاار بن محعه عن سامل

وأيضاا  احلاديث يواأ أباو ، ( الشااذ ) ولمس عندمها لفظة ، مسلم من يريق عبمدا  بن مقسم عن ابن عار 
 " وكلتا يديه يمين"  وت ا تو املوايق لقوله ( بمدأ األخرى )،( بشااله ) داود وقاذ بدذ 

وعلماه يانساتدنذ األوذ . وأما استدنهلم الثاين يلامس ب اريح ألناه ن مينا  أن تكاون الماد األخارى ميمناا  أيضاا  
با ن قاوذ النا  : أصتاب القوذ األوذ أدلة أصتاب القوذ الثااين  وناقش، لمس ب تمح والثاين لمس ب ريح

  ( كلتا يديه يمين) انسم وت  ميني يف اخل  والربكة والعطاء  ن مين  أن تكون  حدى يديه مشان  يف. 
"  كلتما يديمه يممين"  ينقاوذ كااا قااذ النا  ، أن صفات ا  تعاو توقمفمة  :واألظهر واهلل أعلم أن يقال 

انظار كتااب صافات ا  .] حىت ي ح عندنا خرب أن يدأ األخرى تسااى مشاان  أو يساايا ينقاوذ هبا ا الوصاف 
 .( [  371) لعلوي السقاف   

مان النااي ويف  يمه  ثبات الشفاعة ألقوام خيارجهم ا  تعااو حديث جابر بن عبد ا   :الفائدة السادسة-
 . أ الشفاعة، ويّد على اخلوايج يف  نكاي  خراج أتل الكبائر من النايت ا يّد على املعتعلة ال ين أنكروا ت

دنلة على يضل ا  تعاو على أقوام خيرجون من النااي بعادما غا  م  يف حديث أنس  :الفائدة السابعة-
نباات احلباة يف جاء يف حديث  أيب تريره وأيب سعمد قريبا  أهنم يلقون يف هنر يقاذ له هنر احلمااه يمنبتاون و ، الناي 

تا أ  لكا هنم الثعاايير أو الضاغابمس ويف يواياة مسالم كاالقرايمس وكا  محمل السمل، وجااء يف حاديث جاابر 
التشاااابمهات لبمااااان عااااود م علااااى أحساااان تمئااااة يف البماااااض وال اااافاء بعاااادما غاااا  م الناااااي وسااااّودت وجااااوتهم 

 هاانم، وجاااء يف حااديث أيب سااعمد ني أي الاا ين أعااتقهم ا  ماان جماال اجلنااة اجلهناتااوبشاار م، يمسااامهم أ
 "ؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤالء عتقاء اهلللفيخرجون كال" ال ي تقدم قريبا  ويمه

 

 

يَار يِااَ   ِلَْمااِه الاا ِّيَا   وََكانَااْت تا ْعِجب ااه  يَااانَاَهَس . يَاْومااا  بَِلْتاامٍ   أ يتَ َيس ااوذ  اللّااهِ : ، قَاااذَ  َعااْن َأيب ت َريْااارََه و  -292
َهااا نَاْهَسااة  يَاَقاااذَ  َوَهممْل تَممْدُروَن بِممَم َذاَك؟ َيْجَمممُع اهلل يَمممْوَم اْلِقَياَمممِة اأَلوَّلِمميَن . َأنَمما َسمميُِّد النَّمماِس يَمممْوَم اْلِقَياَمممةِ »: ِمناْ

ُفمُذُهُم اْلَبَصمرُ . َواآلِخرِيَن ِفي َصِعيٍد َواِحمدٍ  لُمُغ النَّماَس ِممَن اْلغَممِّ . فَمُيْسمِمُعُهُم المدَّاِعي َويَمنمْ َوتَمْدنُو الشَّمْمُس فَمَيبمْ
َأالَ تَممَرْوَن َمما َأنْممُتْم ِفيمِه؟ َأالَ تَممَرْوَن : فَميَمُقموُل بَمْعمُ  النَّماِس لِمبَمْع ٍ . َوَمما الَ َيْحَتِملُمونَ . َواْلَكْرِب َما الَ يُِطيُقمونَ 

فَميَممْأتُوَن . ائْمتُمموا آَدمَ : ْد بَمَلَغُكممْم؟ َأالَ تَمْنظُممُروَن َمممْن َيْشممَفُع َلُكممْم ِإلَممى رَبُِّكممْم؟ فَميَمُقمموُل بَمْعممُ  النَّمماِس لِممبَمْع ٍ َمما قَمم
ِئَكمَة َفَسمَجُدوا َخَلَقمَك اهلل بِيَمِدِه َونَمَفمَف ِفيمَك ِممْن ُروِحمِه َوَأَممَر اْلَمالَ . يَا آَدُم َأْنَت َأبُو اْلَبَشمرِ : فَميَمُقوُلونَ . آَدمَ 
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ِإنَّ رَبِّممي : َأالَ تَمممَرى ِإلَممى َممما َنْحممُن ِفيممِه؟ َأالَ تَمممَرى ِإلَممى َممما قَممْد بَمَلغَنَمما؟ فَميَمُقمموُل آَدمُ . اْشممَفْع لَنَمما ِإلَممى رَبِّممكَ . لَممكَ 
لَمُه ِمثْملَمهُ  . نَّمُه نَمَهماِني َعمِن الشَّمَجَرِة فَمَعَصمْيُتهُ َوإِ . َولَمْن يَمْغَضمَب بَمْعمَدُه ِمثْملَمهُ . َغِضَب اْليَمْوَم َغَضمباً لَمْم يَمْغَضمْب قَمبمْ

يَما نُموُح َأنْمَت َأوَُّل الرُُّسمل ِإلَمى : فَمَيْأتُوَن نُوحاً فَميَمُقولُمونَ . اْذَهُبوا ِإَلى نُوحٍ . اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري. نَمْفِسي. نَمْفِسي
َأالَ تَمممَرى َممما قَممْد بَمَلغَنَمما؟  َأالَ تَمممَرى َممما َنْحممُن ِفيممِه؟. اْشممَفْع لَنَمما ِإلَممى رَبِّممكَ . َوَسمممَّاَك اهلل َعْبممداً َشممُكوراً . اأَلْرضِ 

لَممُه ِمثْملَممُه, َولَممْن يَمْغَضممَب بَمْعممَدُه ِمثْملَممهُ : فَميَمُقموُل َلُهمممْ  َوِإنَّممُه قَممْد  . ِإنَّ رَبِّممي قَممْد َغِضممَب اْليَمممْوَم َغَضممباً لَممْم يَمْغَضمْب قَمبمْ
: فَمَيْأتُوَن ِإبْممَراِهيَم فَميَمُقولُمونَ  .اْذَهُبوا ِإَلى ِإبْمَراِهيَم . نَمْفِسي. نَمْفِسي. يَكاَنْت ِلي َدْعَوة  َدَعْوُت ِبَها َعَلى قَمْومِ 
َأالَ تَمَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه؟ َأالَ تَمَرى ِإَلى َمما قَمْد . اْشَفْع لََنا ِإَلى رَبِّكَ . َأْنَت نَِبيُّ الِلِه َوَخِليُلُه ِمْن َأْهِل اأَلْرضِ 

لَممُه ِمثْملَممُه َوالَ يَمْغَضممُب بَمْعممَدُه : وُل َلُهممْم ِإبْمممَراِهيمُ بَمَلغَنَمما؟ فَميَمُقمم ِإنَّ رَبِّممي قَممْد َغِضممَب اْليَمممْوَم َغَضممباً لَممْم يَمْغَضممْب قَمبمْ
يَما : فَميَمْأتُوَن ُموَسمٰى فَميَمُقولُمونَ . اْذَهبُموا ِإلَمى َغْيمِري, اْذَهبُموا ِإلَمى ُموَسمىٰ . نَمْفِسمي. نَمْفِسي. َوذََكَر كذبَاتِهِ . ِمثْمَلهُ 

َأالَ تَممَرى ِإلَمى . اْشمَفْع لَنَما ِإلَمى رَبِّمكَ . َفضََّلَك اهلل, ِبِرَساالَتِِه َوبَِتْكِليِمِه, َعلَمى النَّماسِ . ُموَسٰى َأْنَت َرُسوُل الِلهِ 
لَمُه  ِإنَّ رَبِّي َقْد َغِضَب اْليَمْومَ : َما َنْحُن ِفيِه؟ َأاَل تَمَرى َما َقْد بَمَلغََنا؟ فَميَمُقوُل َلُهْم ُموَسٰى  َغَضباً لَمْم يَمْغَضمْب قَمبمْ

. اْذَهبُموا ِإلَمى ِعيسمٰى . نَمْفِسمي. نَمْفِسمي. َوِإنِّمي قَمتَمْلمُت نَمْفسماً لَمْم ُأوَممْر بَِقْتِلَهما. ِمثْمَلُه َوَلْن يَمْغَضمَب بَمْعمَدُه ِمثْملَمهُ 
اَس ِفممي اْلَمْهممِد, وََكِلَمممة  ِمْنممُه َأْلَقاَهمما ِإلَممى يَمما ِعيسممٰى َأنْممَت َرُسمموُل اللِممِه, وََكلَّْمممَت النَّمم: فَميَممْأتُوَن ِعيسممٰى فَميَمُقولُممونَ 

: َأاَل تَمَرى َما َنْحُن ِفيِه؟ َأالَ تَمَرى َما قَمْد بَمَلغَنَما؟ فَميَمُقموُل َلُهمْم ِعيسمٰى . فَاْشَفْع لََنا ِإَلى رَبِّكَ . َمْريََم, َوُروح  ِمْنهُ 
لَممُه ِمثْملَممُه َولَممْن يَمْغَضممَب بَمْعممَدُه ِمثْملَممهُ ِإنَّ رَبِّممي قَممْد َغِضممَب اْليَمممْوَم َغَضممباً لَممْم يَمْغَضممْب  . َولَممْم يَممْذُكْر لَممُه َذنْبمماً . قَمبمْ

ممٍد . اْذَهبُمموا ِإلَممى َغْيممِري. نَمْفِسممي. نَمْفِسممي ممُد َأنْممَت َرُسمموُل اللِممِه : فَميَممْأتُوِني فَميَمُقولُممونَ . ِإْذَهبُمموا ِإلَممى ُمَحمَّ يَمما ُمَحمَّ
َم ِمْن َذنْبِمَك َوَمما تَمَأخَّرَ  َوَغَفَر اهلل .َوَخاَتُم األَنِْبَياءِ  َأالَ تَممَرى َمما َنْحمُن ِفيمِه؟ . اْشمَفْع لَنَما ِإلَمى رَبِّمكَ . َلَك َما تَمَقدَّ

ثُمممَّ يَمْفممَتُح اهلل َعلَمميَّ َويُمْلِهُمنِممي ِمممْن . َأالَ تَمممَرى َممما قَممْد بَمَلغَنَمما؟ فَممأَْنطَِلُق فَمماِتي َتْحممَت اْلَعممْرِش فَممَأَقُع َسمماِجداً ِلَربِّممي
. َسمْل تُمْعطَمهْ . يَما ُمَحمَّمُد اْرفَمْع رَْأَسمكَ : ثُممَّ يُمَقمالُ . َحاِمِدِه َوُحْسِن الثمَّنَماِء َعَلْيمِه َشمْيئاً لَمْم يَمْفَتْحمُه أَلَحمٍد قَمْبِلميمَ 

َممْن الَ  ْلَجنَّمَة ِممْن أُمَّتِمَك,يَما ُمَحمَّمُد َأْدِخمِل ا: فَميُمَقالُ . أُمَِّتي. يَا َربِّ أُمَِّتي: فََأْرَفُع رَْأِسي فََأُقولُ . اْشَفْع ُتَشفَّعْ 
. ِفيَمما ِسمَوى ٰذلِمَك ِممَن األَبْممَوابِ . َوُهمْم ُشمرََكاُء النَّماسِ . ِحَساَب َعَلْيِه, مَن اْلَباِب األَْيَممِن ِممْن َأبْممَواِب اْلَجنَّمةِ 

َأْو َكَمما بَممْيَن . ْلَجنَّمِة َلَكَمما بَممْيَن َمكَّمَة َوَهَجمرٍ َوالَِّذي نَمْفُس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه ِإنَّ َما بَمْيَن اْلِمْصمَراَعْيِن ِممْن َمَصمارِيِع ا
 .«َمكََّة َوُبْصَرى

 :وجاء ت ا احلديث يف ال تمتني من حديث أنس أيضا  ويمه من العيادات 
. َواْشمَفْع ُتَشمفَّعْ . هْ َوَسمْل تُمْعطَم. َوقُمْل ُيْسمَمْع لَمكَ . يَما ُمَحمَّمُد اْرفَمْع رْأسمكَ : فَميُمَقماُل لِمي. ثُمَّ َأِخرُّ لَمُه َسماِجداً »

َفَمممْن َكمماَن ِفممي قَمْلبِممِه ِمثْمَقمماُل َحبَّممٍة ِمممْن بمُممرٍَّة َأْو َشممِعيَرٍة ِمممْن ِإيَممماٍن . اْنطَِلممقْ : فَميُمَقممالُ . أُمَّتِممي. َربِّ أُمَّتِممي: فَممَأُقولُ 
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َها : فَميُمَقماُل لِمي. بِِتْلَك اْلَمَحاِمِد ثُمَّ َأِخرُّ َلُه َسماِجداً  ثُمَّ َأْرِجُع ِإَلى رَبِّي فََأْحَمُدهُ . فَأَْنطَِلُق فََأفْمَعلُ . فََأْخرِْجُه ِمنمْ
: فَميُمَقماُل لِمميَ . أُمَّتِممي. أُمَّتِمي: فَممَأُقولُ . َواْشممَفْع ُتَشمفَّعْ . َوَسمْل تُمْعطَمهْ . َوقُممْل ُيْسمَمْع لَممكَ . يَما ُمَحمَّمُد اْرفَممْع رَْأَسمكَ 

َهماَفَمْن َكاَن ِفي قَمْلِبِه ِمثْمَقاُل حَ . اْنطَِلقْ  ثُممَّ َأعُموُد ِإلَمى . فَمأَْنطَِلُق فََأفْمَعملُ . بٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَماٍن فََأْخرِْجمُه ِمنمْ
. َوقُمْل ُيْسمَمْع لَمكَ . يَما ُمَحمَّمُد اْرفَمْع رَْأَسمكَ : فَميُمَقماُل لِمي. ثُممَّ َأِخمرُّ لَمُه َسماِجداً . رَبِّي فََأْحَمُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِممدِ 

َفَمممْن َكمماَن ِفممي قَمْلبِممِه َأْدنَممى . اْنطَِلممقْ : فَميُمَقمماُل لِمميَ . أُمَّتِممي. يَمما َربِّ أُمَّتِممي: فَممَأُقولُ . َواْشممَفْع ُتَشممفَّعْ . َوَسممْل تُمْعطَممهْ 
 .«فَأَْنطَِلُق فََأفْمَعلُ . َأْدَنى َأْدَنى ِمْن ِمثْمَقاِل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَماٍن فََأْخرِْجُه ِمَن النَّارِ 

يَما ُمَحمَّمُد : فَميُمَقماُل لِمي. ثُمَّ ُأِخمرُّ لَمُه َسماِجداً . مَّ َأْرِجُع ِإَلى رَبِّي ِفي الرَّابَِعِة فََأْحَمُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمدِ ثُ »: ويمه 
ََ . َوُقْل ُيْسمَمْع لَمكَ . اْرَفْع رَْأُسكَ  الَ ِإٰلمَه : قَمالَ يَما َربِّ ائْمَذْن لِمي ِفميَمْن : فَمَأُقولُ ». َواْشمَفْع ُتَشمفَّعْ . َوَسمْل تُمْعم
الَ ِإٰلممَه ِإالَّ : لَممْيَس َذاَك لَممَك َوٰلِكممْن, َوِعزَّتِممي وَِكْبرِيَمماِئي َوَعَظَمتِممي َوِجْبرِيَمماِئي أُلْخممرَِجنَّ َمممْن قَممالَ : قَممالَ . ِإالَّ اهلل
 .«اهلل
, َمممما بَِقمممَي ِفمممي النَّممماِر إالَّ َمممم: فَمممَأُقولُ »َوذََكمممَر ِفمممي الرَّابَِعمممِة : وفيمممه  َأْي َوَجمممَب َعَلْيمممِه . ْن َحَبَسمممُه اْلُقمممْرآنُ يَممما َربِّ
وهمذا : , قمال{عسمى أن يبعثمَك رَبُّمَك مقامماً محمموداً }: ثمم تمال اآليمة » :وعند البخاري معلقما  .«اْلُخُلودُ 

 .«المقاُم المحموُد الذي ُوِعَدُه نَبيكم صلى اهلل عليه وسلم
فَمتَمُقوَمماِن . َوتُمْرَسمُل اأَلَمانَمُة َوالمرَِّحمُ . فَميَمُقموُم فَميُممْؤَذُن لَمهُ .  فَميَمْأتُوَن ُمَحمَّمداً  »: ويف حديث أيب ترياره وح يفاة 
 .«...  فَمَيُمرُّ َأوَُّلُكْم َكاْلبَمْرقِ . َجَنَبَتِي الصَِّراِ  يَِميناً َوِشَماالً 

ٍة تَتبَممُع إنَّ النمماَس َيصمميروَن يمموَم القيامممِة ُجثمماً, كممل أممم»: اباان عاااَر ي ااَ  ا  عنهاااا وللبخااايي ماان حااديث 
يمما فمالُن اشمَفْع, حتممى تنتهمي الشممفاعة إلمى النبميِّ صمملى اهلل عليمه وسملم, فممذلَك يموَم يَبعثُممُه : يقولمون. نبِيهما

 .«اللَُّه المقاَم المحمود
 

 :ترجمة رواة األحاديث
 .تقدمت ترمجته يف احلديث األوذ من كتاب اإلميان أبو تريره 
 .تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث من كتاب اإلميان وأنس 

 .وح يفة ي   ا  عنه تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث والسبعني من كتاب اإلميان
 .تقدمت ترمجته يف احلديث الساد، من كتاب اإلميان وابن عار 
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 :تخريج األحاديث
" " كتااااب أحادياااث األنبمااااء"  ، وأخرجاااه البخاااايي يف"914" أخرجاااه مسااالم حاااديث  حاااديث أيب ترياااره 
كتااااب " ، وأخرجاااه الرتمااا ي يف "3340"حاااديث   َوَلَقمممْد َأْرَسمممْلَنا نُوًحممما ِإلَمممٰى قَمْوِممممهِ  بااااب قاااوذ ا  تعااااو

باااب " " كتاااب األيعاااة " خرجااه اباان ماجااه يف أ، و "2434" حااديث " باااب مااا جاااء يف الشاافاعة " " العتااد
 "3307 "حديث " خمت را  حديث " أيايب اللتم 

بااب كاالم " " كتااب التوحماد " ، وأخرجه البخاايي يف "913"ي خرجه مسلم حديث  وأما حديث أنس 
 "7190" حديث " الرب عع وجل يوم القمامة م  األنبماء وغ تم 

، وانفرد باه عان البخاايي، وأماا " 911وأما حديث أيب تريره وح يفة ي   ا  عنهاا ي خرجه مسلم حديث 
َعثَمَك بااب قولاه تعااو" ي ا  ا  عنهااا ي خرجاه البخاايي يف كتااب التفسا   حديث ابان عاار َعَسمٰى َأن يَمبمْ

 .، وانفرد به عن مسلم "4798" حديث "  71: اإلسراء رَبَُّك َمَقاًما مَّْحُموًدا
 

 :شرح ألفاظ األحاديث
، ويائااده  كاار اكاناات تعجبااه الاا يا  وتاا  يااد احلمااوان لنضااجها ولاا  ":  يَار يِااَ   ِلَْمااِه الاا ِّيَا   وََكانَااْت تا ْعِجب ااه   "-

 .الراوي هل ا الوصف قياده توثمق الرواية
َهااا نَاْهَسااة   " كثاار الاارواه يووأ بالسااني، ووقاا  يف بعااو الروايااات بالشااني وكالمهااا مبعااىن واحااد، أي أ": يَااانَاَهَس ِمناْ

 .نان، والنه  باأل را،بب يراف ال  النهس األخ: أخ  ب يراف اسنانه، وقمل
قماال الساامد الاا ي يفااوق قومااه، والاا ي :" قاااذ القا اا  عماااض يمحااه ا  ":. َأنَمما َسمميُِّد النَّمماِس يَمممْوَم اْلِقَياَمممةِ " -

" ] سامدتم يف الاادنما واآلخاره و منااا خاص يااوم القماماة نيتفااا  الساؤدد يمهااا يفارغ  لماه عنااد الشادائد، والناا  
 [3/12شرح النووي ملسلم 

 .ال عمد األيض الواسعة املستوية":  ِفي َصِعيٍد َواِحدٍ  "-
 .أي ي ل صوت الداع   لمهم مجمعا  بقوه وو وح: بضم الماء وكسر املمم ":فَمُيْسِمُعُهُم الدَّاِعي  "-
ُفممُذُهُم اْلَبَصممرُ "- اء و اام الفاااء والاا اذ، أي يااديكهم الب اار ألن األيض تكااون سااطتا  واحاادا  ماابفااتح ال": َويَمنمْ
أهناام جمتاعااون مهتاااون مباااتم يمااه، نخيفااى ماانهم : معناااأ:" الف اآلن يهاا  مكااويه، قاااذ القااري  يمحااه ا خباا

أحااااد، حبمااااث  ن دعاااااتم داٍ   عااااوأ، و ن نظاااار  لاااامهم ناااااظر أديكهاااام، وحيتااااال أن يكااااون الااااداع  تااااو الاااا ي 
ُهْم يَمممْومَ  :يادعوتم  و العارض واحلساااب أو أمار آخاار كقولاه تعاااو اِع ِإلَمٰى َشممْىٍء نُُّكممرٍ  فَمتَممَولَّ َعممنمْ  يَمدُْع للممدَّ

 . 1:القار
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 أي أن ترى  و ما وصل  لمنا من الكرب والشده؟: "َأالَ تَمَرى ِإَلى َما َقْد بَمَلغََنا؟ "-
ى اأْلَْرِض ِمممَن َوقَمماَل نُمموح  رَّبِّ اَل تَممَذْر َعلَمميريااد قولااه ":  َوِ نَّااه  قَااْد َكانَااْت ىت َدْعااَوٌه َدَعااْوت  هِبَااا َعلَااى قَاااْوِم  "

أن نوحااا   كاار خطمئتااه وخطمئتااه أنااه ساائل مااالمس لااه بااه علاام  ، ويف حااديث أنااس 21:نااوح اْلَكمماِفرِيَن َديَّممارًا
ِعْلمممم  َوِإالَّ تَمْغِفمممْر لِمممى َوتَمْرَحْمنِمممى َأُكمممن مِّمممَن  ۦَأعُممموُذ بِمممَك َأْن َأْسمممماََلَك َمممما لَمممْيَس لِمممى بِمممهِ  قَممماَل َربِّ ِإنِّمممى  :قااااذ

 . 47:نوح لْلَخمِسرِينَ 
ممُرُهْم :ومنهااا قولااه آلهلااتهم  همممذا رَبِممي  :وتاا  قولااه يف الكوكااب ":  َوذََكممَر كذبَاتِممهِ  "- قَمماَل بَممْل فَمَعلَممُه َكِبيمْ
قااالعن قوجااه سااايه  ومنهااا ماجاااء يف احلااديث املتفااق علمااه أن  بااراتمم  ِإنِّممي َسممِقْيم  :ومنهااا قولااه َهممَذا

قاد ( و كار ك باتاه:")أيا خيت يف اإلساالم ، قااذ القاري  "  هناا أخايت"حني دخل أيض اجلباي يسائل عنهاا قااذ 
/ 9 املفهام[" وعلى اجلالة ي وجه ت أ األماوي وا اتة.....يسرتا يف الرواية األخرى مبا لمس ك با  يف التتقمق

وتاا  لمساات كاا با  :" أي لمساات كاا با  علااى احلقمقااة و منااا تعريضااا  ، قاااذ شاامخنا اباان عثماااني يمحااه ا  ]432
 . ]180/ 9التعلمق على مسلم ["ألهنا تويية، لكن من شده تعظماه   جعلها مبنعلة الك بات

 ان بكسر املمم جانبا البابامل راع":  ِ نَّ َما بَانْيَ اْلِاْ رَاَعنْيِ ِمْن َمَ ايِيِ  اجْلَنَّةِ " 
الشاو مان الاراوي يف أي اللفظتاني جااء وحيتاال أن ":َأْو َكَمما بَممْيَن َمكَّمَة َوُبْصمَرى. َلَكَما بَمْيَن َمكَّمَة َوَهَجمرٍ  "-

 [9/431انظر املفهم . ]يكون تنويعا  منه 
وتجار تا أ غا  تجار ... رينتجر بفتح اهلاء واجلمم وتا  مديناة عظمااة يف باالد البتا:" قاذ النووي يمحه ا 
وأمااا ب اارى يبضاام الباااء، ...   ا بلااا املاااء قلتااني بقااالذ تجاار تلااو قريااة ماان قاارى املدينااة"املاا كويه يف حااديث 

شارح " ] وت  مدينة معروية بمنها وباني دمشاق حناو ثاالث مراحال، وتا  مديناة حاويان وبمنهاا وباني مكاة شاهر
 [3/14النووي ملسلم 

 .من الشفاعة أي اشف  تقبل شفاعتو :"َواْشَفْع ُتَشفَّعْ  "-

 .واحده الرب أو الشع ": َحبٍَّة ِمْن با رٍَّه أَْو َشِع َهٍ  "
أن احملاماد كانات بعاد  يف حاديث أيب ترياره : تنبماه:" قاذ القري  يمحاه ا ": فََأْحَمُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمدِ  "-

أكثاار مان التتاماد والثناااء  الساجود، ويف حاديث أنااس قبال الساجود يف حالااة القماام، و لاو ياادذ علاى أناه 
 [9/431املفهم " ] يف ت ا املقام كله يف قمامه وسجودأ  و أن أ ْسِعَف يف يلبته

احلاديث تفسا  تا أ اللفظاة مان قاوذ قتااده يمحاه ا   جااء يف  ": النَّماِر إالَّ َممْن َحَبَسمُه اْلُقمْرآنُ َما بَِقَي ِفمي " -
واملعااىن أناه مل يبااق  ن ماان أخارب القاارآن أنااه خملااد يف  "أي وجممب عليممه الخلممود : "كااا يف بعااو الروايااات قااذ

 "الناي وتم الكفاي
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 .أي جانباأ": َجَنَبيَتِ ال ِّرَاِ  " 
انظار النهاياة نبان .] وتاو الا ي جيلاس علاى يكبتماه ثٍ مجا  جاا جثماً  " إنَّ الناَس َيصميروَن يموَم القياممِة ُجثماً "-

 ([938)  ( جثا)األث  ماده 
 

 :فوائد األحاديثمن 
َأنَا َسيُِّد النَّماِس  :"سمد البشر وأيضل املرسلني، لقولاه  األحاديث دلمل على أن الن  : الفائدة األولى-

 يف الدنما؟ أي ن قمل ملا ا خص يوم القمامة بالسؤدد، ومل ي كر يضملته وسؤدد " يَمْوَم اْلِقَياَمةِ 
تفا  الساؤدد يمهاا، وتسالمم مجامعهم لاه، ي و منا خص يوم القمامة ن:" قاذ القا   عماض يمحه ا   :فالجواب

 91:غاااير لواِحممِد الَقِهمماِر ِلَمممِن الُملممُك اليَمموَم لِلَّممِه ا :، كاااا قااذ تعاااوولكاون آدم ومجماا  أبنائااه حتات لوائااه 
 [3/12شرح النووي ملسلم " ]  أعلم أي انقطعت دعاوى امللو يف  لو الموم وا 

يجمممع اهلل يمموم القيامممة األولممين "لقولااه، يااوم القمامااة األحاديااث دلماال علااى  ثبااات احلشاار :الفائممدة الثانيممة-
 :احلشر ثابت بالكتاب والسنة واإلمجا و " واآلخرين في صعيد واحد

َقماِت يَممْوٍم َمْعلُمْومٍ * قُمْل ِإنَّ َاأَلوَّلِميَن َوَاأَلِخمرِْيَن :قولاه تعااو : فمن الكتماب  - : الواقعةة َلَمْجُمْوُعمْوَن ِإلَمى ِميمْ

٤2 - 2٥ . 
يُحشممر النمماس يمموم القيامممة  : "  قاااذ الناا   حااديث سااهل باان سااعدو ، أحاديااث الباااب :ومممن السممنة -

تا  بمضااء املائلااة  :عفمراء . ] متفاق علماه "  علمى أرض بيضماء عفمراء كُقْرصمة النقمي لميس فيهمما علمم ألحمد
 . وأمج  املسلاون على ثبوت احلشر يوم القمامة [ تو الدقمق : والنقي  و محره ، 

 حتى البهائم تحشر يوم القيامة  -
 .دذ على  لو الكتاب والسنة 

َوَمما ِممْن َدآبَّمٍة ِفمي اأَلْرِض :وقولاه تعااو ,   2: التكةوير َوِإَذا اَْلُوُحموُش ُحِشمَرتْ :قولاه تعااو  ن الكتمابفمم
ُر ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ أَُمم  َأْمثَاُلُكْم َمافَمرَّْطَنا ِفي اَْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ   . ١١: األنعام َوالَ طَائٍِر َيِطيمْ

لتمؤدن الحقموق إلمى أهلهما يموم القياممة حتمى : " قااذ  أن الرساوذ ا   حديث أيب تريره :ومن السنة 
 [ واجللتاء ت  اليت ن قرن هلا . ] يواأ مسلم " يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 

من ت ا ت ريح حبشر البهائم يوم القمامة و عاد ا يوم القمامة كاا يعاد أتل التكلمف : " قاذ النووي 
قاذ ... اآلدممني وكاا يعاد األيفاذ واجملانني ومن مل تبلغه دعوه وعلى ت ا تظاترت دنئل القرآن والسنة 
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ولمس من شر  احلشر واإلعاده يف القمامة اجملاقاه والعقاب والثواب ، وأما الق ا  من القرناء : العلااء 
انظر شرح ... " ] ق ا  مقابلة للجلتاء يلمس تو من ق ا  التكلمف    ن تكلمف علمها بل تو 

 [ .كتاب الرب وال لة ، باب حترمي الظلم ( 91)النووي ملسلم اجمللد 
الَ ظُْلَم : وأيضا  تو ق ا  يبنيَّ مدى العدذ التام يف  لو الموم حىت بني البهائم وأنه كاا قاذ ا  تعاو 

 . اَْليَمْوم
 .يحشر الناس عراة حفاة غرال  -

ياا يساوذ : قالت يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرالً , " :  قاذ يسوذ ا  : حلديث عائشة قالت 
 يا عائشة األمر أشد من أن ينظمر بعضمهم إلمى بعم : ؟ قال  الرجاذ والنساء ينظر بعضهم  و بعو! ا  
 " 

َكَممما بَممَدْأنَا أضمموََّل َخْلممٍق :إنكممم تحشممرون حفمماة عممراة غممرالً ثممم قممرأ : "  قاااذ الناا  وعاان اباان عبااا، 
َنا ِإنَّا ُكنَّا فَاِعِلْينَ   . متفق علمه " وأول من يُكسى إبراهيم ,  نُِعْيُدُه َوْعداً َعَليمْ

 .أي غ  خمتونني: غرالً أي لمس علمهم أثواب كاا ولد م أمها م،  :عراةأي غ  منتعلني،  :حفاة
تم وغام وكارب ودناو للشااس مان الناا،  -كاا يف حديث الباب–و  ا اح شر النا، كان يف  لو اجلا   -

ُتدنى الشممس يموم : " مقداي ممل كاا ثبت يف صتمح مسلم من حديث سلمم بن عامر عن املقداد مريوعا  
يااوا  مااا أديي مااا يعااين باملماال : قاااذ ساالمم باان عااامر  "القيامممة مممن الخلممق , حتممى تكممون مممنهم مقممدار ميممل 

 " مل ال ي ت كتل به العني أمساية األيض ، أم امل
 :األحاديث دلمل على  ثبات الشفاعة: الفائدة الثالثة-

 :والكالم على الشفاعة من عده وجوأ
 معنى الشفاعة  :أوالً 

 .وتو  م الش ء  و مثمله ، من الشف   د الوتر  :الشفاعة لغة 
 . التوسط للغ  تلب منفعة أو دي  مضره  :واصطالحاً 

 : نوعانمن حيث ثبوتها ة لشفاعل: ثانياً 
 ( شفاعة مثبتة ) شفاعة شرعمة  -2

 : وت أ الشفاعة ن بد يمها من توير شريني ، ويدخل حتتها أنوا  سم يت بماهنا، وت  الشفاعة املقبولة 
 . الر ا عن املشفو  له  :والثاني .    اإل ن للشاي  أن يشف  :  األول
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ِمممْن َملَممٍك ِفممي اَْلسَّممَمواِت الَتُمْغنِممي َشممَفاَعتُمُهْم َشممْيئاً ِإالَّ ِمممْن بَمْعممِد َأْن يَممْأَذَن وََكممْم : قولااه تعاااو: وياادذ علمهاااا 
 . 211: البقره َمْن َذا اَلَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِهِ :، وقوله تعاو   21: النجماَللَُّه ِلَمْن َيَشاُء َويَمْرَضى

  (شفاعة منفمة ) شفاعة شركمة  -6
 (ون تنف  الكاير شفاعة الشايعني :") كاا قاذ امل نف ، وت  الشفاعة للكايرين يهؤنء ن تنفعهم شفاعة 

َفُعُهْم َشَفاَعُة اَْلشَّاِفِعْينَ : قوله تعاو: ويدذ على  لو   .48: املدثر َفَما تَمنمْ
 أنواع الشفاعة الشرعية   :ثالثاً 
 الشفاعة العظمى  -2

وتاا  شاافاعة يكااون هبااا  ياحااة ماان تااوذ املوقااف كاااا دذَّ علمهااا حااديث أيب ، ن  وتاا  شاافاعة خاصااة بااال
لممو استشممفعنا إلممى ربنمما حتممى يريحنمما مممن :" يفاا  حااديث أنااس يقااوذ النااا،، تريااره وحااديث أنااس يف الباااب

فيبلغ الناس من الغم والكمرب مماال يطيقمون : "قاذ النا   حديث أيب تريره ويف حديث " امكاننا هذ
أال تممرون ممما أنممتم فيممه ؟ أال تممرون ممما قممد بلغكممم ؟ أال : فيقممول بعمم  النمماس لممبع  , يحتملممون  وممما ال, 

احلاديث، ويماه يا تون آدم  ..."أئتموا آدم : تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعم  النماس لمبع  
با  مل يغضااب  ن ييب قااد غضااب المااوم غضاا: وكاال واحااد ماانهم يقااوذ ، مث نوحااا  مث  بااراتمم مث موسااى مث عمسااى 

اذهبموا إلممى :" يمقاوذ وآخارتم عمسااى ، قبلاه مثلاه ومل يغضاب بعاادأ مثلاه نفسا  نفسا  ا تبااوا  و غا ي 
وغفمر اهلل لمك , يا محمد أنت رسول اهلل وخماتم األنبيماء : فيأتوني فيقولون  غيري اذهبوا إلى محمد 

فيممه ؟ أال تممرى ممما قممد بلغنمما ؟  أال تممرى ممما نحممن , اشممفع لنمما إلممى ربممك , ممما تقممدم مممن ذنبممك وممما تممأخر 
ويلهمنمي ممن محاممده وحسمن الثنماء , ثمم يفمتح اهلل علمي , فأنطلق فاتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي 

فمأرفع , اشمفع تشمفع , سمل تعطمه , يما محممد ارفمع رأسمك : ثمم يقمال , عليه شيئاً لم يفتحه ألحد قبلي 
 .ألمته احلديث  يمشف  ...."يارب أمتي أمتي: رأسي فأقول 

 
 بدخول أهل الجنة الجنة  شفاعته  -6

أناا أوذ الناا، يشاف  يف اجلناة وأناا أكثار :" قااذ النا  : قااذ  -وسام يت قريباا – دذَّ علمها حاديث أناس 
يمقااوذ بااو أماارت ن أياااتح ، حمااااد : ي سااتفتح يمقاااوذ اخلاااقن ماان أناات ؟ ياا قوذ :" ويف يوايااة " األنبماااء تبعااا  
 .لم يواأ مس" ألحد قبلو 

 في عمه أبي طالب بأن يخف  عنه العذاب  شفاعته  – 3
 . خيفف عنه من الع اب   و لو ألن أبا يالب مات كايرا  يال خيرج من الناي ولكن بشفاعة الن 
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لعلااه تنفعااه :"  كاار عناادأ عاااه أبااو يالااب يقاااذ   أن يسااوذ ا  حااديث أيب سااعمد: وياادذ علااى  لااو 
ولااون أنااا لكااان يف الااديك : "ويف يوايااة " شاافاعيت يااوم القمامااة يمجعاال يف  تضاااح ماان ناااي يغلاا  منااه دماغااه 

 .متفق علمه " األسفل من الناي 
 . األنوا  الثالثة السابقة خاصة بنبمنا  أوت 
 الشفاعة في خروج الموحدين من النار  -9

ن  لاه  ن ا  ويف قلباه وقن : خيارج مان النااي مان قااذ :" أن النا  قااذ لمها حديث أنس بن مالو دذَّ ع
: وخيارج مان النااي َماْن قااذ ، ن  له  ن ا  ويف قلبه وقن با رَّه من خ : وخيرج من الناي من قاذ ، شع ه من خ 

 .ا لف  حديث أنس يف البابوك ، متفق علمه" ن  له  ن ا  ويف قلبه وقن  يه من خ  
يتعجَّال كال نا  ، لكال نا  دعاوه مساتجابة :" قااذ يساوذ ا  : قاذ  -وسم يت قريبا   – وحديث أيب تريره 

يها  نائلاة  ن شااء ا  مان ماات مان أمايت ن يشارك ، و ين اختبا ت دعاويت شافاعة ألمايت ياوم القماماة ، دعوته 
 . يواأ مسلم " با  شمئا  

والرتما ي  يواأ أمحاد وأباو داود"  شمفاعتي ألهمل الكبمائر ممن أمتمي:" قاذ أن يسوذ ا  وحديث أنس 
 .واألحاديث يف ت ا الباب كث ه 

واخلااوايج واملعتعلااة ينكاارون تاا ا النااو  ماان الشاافاعة ألنااه كاااا تقاادم ماان ماا تبهم أن صاااحب الكباا ه خياارج ماان 
وقاوهلم قاوذ ، تم خرجوا من اإلمياان ياال تانفعهم الشافاعة اإلميان يالسايق والعاين وغ مها من أتل الكبائر عند
 .بايل مردود باألدلة الكث ه اليت ختالف معتقدتم

 الشفاعة فيمن استحق النار أال يدخلها  -2
ممما  :"قاااذ الناا  وتا أ ماان أنااوا  الشاافاعة الاايت ياا كرتا أتاال العلاام ، وقااد يسااتدذ هلااا حبااديث اباان عبااا، 

يواأ " علمى جنازتمه أربعمون رجمالً ال يشمركون بماهلل شميئاً إال شمفعهم اهلل فيمهمن رجمل مسملم  يمموت فيقموم 
 مسلم 
 الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة  -2

وت أ قد تكون بفضل ما جعله ا  من دعااء املاؤمنني بعضاهم لابعو ، كااا يف حاديث أم سالاة ودعااء النا  
  أليب ساالاة حااني تااويف يقاااذ  " : اللهاام اغفاار أليب ساالاة وايياا  ديجتااه يف املهاادين واخلفااه يف عقبااه يف

 يواأ مسلم " الغابرين واغفر لنا وله يا يب العاملني ، وأيسح له يف قربأ ونوي له يمه 
 ، بل لسائر األنبماء وال ديقني واملؤمنني  وت أ  األنوا  الثالثة لمست خاصة بالن  

 أمته يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب  في قوم منشفاعة النبي  -٢
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لعكاشة بن حم ن أن جيعله من السابعني ألفاا  الا ين يادخلون اجلناة بغا  حسااب ون عا اب كشفاعة الن  
 . يف ال تمتني ، كاا جاء يف حديث ابن عبا، 

 .أتل األعرافومن أتل العلم من يعيد نوعا  ثامنا  وت  الشفاعة يمان استوت حسنا م وسمئا م وتم  -
وكاا  كر امل نف وتقادم بماناه أن تنااك مان الشافاعة مان يشاف  يمهاا األنبمااء واملؤمناون والشاهداء وال ااحلون 
واملالئكة على قدي مراتبهم ومقاما م عند يهبام ، يالشاهمد ماثال  يشاف  يف سابعني مان أتال بمتاه كااا ويد عناد 

 . أيب داود وابن حبان
- :ال بها المسلم الشفاعة ما يلي نمن األعمال التي ي: رابعاً 
 خال ة من القلب " ن  له  ن ا  " قوذ  -2

لقمممد : " ياااا يساااوذ ا  َماااْن أساااعد الناااا، بشااافاعتو ياااوم القماماااة ؟ قااااذ : قلااات : قااااذ  حلاااديث أيب ترياااره 
ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألني عن هذا الحديث أحد أوَّل منك لما رأيمت ممن حرصمك علمى الحمديث 

 .يواأ البخايي " هال إله إال اهلل خالصاً من قلب: " , أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 
 قوذ ال كر الوايد بعد األ ان  -6

ممن قمال حمين يسممع النمداء اللهمم رب همذه ": قااذ يساوذ ا  : قااذ  وتو ما جاء يف حديث جاابر 
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتمه , حلمت  الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمداً الوسيلة

 .يواأ البخايي  "له شفاعتي يوم القيامة 
        ال رب على شده املدينة وألواءتا                                                                                                -3

ن ي رب على ألواء املدينة وشد ا أحد من أميت  ن كنت له شفمعا  " اذ ق حلديث أيب تريره أن يسوذ ا  
.                                              أي شد ا و مق العم  يمها( ألواءتا )يواأ مسلم ، واملق ود با " يوم القمامة أو شهمدا  

 املوت يف املدينة -4
مممن اسممتطاع أن يممموت بالمدينممة فليمممت بهمما فممإني أشممفع " : قاااذ أن يسااوذ ا   حلااديث اباان عااار 
 . يواأ أمحد والرتم ي وابن ماجه وصتته األلباين " لمن يموت بها 

تناك من األعااذ ما متن  العبد أن يكون شفمعا  ألحد يوم القمامة ومن  لو من يكثر اللعن يقد  :فائدة 
ال يكون اللَّعَّانون شفعاء وال شهداء : " قاذ  أن الن  جاء يف صتمح مسلم من حديث أيب الديداء 

 هنم ن يكونون شفعاء ون شهداء ، ياعناأ ن يشفعون يوم :  وأما قوله : " قاذ النووي " يوم القيامة 
أصتها : يمه ثالثة أقواذ  ، القمامة حني يشف  املؤمنون يف  خواهنم ال ين استوجبوا الناي ، ون شهداء

ن يكونون : شهداء يوم القمامة على األمم بتبلما يسلهم  لمهم الرسانت ، والثاين  وأشهرتا ن يكونون
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" ] ن يرققون الشهاده وت  القتل يف سبمل ا  : شهداء يف الدنما أي ن تقبل شهاد م لفسقهم ، والثالث 
 [ تا كتاب الرب وال لة ، باب النه  عن لعن الدواب وغ( 91)انظر شرح مسلم للنووي اجمللد 

يف األحاديث بمان بعو يضائل وخ ائص األنبماء علمهم ال اله والسالم و كر  :الفائدة الرابعة-
 :اعت ايتم ويف  لو يوائد منه مايل 

 :آدم عليه السالم: أوالً 
ِفيمَك ِممْن ُروِحمِه َخَلَقمَك اهلل بِيَمِدِه َونَمَفمَف . يَما آَدُم َأنْمَت َأبُمو اْلَبَشمرِ  :"يقاوذ الناا، يف  حاديث أيب ترياره 

 "َوَأَمَر اْلَمالَِئَكَة َفَسَجُدوا َلكَ 
اختلااااف يف ساااابب اختماااااي تااااؤنء األنبماااااء يف انستشاااافا  دون غاااا تم، وتاااا تلهم هلاااا ا املقااااام العظاااامم، وكااااان 
انستشفا  بآدم علماه الساالم أون  لكوناه أباو البشار، وتوجاه اإلنساان ألبماه يف الشادائد أمار يبمعا ، وأماا بقماة 

العاااعم أيضااال  االعاااعم مااان الرسااال ، وأولاااو  ارسااال ناااوح و باااراتمم وموساااى وعمساااى وحمااااد يألهنااام وا  أعلااام أولاااو ال
 .الرسل، وقمل اخت وا هب ا ألهنم أصتاب يسانت أيسلوا ألقوامهم

مان  آدم ومان بعادأ مان الرسال، ومل يسا لوا نبمناا حمااد : ي ن قمل ماا احلكااة مان  هلاام الناا، أن يسا لوا أون  
 .ذ مرهأو 

، يا هنم لاو سا لوأ ابتاداء  لكاان تا  وا  أعلام  ظهااي يضاملة نبمناا حمااد :" قااذ الناووي يمحاه ا : فالجواب
غاا أ ماان يسال ا  تعاااو وأصاافمائه يااامتنعوا، مث ساا لوأ  احيتاال أن غاا أ يقاادي علااى تاا ا وحي اله، وأمااا   ا ساا لو 

شاارح النااووي " ]نذ واألنااسدكااااذ القاارب وعظاامم اإلالنهايااة يف ايتفااا  املنعلااة و يهااو  ي جاااب وح اال غر ااهم
 .[3/14ملسلم 

، وكتااب التااوياه بماادأ، َخَلَقااَو ا  بِمَااِدأِ :" قاااذ شاامخنا اباان عثماااني يمحااه ا   "َخَلَقممَك اهلل بِيَممِدهِ  "قولااه يف آدم 
 .كن يمكون: وغر، جنة عدن بمدأ، والعلم عند ا ، أما بقمة اخلالئق يخلقوا بالكلاة

ا  نفخ يمه من يوحه تو نفسه، و لو ألن ت أ الروح خملوقة،  أنلمس املراد  "َونَمَفَف ِفيَك ِمْن ُروِحهِ  "وقوله 
 و ا  عع وجل تكرميا  وتشريفا  كاا يف   ءوصفات ا  عع وتعاو غ  خملوقة، لكن ت ا من باب   اية الش

َوَمن َأظَلُم ِممَّن َمَنَع  ::وكاا يف قوله تعاو, [ 21:يه احلجسو ] َوَطهِّر بَيِتَي لِلطِائِفيَن  :قوله تعاو
 ناَقَة اللَّمِه َوُسقياها :وكقوله تعاو، 994: سويه البقره   َمساِجَد اللَّمِه َأن يُذَكَر فيَها اسُمُه َوَسعى في َخراِبها

 [9/172التعلمق على مسلم " ] أ مفت  و ا  من باب التشريف والتكرمي ةيه  يوح خملوق، 93: الشاس

 [3/14شرح النووي ملسلم " ]واألنس اإل نذالنهاية يف ايتفا  املنعلة وكااذ القرب وعظمم 
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َوال تَقَربا همِذِه : الشجره اليت هناأ ا  تعاو عنه بقولهمن كل األاعت اي مبع مة وت    كر آدم 
ة الشمطان هلاا وسلكن آدم وحواء أكال منها بعد وس ،91:سويه األعراف الشََّجَرَة فَمَتكونا ِمَن الظِاِلميَن 

 ياعت ي آدم هب أ املع مة عن الشفاعة

 نوح عليه السالم :ثانياً 
نَممما ِإلَمممى نُممموٍح ِإنَّممما : تعااااوأوذ يساااوذ بدنلاااة الكتااااب والسااانة، ياااان الكتااااب قولاااه  نَممما ِإلَْيمممَك َكَمممما َأْوَحيمْ َأْوَحيمْ

يَمما نُمموُح َأنْممَت َأوَُّل الرُُّسممل " يف الباااب  وماان الساانة حااديث أيب تريااره  ، 913:سااويه النساااء َوالنَِّبيِّمميَن ِمممن بَمْعممِدهِ 
 .يرسل  و قوم أما آدم علمه السالم يهو أوذ ن  ومل".َوَسمَّاَك اهلل َعْبداً َشُكوراً . ِإَلى اأَلْرضِ 

 ودعوتاه قولاه  " َوِإنَّمُه قَمْد َكانَمْت لِمي َدْعمَوة  َدَعمْوُت ِبَهما َعلَمى قَممْوِمي "نوح علمه الساالم اعتا ي للناا، بقولاه 
خطيئتممه التممي  يماا كر" ويف حااديث  أنااس  , َوقمماَل نمموح  َربِّ ال تَممَذر َعلَممى اأَلرِض ِمممَن الكمماِفريَن َديِممارً 

وتقادم  رب إن إبنمي ممن أهلمي  وخطمئته أنه س ذ ا  مالمس له به علم قااذ" أصاب فيستحي ربه منها 
 .بمان  لو

ساويه ] ُذرِّيََّة َمن َحَملنا َمَع نوٍح ِإنَُّه كماَن َعبمًدا َشمكورًا :يف قوله تعاو عبدا  شكويا    ى ا  نوحا   -
ومعااىن كااون نااوح عباادا  أنااه معاارتف   بالعبوديااة غاا  متكاارب باإلشااراك، وكونااه :" بااا، قاااذ اباان ع،[3: اإلسااراء

جمبولااة علمااه النفااو، وحماال  اآلباااءشااكويا  أي بامتثاااذ أواماارأ، ويوي أنااه كااان يكثاار محااد ا ، وانقتااداء ب اااحل 
 [91/27التترير والتنوير " ] تنايس األمم حبمث يعد خالف  لو كاث  للشو يف صتة األنساب

 إبراهيم عليه السالم: ثالثاً 
 " أَْنَت َنِ ُّ الّلِه َوَخِلمل ه  ِمْن أَْتِل اأَلْيضِ :" يقوذ للنا، يف  حديث أيب تريره  
َواتََّخمَذ  :للاتبة ديجات أعالتا وأخ ها ديجاة اخللاة، و باراتمم علماه الساالم اختا أ ا  خلامال  قااذ تعااو -

و لو ألنه أياد  بح ابنه الا ي تاو أحاب البشار  لماه مان أجال ، [921: سويه النساء]  اللَّمُه ِإبراهيَم َخلياًل 
أن يناذ ي ا ا  وحمبته ي ثابه ا  بديجة اخللة، وا  تعاو تك ا يفعل بعباادأ جيااقيهم ب حسان مماا عالاوا ومان 

 "ترك شمئا    عو ه ا  خ ا منه
، يفا  صااتمح مساالم ماان حااديث جناادب السااالم نبمنااا حماااد  ولقاد ناااذ مرتبااة اخللااة ماا   باراتمم علمااه  -  
   قاذ الن ": ًفإن اهلل قد اتخذني خليالً كما اتخذ إبراهيم خليال" 

بلاا مان وصافنا  يااأ حببماب أخبلمال ا   وبه نعرف أن وصفنا لرساوذ ا  :" قاذ شمخنا ابن عثماني يمحه ا 
 [9/171ى مسلم التعلمق عل" ] ا   احملبة أد  من اخللة
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وأهنا لمست بك ب صريح و منا ت  مان معااييو  " َوذََكَر كذبَاتِهِ " تقدم يف شرح األلفاظ الكالم على قوله -
 .            الكالم، ولكن أيلق علمها ك بات لشده  تعظماه   تعاو أنعهلا منعلة الك ب ال ريح

 موسى عليه السالم  : رابعاً  
َيضَّااااَلَو ا ، ِبرَِسااااانَتِِه . يَااااا م وَسااااٰى أَنْااااَت َيس ااااوذ  اللّااااهِ : يَامَاق ول ااااونَ  :"يقااااوذ النااااا، يفاااا  حااااديث أيب تريااااره 
 " َوبَِتْكِلمِاِه، َعَلى النَّا،ِ 

أي أن ا  مل يكلم : ولمس معىن تكلمم ا  تعاو له اخت اصه ب لو:" قاذ شمخنا ابن عثماني يمحه ا  
غ أ ممن تو أعلى منه وأقل منه، يقد كلم ا  آدم علمه ال اله والسالم، وكلم أحدا  غ أ، بل كّلم ا  تعاو 

 لمه بالكالم مباشره،  أوحى، ولمس اخت ا  موسى علمه السالم بالكالم وا  أعلم أنه  ا  تعاو حمادا  
ه السالم، ولكن ألن الرسل ال ين أيسلهم ا  تعاو سوى موسى أوذ ما أيسلهم كان عن يريق جربيل علم

التعلمق على مسلم " ] بمناا اختص موسى علمه السالم بكون  عالمه بالرسالة بكالم الرب جل وعال
9/189] 
املراد به قتله القبط  ال ي يآأ  " َوِإنِّي قَمتَمْلُت نَمْفساً َلْم ُأوَمْر ِبَقْتِلَها "قوذ موسى علمه السالم يف اعت ايأ -

ئمل  يوكع موسى علمه السالم القبط  مره واحده يقضى علمه  ألن موسى اإلسرا هم  اإلسرائمل  حني  ستغاث
ِه فَموََكَزُه موسى فَمَقضى  :قاذ تعاو. علمه السالم كان قويا   فَاسَتغاثَُه الَّذي ِمن شيَعِتِه َعَلى الَّذي ِمن َعُدوِّ

 91:سويه الق ص َعَليِه قاَل همذا ِمن َعَمِل الشَّيطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبين  
ِإنِّممي اصممطََفيُتَك َعلَممى  : شااايه  و قولااه تعاااو "  َفضَّممَلَك اهلل, ِبِرَسمماالَتِِه َوبَِتْكِليِمممِه, َعلَممى النَّمماسِ  " قولااه  -

 944: سويه العراف الِناِس ِبِرساالتي َوِبَكالمي َفُخذ ما آتَيُتَك وَُكن ِمَن الِشاِكرينَ 
 عيسى عليه السالم: خامساً 

يَااا ِعمسااٰى أَنْااَت َيس ااوذ  اللّااِه، وََكلَّْاااَت النَّاااَ، يف اْلَاْهااِد، وََكِلَاااٌة ِمْنااه  " يقااوذ النااا، يفاا  حااديث أيب تريااره 
 "أَْلَقاَتا ِ َو َمْرمَيَ، َوي وٌح ِمْنه

هاد يمهاا،  شاايه  و قولا"  وََكلَّْممَت النَّماَس ِفمي اْلَمْهمدِ  "قوله  قمالوا َكيمَ   :ه تعااوأي صاغ ا  يف احلااذ الايت مي 
 [21:مرميسويه ]   نَُكلُِّم َمن كاَن ِفي الَمهِد َصِبيًّا

مان " كان "  ااأ كلااة  ألناه كاان بكلااة : قااذ ابان عباا، :" قااذ القاري  يمحاه ا  " وََكِلَممة  ِمْنمهُ " قولاه 
 [9/434املفهم " ] غ  أن يتقلب يف أيواي اخللق كاا يتقلب غ أ
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ِإنََّمما الَمسميُح عيَسمى ابمُن َممريََم ولكن املعىن من قاوذ ا  عاع وجال :" قاذ شمخ اإلسالم ابن تمامة يمحه ا 
يالكلاااة الاايت ألقاتااا  و ماارمي ، [979: سااويه النساااء]    َرسمموُل اللَّمممِه وََكِلَمتُممُه أَلقاهمما ِإلممى َمممريََم َوروح  ِمنممهُ 

 [ 4/1ل والنقل عقديء تعايض ال" ] السالم بكنحني قاذ له كن يكان عمسى علمه 

 :اختلف يف معناتا على أقواذ أشهرتا قونن "َوُروح  ِمْنه"قوله   -

 .يمه الروح من غ  واسطة أب قألنه سبتانه وتعاو خل :قيل
خ م اة  ألنه يوح خملوقة من عند ا  تعاو كسائر األيواح، واألظهر القاوذ األوذ ألناه األوياق يف كوهناا: قيل

 .لعمسى 
عمسى علمه السالم اعت ي عن الشفاعة كاا اعت ي األنبماء قبله لكنه مل ي كر  نباا ، و مناا أحااذ الناا، علاى  -

أحقهااام بالشااافاعة وتااا  مااان    عناااد األنبمااااء ماااا يعتااا ي باااه، ياااالن وأحقمتاااه علااامهم ولاااو مل يكااان حمااااد 
 .معه غ أ خ وصماته خبالف أنوا  الشفاعة األخرى يقد يشرتك يمها

 محمد : سادساً 
َم ِماْن . يَا حم َاَّد  أَْنَت َيس وذ  الّلِه َوَخااَه  األَنِْبمَااءِ  :"يقوذ النا، يف  حديث أيب تريره  َوَغَفاَر ا  لَاَو َماا تَاَقادَّ

 "َ نِْبَو َوَما تََ خَّرَ 
أَبمما َأَحممٍد ِمممن رِجمماِلُكم َولمممِكن ممما كمماَن ُمَحمَّممد   :خاااه النبااني، قاااذ تعاااو دذ الكتاااب والساانة علااى أنااه 

 40: سويه األحعاب َرسوَل اللَّمِه َوخاَتَم النَِّبِييَن وَكاَن اللَّمُه ِبُكلِّ َشيٍء َعليًما
َم ِمممْن َذنْبِممَك َوَممما تَممَأخَّرَ " قولااه  َم ِمممن  : شااايه لقولااه تعاااو "َوَغَفممَر اهلل لَممَك َممما تَمَقممدَّ لَِيغِفممَر لَممَك اللَّمممُه ممما تَمَقممدَّ

، وتال يقا  مان األنبمااء  ناب أم 2:ساويه الفاتح َذنِبَك َوما تَمَأخََّر َويُمِتمَّ نِعَمتَمُه َعَليمَك َويَهمِدَيَك ِصمراطًا ُمسمَتقيًما 
 هلم ع اة من ال نوب؟

 ن األنبماااء : والاا ي ينبغاا  أن يقاااذاختلااف النااا، يف ع اااة األنبماااء اختاليااا  كثاا ا ، :" قاااذ القااري  يمحااه ا 
ه عقال ، كاالكفر باا  تعااو، والكا ب علماه، والتترياف يف التبلماا، واخلطا  ع مع ومون مما يناقو مدلوذ املعج

... كباااائر، وعااان ال اااغائر الااايت تاااعيي بفاعلهاااا، وحتاااط منعلتاااه، وتساااقط مروءتاااه  مجاعاااا  ال يماااه، ومع اااومون مااان
: مينا   لاو، والقاوذ الوساط يف  لاو: بالوقو ، ومان قائال: منهم، يان قائل واختلف أئاتنا يف وقو  ال غائر

أن ا  تعاااو قااد أخاارب بوقااو   نااوب ماان بعضااهم، ونساابها  لاامهم، وعاااتبهم علمهااا، وأخااربوا هبااا عاان نفوسااهم، 
 لااو  لباوتن الوا منهاا، واسااتغفروا، وتاابوا، وكاال  لاو ويد يف موا اا  كثا ه ن تقباال التا ويالت تالتهااا، و ن ق

 ن الااا ي أ ااامف  لااامهم مااان الااا نوب لااامس مااان قبمااال الكباااائر، ون مماااا ياااعيي : أحادتاااا، لكااان ينبغااا  أن يقااااذ
 ([431-9/434)املفهم " ] مبناصبهم على ما تقدم، ون كثر منهم وقو   لو
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: يا ن قااذ قائال 2: ساويه الشارحَوَوَضمعنا َعنمَك ِوزَركَ   : يمحه ا  عن تفسا  قولاه تعااونيوقاذ شمخنا ابن عثما
نعاام، : يا نب؟ يااجلواب قااد يا نب، يهال الناا   تا أ اآلياة وماا سااقناأ شااتدا  هلاا ياادذ علاى أن الرساوذ 

وحنن ن نقوذ الشا ن أن يا نب اإلنساان، بال  ون ميكن أن نرّد الن و  جملرد أن نستبعد وقو  ال نب منه 
كمل بنمي آدم   :"أن يق  منه ال نب يقد قاذ النا  الش ن أن يغفر لإلنسان، ت ا تو املهم أن يغفر له، أما 

نباااد مااان خطمئاااة لكااان تنااااك أشاااماء ن ميكااان أن تقااا  مااان األنبمااااء مثااال  "خطممماء وخيمممر الخطمممائين التوابمممون 
يا ن تا ا ن ميكان أن يقا  مانهم  يالقاا ، ألن تا ا لاو يارض وقوعاه لكاان يعناا  يف يساالتهم  ، الك ب واخلماناة

ف األخاالق مان العناا وشاابه تا ا أيضاا  ممتنا  ألنااه يناايف أصال الرساالة، يالرسااالة مساتتمل، وسفاساا  ءوتا ا شا
) انظاار تفساا  القاارآن الكاارمي نباان عثماااني يبعااة داي النجاااح امل اارية " ]  منااا وجاادت لتتااامم مكااايم األخااالق

90/473] 
وبلااوغ اهلاام والكاارب شااده تااوذ املوقااف : فوائااد الاايت تؤخاا  ممااا جاارى بااني النااا، واألنبماااءالويف احلااديث ماان  -

مبلغه من النا، ودنو الشاس حىت جيثو النا، على يكبهم وأيديهم ول ا جاءت تسامته يف القارآن بماوم الفاراي 
ويااوم التغااابن ويااوم الف اال ويااوم الوعمااد ويااوم عقاامم ألنااه ن يااوم بعاادأ، ويمااه مااا علمااه األنبماااء ماان اخلااوف ماان 

لَمُه ِمثْملَمُه َولَمْن يَمْغَضمَب بَمْعمَدُه  ِإنَّ رَبِّي"  مع مة ا  تعاو يكلهم يقوذ َقْد َغِضَب اْليَمْوَم َغَضمباً لَمْم يَمْغَضمْب قَمبمْ
ويمه ماا كاان علماه األنبمااء مان اإلمياان والتقاوى بتا كر ماا وقا  مان  ناب ما  " نَمْفِسي. َوَلْم يَْذُكْر َلُه َذنْباً . ِمثْمَلهُ 

 نوا علاااى الشااافاعة، ويماااه ماااا كاااان علماااه األنبمااااء ماااماااا غفااار هلااام  ن أهنااام يأوا أهنااام يساااتتون بساااببها أن يقااادم
التوا   وانعرتاف بالفضل لغ تم يكل واحد حيمل على من بعدأ ويا كر مالاه مان الفضال واخل وصامة، ويماه 

ب حسان صافاته  للاسائوذدنلتهم للنا، على مكان اخل  ب حالتهم  و من عندأ الشفاعة ويمه حسن التقادمي 
النا، م  كل ن ، ويمه تقدمي  وي األسنان واآلبااء علاى األبنااء يف األماوي الايت هلاا بااذ مث سؤاله وت ا ما يعله 

وذ   ا مل يستط  على حت مل ما سائل ينبغا  أن يعتا ي مباا ؤ يقد بدأوا ب بمهم آدم علمه السالم ، ويمه أن املسئ
اااة ا  تعاااو لقااوذ الناا  علااى مجماا  املخلااوقني، ويمااه مشااروعمة التتاادث بنع يقباال منااه، ويمااه تفضاامل الناا  

"  ِلشاده اننتبااأ لقولاه  بانساتفهام، ويماه حسان التعلامم "َأنَا َسيُِّد النَّاِس يَممْوَم اْلِقَياَممة " َوَهمْل تَمْدُروَن بِمَم
، ويمااه احتااااذ  تااوذ النااا، عاااا علاااوأ يف الاادنما، ألن يف السااائلني ماان  اا  تاا ا احلااديث يف الاادنما "َذاَك؟

 هب أ الشفاعة وت ا املقاام احملااود الا ي وعادأ النا   وم   لو مل يستتضر أحد منهم خ وصمة الن  
تلاة دون الرجاو   و مان مان أوذ و  واختص باه كااا وقا  يف يواياة البخاايي،    لاو استتضاروا لسائلوا النا  

يخر ساجدا    تعاو، ويمه الثنااء علاى ا  تعااو  قبله من األنبماء، ويمه يضملة السجود حمث انطلق الن  
حمااث أثااىن علااى ا  تعاااو قباال السااجود حاااذ قمامااه وبعااد السااجود وكثااره  قباال الاادعاء وتاا ا مااا يعلااه الناا  
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حبسان احلااد  او يكرم عبادأ بفتح من عندأ حمث يتح علاى نبمناا أن ا  تعمن حسن الطلب، ويمه الثناء 
والثناء واإلكثاي يمه ما مل يكن يعريه من قبال، وياتح ا  تعااو علاى العباد غا  حمادود يهاو الكارمي، وتاو الفتااح 

ألئااة اعلاى  لمه يتح علمه مبا أحب العبد من العباده ومن العلم كااا ياتح  ئالعلمم،   ا علم من عبد حسن جل
ويتح علمه من األيقاق وحنوتا مما يرجوأ العبد ويطلبه، ويمه  ثبات العارش، وعارش الارمحن خملاوق عظامم  دوالعتا

له قوائم حتاله املالئكة، وتو أعظم املخلوقات يهو سقف العامل ألنه حممط باملخلوقات خلقه ا  عاع وجال مث 
يباني ياا  أعلام باه، ويماه  ون دلمال صاتمح عان النا   يبني ا  تعااو مماا خلاق تا ا العارش استوى علمه، ومل

 تعاو وكرمه على عبادأ، ويمه يضل مان يادخل اجلناة باال حسااب، ويماه  ثباات اجلناة والنااي واإلمياان عظاة ا 
للااا يا  حماااث ييعااات لاااه ألهناااا تعجباااه ويف تااا ا أن  هبااااا، وعظااام أباااواب اجلناااة وساااعتها، ويماااه حاااب النااا  

كممان يعجبممه التيممامن فممي تنعلممه   "منااه قااوذ عائشااة ي اا  ا  عنهااا عاان الناا  و بااه احملبااة العجااب يطلااق ويااراد 
متفق علمه أي حيب التمامن يف التنعل والرتجل، ويمه عظااة ا  تعااو وساعة كرماه با خراج مان كاان يف "وترجله

خللاود، وتام الكفااي، ويف ون يبقاى  ن مان وجاب علماه ا" ن  لاه  ن ا " قلبه  ميان ولو قل حىت خيرج مان قااذ 
 .ت ا يّد على اخلوايج القائلني بتخلمد صاحب الكب ه يف الناي، وا  أعلم

يَا آَدُم  " ثبات عده صفات   تعاو ك فة الكالم، وصفة المد لقوله  ثيف األحادي  :الفائدة الخامسة-
قت عن تاتني بف مل يف األحاديث القريبة اليت سوتقدم الكالم بالت" َخَلَقَك اهلل بَِيِدهِ . َأْنَت َأبُو اْلَبَشرِ 

ال فتني، وأتل السنة واجلااعة يثبتون صفة الكالم وصفة المد   تعاو من غ  حتريف ون تعطمل ون 
 .تكممف ون متثمل

إن ربممي قممد غضممب اليمموم غضممبا لممم يغضممب " لقااوذ األنبماااء، ويف األحاديااث  ثبااات صاافة الغضااب   تعاااو
تعاااو  ثباتااا  يلمااق تاللااه   أتاال الساانة واجلااعااة يثبتااون صاافة الغضااب و" قبلممه مثلممه ولممن يغضممب بعممده مثلممه

وعظاته من غ  تكممف ون متثمل ومن غ  حتريف ون تعطمل ، وت  من ال فات الفعلمة ياىت شااء سابتانه 
 والسنة واإلجماع  هذه الصفات ثابتة بالكتابو، غضب

  .93: املاتتنة يَاَأيمَُّها اَلَِّذْيَن َءاَمُنوْا الَتَمتَمَولَّوْا قَمْوماً َغِضَب اَللَُّه َعَلْيِهمْ : قوله تعاو : من الكتاب  -
كتب يف  ، ملا خلق ا  اخللق : " قاذ  أن الن  حديث أيب تريرهو ، حديث الباب: من السنة و  -

 متفق علمه "  ن يمحيت تغلب غض : "كتاب يهو عندأ يوق العرش 
 . وأمج  السلف يمحهم ا  على  ثبات صفة الغضب   تعاو كاا يلمق به سبتانه  -
 املخالفون ألتل السنة  -

 .الغضب باننتقام صفةولون املخالفون ألتل السنة واجلااعة من املعطلة كاألشاعره وغ تم يؤ 
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 : والرد علمهم 
 . أن ت ا خمالف لطريقة السلف يمحهم ا  -9
 . ون دلمل على ت ا الت ويل ، أنه خمالف لظاتر الن و  الدالة على ت أ ال فات -2
وتا ويلكم تا ا جعال ، يالغضب نتمجتاه اننتقاام، أنكم بت ويلكم ت ا مل تفرقوا بني ال فة ومثر ا ونتمجتها -3

 . ونشو أن تناك يرقا  بمنهاا ، النتائج ت  ال فات

ُهم:يقااذ تعاااو ، ياّرق باني صافة الغضاب واننتقاام أن ا  -4 أي ءاساافونا  فَمَلمَّما ءَاَسمُفْونَا انْمتَمَقْمنَما ِممنمْ
 .ومن ت أ اآلية نثبت صفة الغضب وصفة اننتقام   تعاو كاا يلمق به سبتانه، أغضبونا 

ُهم: قوله تعاو  :فائدة    تعاو ( األسف)أخ  منه صفة ( ءاسفونا ) قوله  فَمَلمَّا ءَاَسُفْونَا انْمتَمَقْمَنا ِمنمْ
ابن جرير الطربي يف تفس أ عن ابن ياألسف يف ت ا اآلية تو الغضب كاا نقل  لو ، اليت ت  الغضب 

 . عبا، وجماتد وقتاده و السدي 

ويا يت مبعاىن شاده الغضاب واملعاىن الثااين تاو املاراد ، يا يت مبعاىن شاده احلاعن  :واألس  فمي اللغمة علمى معنيمين 
 . يف اآلية وتو ال ي نثبته   تعاو خبالف األوذ يهو ممتن  بالنسبة   تعاو 

 ( [999)وانظر شرح الواسطمة للهَّرا،   ( 93/11)ة انظر   يب اللغ] 
 ن ما وصف ا  سابتانه باه نفساه مان احملباة والر اا والفارح والغضاب والابغو والساخط : " قاذ ابن القمم  -

 ( [4/9419) انظر ال واعق املراسلة " ] من أعظم صفات الكااذ 
 ثبات ال را  وتقدم الكالم على اا يف حديث أيب تريره وح يفة ي   ا  عنه: الفائدة السادسة-

 .ال را  بالتف مل قبل حديثني ويمه مروي النا، حبسب أعااهلم ال احلة 
دنلة على عظم منعلة صلة الرحم واألمانة و يساهلاا على يف حديث أيب تريره وح يفة : الفائدة السابعة-

 .جان  ال را  ميمنا  ومشان  إلحقاق احلق يمهاا
وأما  يساذ األمانة والرحم يهو لعظم أمرمها وكث  موقعهااا، يت اويان مشخ اتني علاى :" ه ا قاذ النووي يمح

يف الكاالم اخت ااي، لفهام الساام  لاه، أي أهنااا تقوماان : ال فة الاىت يريادتا ا  تعااو، قااذ صااحب التتريار
 ([3/17)شرح النووي ملسلم " ] لتطالبا كل من يريد اجلواق حبقهاا

يضائل عديده ويدت يف ن و  سات يت يف مظاهناا وسنبساط مباحثهاا تنااك ومان تلاو الن او  ول ة الرحم 
ممن وصملني وصمله : المرحم معلقمة بمالعرش تقمول :" قااذ يساوذ ا  : حديث عائشاة ي ا  ا  عنهاا قااذ

 متفق علمه "اهلل, ومن قطعني قطعه اهلل
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إن اهلل تعممالى َخلَممق الخلممق حتممى إذا فممرهلل مممنهم قامممت الممرحم :"قاااذ يسااوذ ا  : قاااذوعاان أيب تريااره 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع ممن قطعمك؟ : هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال نعم: فقالت
فَمَهممل َعَسمميُتم ِإن تَممممَولَّيُتم َأن  إقممرأوا إن شمممئتم: ثممم قمممال رسممول اهلل " فمممذلك لممك: بلممى, قممال: قالممت

 متفق علمه " ُأولمِئَك الَّذيَن َلَعنَمُهُم اللَّمُه فََأَصمَُّهم َوَأعمى َأبصاَرُهم َوتُمَقطِّعوا َأرحاَمُكم تُفِسدوا ِفي اأَلرضِ 
 "من وصلو وصلته ومن قطعو قطعته:"وللبخايي قاذ ا  تعاو

ماان ساارأ أن يبسااط لااه يف يققااه وينساا  لااه يف أثاارأ يلم اال :" ويف يوايااة للبخااايي"ماان أحااب :" وعاان أنااس 
 .متفق علمه" يمحه

إن األمانممة نزلممت  :"قاااذ الناا  ولألمانااة يضااائل ومباحااث ووعمااد تقاادم  كرتااا يف شاارح حااديث ح يفااة 
وتقدم الكالم علاى معناتاا وأمهمتهاا وجمان اا وعواقاب تضامعها وبماان أن  تاهباا مان " في جذر قلوب الرجال

 .عالمات الساعة يف مباحث حيسن الرجو   لمها، وا  أعلم
 

باب في قول النبي صلى اهلل عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر األنبياء 
 تبعا

 

َوَأنَما َأْكثَممُر . َأنَما َأوَُّل النَّماِس َيْشمَفُع ِفمي اْلَجنَّمةِ »: قَاَل َرُسموُل اللِمِه : قَالَ   َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ  -29٢
 .رواه مسلم   .«األَنِْبَياِء تَمَبعاً 

 
. فََأْسممتَمْفِتحُ . آتِممي بَماَب اْلَجنَّممِة يَمممْوَم اْلِقَياَمممةِ »: قَمماَل َرُسمموُل اللِممِه : قَمالَ   َعمْن َأنَممِس بْممِن َمالِممكٍ و  -291

َلكَ : فَميَمُقولُ . ُمَحمَّد  : َمْن َأْنَت؟ فََأُقولُ : فَميَمُقوُل اْلَخاِزنُ   .رواه مسلم  .«ِبَك أُِمْرُت الَ َأفْمَتُح أَلَحٍد قَمبمْ
 

 :راوي الحديثين ترجمة
 .، تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث من كتاب اإلميانأنس بن مالو 

 
 :تخريج الحديثين

 .وانفرد هباا عن البخايي" 917" ، "911" احلديثان يوامها مسلم حديث 
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 :شرح ألفاظ الحديثين

 .ثلثا أتل اجلنة مج  تاب  أي أكثرتم أتباعا  يوم القمامة، ألن أمة حماد  ": َوَأنَا َأْكثَمُر األَنِْبَياِء تَمَبعاً " 
ول ممن يقمرع بماب أأنما  "أي أيلب يتح باب اجلناة بطرقاه وقرعاه كااا يف يواياة مسالم األخارى ": فََأْستَمْفِتحُ " 

 "الجنة
 :فوائد الحديثينمن 
هباا أ  يمااه دنلااة علااى يضااملة الناا   "َيْشممَفُع ِفممي اْلَجنَّممةِ َأنَمما َأوَُّل النَّمماِس  :"قااوذ الناا  : الفائممدة األولممى-

 -:األولمة واختلف يف املق ود هب أ الشفاعة
 .أوذ شاي  للنا، يف دخوذ اجلنة: فقيل
الاا ي  والقااوذ األوذ أيجااح ويشااهد لااه حااديث أنااس. أوذ شاااي  يف اجلنااة لرياا  ديجااات النااا، يمهااا: وقيممل
اادٌ : َمااْن أَنْااَت؟ يَاا َق وذ  : يَامَاق ااوذ  اخْلَاااقِن  . يََ ْسااتَاْفِتح  . َم اْلِقَماَمااةِ آيت بَاااَب اجْلَنَّااِة ياَااوْ  "يلمااه بِااَو أ ِمااْرت  نَ : يَامَاق ااوذ  . حم َاَّ

دى حاللنا، بدخوذ اجلنة تا    ، وشفاعته ([9/413)انظر املفهم ] واختايأ القري  " أَيْاَتح  أَلَحٍد قَاباَْلوَ 
 :وت  ثالث شفاعات -وتقدم بماهنا –فاعات اخلاصة شال

 .الشفاعة العظاى وتقدمت أحاديثها والكالم علمها :األولى
 .ل اجلنة اجلنة كاا يف حديث  البابشفاعته بدخوذ أت :الثانية
 .شفاعته يف ختفمف الع اب عن عاه أيب يالب وسم يت قريبا  الكالم علمه :الثالثة

عة ياامان اسااتتق الناااي أن ياادخلها، دين ماان الناااي والشاافاخااروج املوحاايف أمااا غ تااا ماان الشاافاعات كالشاافاعة 
بااال لساااائر األنبمااااء  والشااافاعة يف ييااا  ديجاااات أقاااوام مااان أتااال اجلناااة يهااا  شااافاعات لمسااات خاصاااة باااالن  

 .وال ديقني واملؤمنني
ن األماام ماا ها، وأوذ ماان ياادخلاحلااديثان ياادنن علااى أن أوذ ماان ياادخل اجلنااة تااو حماااد  :الفائممدة الثانيممة-

نحمممن األخمممرون األولمممون يممموم القياممممة, نحمممن أول النممماس دخممموالً  :" ويشاااهد لااا لو قاااوذ النااا    أمتاااه
 .متفق علمه ويف ت ا دلمل على يضل ت أ األمة" الجنة
علااى مجماا   يمااه دنلااة علااى كثااره أتبااا  نبمنااا حماااد " َأنَمما َأْكثَمممُر األَنِْبيَمماِء تَمَبعمماً  :"قولااه  :الفائممدة الثالثممة-

 .األنبماء، وكثره األتبا  يوم القمامة توجب أيضلمة املتبو 
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يماه  ثباات اجلناة، وأن هلاا أبواباا ، وقاد دّذ الكتااب علاى  لاو  " آتِمي بَماَب اْلَجنَّمِة " قولاه : الفائدة الرابعمة-
الَمالِئَكمممُة وَ  :وقااااذ ، 10: سااويه    َجنِممماِت َعمممدٍن ُمَفتََّحمممًة َلُهمممُم األَبممموابُ  :كاااا دلااات السااانة، قااااذ تعااااو
ممن أنفمق زوجمين فمي سمبيل " وسام يت يف كتااب العكااه حاديث ،  23: ساويه الرعاد َيدُخلوَن َعَليِهم ِممن ُكملِّ بمابٍ 

 . ائهاويمه عدد أبواب اجلنة وأ"اهلل
 .دلمل على أن أبواب اجلنة مغلقة " فََأْستَمْفِتحُ : " قوله  :الفائدة الخامسة-

وأماا اجلناة ي هناا داي ا  وداي كرامتاه وحمال خواصاه وأولمائاه، يا  ا انتهاوا  لمهاا صااديوا :" يمحاه ا قاذ ابن القمم 
 ([9/12) حادي األيواح " ] أبواهبا مغلقة ي غبون  و صاحبها ومالكها أن يفتتها هلم ويستشفعون  لمه

إذا :" فاا  ال ااتمتني قاااذ الناا  أن أبواهبااا تفااتح يف يمضااان ويف يااوم اإلثنااني واخلااامس، ي وأخاارب الناا  
تفمتح أبمواب الجنمة يموم اإلثنمين :" ويف صاتمح مسالم قااذ النا   ..."بواب الجنةدخل رمضان فتحت أ

 "ويوم الخميس
يماه دنلااة علااى أن للجناة ماان املالئكااة خاقنااا ، " َمممْن َأنْممَت؟  فَميَمُقمموُل اْلَخمماِزنُ "  قولااه   :الفائمدة السادسممة-

ويماه دنلاة علاى أن املالئكااة ن تعلام الغماب، ويماه دنلااة علاى أن مان أدب املسات  ن   ا قماال لاه مان أناات؟ أن 
 . ي كر ا ه

 
  

 باب اختباء النبي صلى اهلل عليه وسلم دعوة الشفاعة ألمته
 

فَأُرِيمُد َأْن َأْخَتبِمىَء َدْعمَوِتي . ِلُكلِّ نَِبَي َدْعمَوة  يَمْدُعوَها»: قَالَ  لِلِه َأنَّ َرُسوَل ا  َعْن َأِبي ُهَريْمَرةَ  -294
 .«َشَفاَعًة أِلمَِّتي يَمْوَم اْلِقَياَمةِ 

 . «َفِهَي نَائَِلة , ِإْن َشاَء اهلل, َمْن َماَت ِمْن أُمَِّتي الَ ُيْشِرُك بِاهلل َشْيئاً » : ولمسلم في رواية 
 .ولمسلم بنحوه عن جابر بن عبداهلل , الحديث في الصحيحين عن أنس وبنحو هذا 

 
 :ترجمة راوي الحديث

 .أبو تريرهٍ ، تقدمت ترمجته يف احلديث األوذ من كتاب اإلميان
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 :تخريج الحديث
باب لكل " " كتاب الدعوات " ، وأخرجه البخايي يف "918" أخرجه مسلم حديث  حديث أيب تريره
باب يضل ن حوذ ون " " كتاب الدعوات " ، وأخرجه الرتم ي يف "1304" حديث " ن  دعوه مستجابة

حديث " باب  كر الشفاعة " " كتاب العتد " ، وأخرجه ابن ماجة يف "3102" ث يحد" قوه  ن با  
"4307 " 
، وأخرجه البخايي يف الكتاب والباب نفسه حديث " 200" ي خرجه مسلم حديث  أما حديث أنس و 
 "1301 "، 

 .وانفرد به عن البخايي"  209" ي خرجه مسلم حديث  وأما حديث جابر 
 

 :ديثشرح ألفاظ الح
 .أي جمابة والسني قائده": مستجابة" -
 .  ا ظفر به وح ل علمه  ءمن ناذ الش":  نَائَِلة  " -
اَْلَحمَراَم ِإْن َشماَء اَللَّمُه  دَ جِ ْسممَ لْ اَ  نَّ لُ خُ دْ تَملَ  : دخوذ انستثناء تنا كدخوله يف قولاه تعااو ":  ِإْن َشاَء اهلل "-

  ءاَِمِنْينَ 
تَقموَلنَّ  َوال : تاو علاى جهاة التاربك وانمتثااذ  لقولاه تعااو "  ِإْن َشماَء اهلل"  قولاه :" قاذ النووي يمحه ا 

 [3/70)شرح مسلم  ]" 23: سويه الكهف  ِلَشيٍء ِإِني فاِعل  ذِلَك َغًدا
 

 :فوائد الحديثمن 
 يف احلديث دنلة على يضل ا  تعاو على األنبماء ب جابة الدعاء، لدعوه يدعوتا: الفائدة األولى-

 ؟ألمس األنبماء جمايب الدعوه، وقد أجمبت كث  من دعوا م نسماا نبمنا حماد : فإن قيل
وقااد استشااكل ظاااتر احلااديث مبااا وقاا  لكثاا  ماان األنبماااء ماان :" قاااذ احلاااي  اباان حجاار يمحااه ا  :فممالجواب

 :، وظاترأ أن لكل ن  دعوه مستجابة يقطالدعوات اجملابة، ونسماا نبمنا حماد 
ة يف الااادعوه املااا كويه القطااا  هباااا، وماااا عااادا  لاااو مااان دعاااوا م يهاااو علاااى يجااااء بااااملاااراد باإلحاأن : والجمممواب
 .اإلجابة
 .أي أيضل دعواته، وهلم دعوات أخرى" ِلُكلِّ نَِبَي َدْعَوة  " معىن قوله  :وقيل

 



ل م ِِإِ  74 
 اإل مَيانك تَابُِِِ-بْهَاجُِاُُلسْ

ة يانهاا لكال مانهم دعاوه عاماة مساتجابة يف أمتاه  ماا با تالكهم، و ماا بنجاا م، وأماا الادعوات اخلاصا : وقيمل
 .ما يستجاب ومنها مان يستجاب

َوقماَل نموح  َربِّ ال تَمَذر َعلَمى اأَلرِض لكل منهم دعاوه خت اه لادنما أو لنفساه كقاوذ ناوح علماه الساالم: وقيل
َوَهمب  وقاوذ سالماان  ،1: سويه مارمي فَمَهب لي ِمن َلُدنَك َولِيًّا وقوذ قكريا ، 21: سويه نوح ِمَن الكاِفريَن َديِارًا

 31: سويه  لي ُملًكا ال يَنَبغي أِلََحٍد ِمن بَعدي ِإنََّك َأنَت الَوِهاُب 
  جعل لكل ن  دعاوه تساتجاب يف حاق أمتاه، يناهلاا كال مانهم يف الادنما، وأماا نبمناا واألوو أن يقاذ  ن ا 

بَمُهم فَمِإنمَُّهم لَميَس لَمَك ِممَن اأَلممِر َشميء  َأو   ي نه ملا دعا على بعو أمته نعذ علماه  يَتموَب َعلَميِهم َأو يُمَعمذِّ
وغالاااب مااان دعاااا علااامهم مل يااارد مااادخره لةخاااره،  املساااتجابةيبقمااات تلاااو الااادعوه ، 928: عااااران أذساااويه  ظممماِلمونَ 

 ([22/277)الفتح " ]  تالكهم و منا أياد يدعهم لمتوبوا 
علاى أمتاه، ويأيتاه هبام، واعتنائاه باالنظر يف م ااحلهم  يف احلديث بمان كااذ شافقة النا   :الفائدة الثانية-

 ([3/70)قاله النووي يف شرحه ملسلم . ] دعوته ألمته  و أتم أوقات حاجتهم املهاة، ي خَّر 
ويماه  ثباات الشافاعة ألتال ... احلديث دلمل على  ثبات الشفاعة وتقدم قريبا  الكاالم علمهاا :الفائدة الثالثة-

 .مةالكبائر من ت أ األ
َفِهمممَي :" احلاااديث يّد علاااى اخلاااوايج الااا ين ينكااارون الشااافاعة ألتااال الكباااائر لقاااوذ النااا   :رابعمممةالفائمممدة ال-

ويف تا ا يضاملة التوحماد وأن صااحبها ن خيلاد " نَائَِلة , ِإْن َشماَء اهلل, َممْن َمماَت ِممْن أُمَّتِمي الَ ُيْشمِرُك بِماهلل َشمْيئاً 
 .ئريف الناي ولو كان م را  على الكبا

 
 

 باب دعاء النبي صلى اهلل عليه وسلم ألمته وبكائه شفقة عليهم
 

َربِّ }: تَممالَ قَمممْوَل اهلل َعممزَّ َوَجمملَّ ِفممي ِإبْمممَراِهيمَ  َأنَّ النَّبِمميَّ   َعممْن َعْبممِد اهلل بْممِن َعْمممِرو بْممِن اْلَعمماصِ  -220
بْمُهْم فَممِإنمَُّهْم }: َوقَمماَل ِعيَسممٰى َعَلْيممِه السَّمماَلمُ { ِإنمَُّهممنَّ َأْضممَلْلَن َكِثيممراً ِمممَن النَّمماِس َفَمممْن تَِبَعنِممي فَِإنَّممُه ِمنِّممي ِإْن تُمَعممذِّ

فَمَقماَل . َوَبَكمىٰ « اللَُّهممَّ أُمَّتِمي أُمَّتِمي»: فَمَرفَمَع يََديْمِه َوقَمالَ { اْلَعزِيمُز اْلَحِكميمُ  ِعَباُدَك َوِإْن تَمْغِفْر َلُهْم فَِإنَّمَك َأنْمتَ 
ممٍد, َورَبُّممَك َأْعلَممُم, َفَسممْلُه َمما يُمْبِكيممَك؟ فَأَتَمماُه ِجْبرِيممُل َعَلْيممِه الصَّمماَلُة : اهلل َعمزَّ َوَجمملَّ  يَمما ِجْبرِيممُل اْذَهممْب ِإلَمى ُمَحمَّ
: يَما ِجْبرِيمُل اْذَهمْب ِإلَمى ُمَحمَّمٍد فَمُقملْ : فَمَقماَل اهلل. َوُهمَو َأْعلَممُ . فََأْخبَمَرُه َرُسوُل الِلِه ِبَما قَمالَ . َفَسأََلهُ َوالسَّاَلُم 

 .رواه مسلم   .«ِإنَّا َسنُمْرِضيَك ِفي أُمَِّتَك َوالَ َنُسوُءَك 
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 :ترجمة راوي الحديث
 .قدمت ترمجته يف احلديث الثالث والعشرين من كتاب اإلميانعبدا  بن عارو بن العا  ي   ا  عنهاا، ت

 
 :تخريج الحديث

 .، وانفرد به عن البخايي"202"حديث عبدا  بن عارو ي   ا  عنهاا أخرجه مسلم حديث 
 
 :رح ألفاظ الحديثش
بتقادير حما وف أي يف ساويه  باراتمم  " ِفمي ِإبْممَراِهيمَ  " تمال أي قمرأ ": َتاَل قَمْوَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِفي ِإبْمَراِهيمَ  "-

 .أو يف مقالة  براتمم
-"  َِربِّ ِإنمَُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثيراً ِممَن النَّماس الضاا  يرجا   و األصانام املا كويه يف قولاه تعااو": 31: ساويه  باراتمم 

  َواجنُبني َوبَِنيَّ 
-" َفَمْن تَِبَعِني فَِإنَُّه ِمنِّي : ي نه من أميتأي من تب  دعويت. 
-" َبْمُهْم فَمممِإنمَُّهْم ِعبَممماُدك  ن تعااا هبم يااا هنم يساااتتقون : جاااواب الشااار  حمااا وف، والتقااادير: قمااال:  ِإْن تُمَعمممذِّ

 .عبدوا غ ك لو  ألهنم عبادك و 
 .أي اللهم ايحم واييق ب ميت":  اللَّه مَّ أ مَّيِت أ مَّيِت " 
 يا خربأ يساوذ ا  : يف الكاالم حا ف، وأصاله: "فَمَقماَل اهلل. َوُهمَو َأْعلَممُ . فََأْخبَمَرُه َرُسوُل الِلِه ِبَما قَمالَ " -

 ...وتو أعلم به يقاذ ا   –مبا قاذ، ي خرب جربيل يبه 
تاو ت كماد : يقااذ صااحب التتريار" َوالَ َنُسموُءكَ " وأماا قولاه تعااو : قااذ الناووي يمحاه ا : "َواَل َنُسوُءَك  "-

إلي ااااء قاااد حي ااال يف حاااق الااابعو باااالعفو عااانهم، ويااادخل البااااق  النااااي، يقااااذ اللاعاااىن أي ن حنعناااو، ألن 
 ([3/74)شرح النووي " ] وا  أعلم " نر مو ون ندخل علمو حعنا  بل ننج  اجلام :" تعاو

 
 :فوائد الحديثمن 
بعادما  على أمته واعتنائه واتتااماه با مرتم حاىت بكاى  يف احلديث كااذ شفقة الن  : الفائدة األولى-

تااال يلااب أخويااه  بااراتمم وعمسااى علمهاااا السااالم ألقوامهاااا قااام داعمااا  يايعااا  يديااه باكمااا  ملتااا  بطلااب املغفااره 
 " اللَُّهمَّ أُمَِّتي أُمَِّتي" لقومه قائال  
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 .نلة على استتباب يي  المدين عند الدعاءيف احلديث د: الفائدة الثانية-
ِإنَّما َسنُمْرِضميَك ِفمي :" يف احلديث البشايه العظماة هلا أ األماة مان ا  تعااو بقولاه جال وعاال: الفائدة الثالثة-

وأن يمهاااا قيااااده ت كماااد بعااادم  دخااااذ احلاااعن بتااااام "  َوالَ َنُسممموُءكَ " عاااىن قولاااه م وتقااادم" أُمَّتِمممَك َوالَ َنُسممموُءَك 
كاااا  كاار  لااو " 1:الضااتى : سااويه َوَلَسمموَف يُعطيممَك رَبُّممَك فَمَترضممى :اإلي اااء، وتاا ا الوعااد موايااق لقولااه تعاااو

 . [املرج  السابق ] النووي يمحه ا  
حمث  ، وعظمم لطفه سبتانه  به عند ا  تعاو علة الن  يف احلديث بمان عظم من :الفائدة الرابعة-

، واحلكاة من  يساذ لمنظر ما ال ي يبك  حماد  –وا  تعاو أعلم  –أيسل  لمه جربيل علمه السالم 
تو  ظهاي شرف  علاا  مبا يبك  حماد   ءجربيل علمه السالم م  علاه جل وعال ال ي وس  كل ش

 [م املرج  السابقانظر شرح النووي ملسل"] وأنه باحملل األعلى يم سرت ى ويكرم مبا ير ى  حماد 
بُهم فَِإنمَُّهم ِعباُدَك َوِإن َتغِفر َلُهم فَِإنََّك َأنَت  :يف دعاء عمسى علمه السالم  :الفائدة الخامسة- ِإن تُمَعذِّ

 :لفتتان 991:سويه املائده الَعزيُز الَحكيمُ 
 : شكاذ وسم يت والثانيةبمان األدب م  ا  تعاو يف الدعاء، : األولى

بْمُهْم فَِإنمَُّهْم ِعَباُدكَ  :" قاذ ابن القمم يمحه ا  ت ا من أبلا األدب م  ا  يف مثل ت ا املقام، أي   ِإْن تُمَعذِّ
م  كوهنم  –ك لمسوا عبمدا  لغ ك، ي ن ع بتهم د واإلحسان  لمهم، وتؤنء عبمدمش ن السمد يمحة العب

وأعتاتم على سمدتم وأع اتم له مل تع هبم، ألن قربة لون أهنم عبمد سوء من أجنس العبمد، ي –عبمدك 
الرامحني، وأجود األجودين، وأعظم  مالعبودية تستدع   حسان السمد  و عبدأ ويمحته، يلاا ا ي ع ِّب أيح

مدايج " ] و باؤتم عن ياعته، وكااذ استتقاقهم للع ابلون ير  عتوتم احملسنني  حسانا  عبمدأ؟ 
 ([2/318) السالكني 

بُهم فَِإنمَُّهم ِعباُدَك َوِإن َتغِفر َلُهم فَِإنََّك   :ويف قوله تعاو :" ذ شمخنا ابن عثماني يمحه ا قا ِإن تُمَعذِّ
ي نو أنت الغفوي " ومل يقل   فَِإنََّك َأنَت الَعزيُز الَحكيمُ  يمه  شكاذ حمث قاذ   َأنَت الَعزيُز الَحكيمُ 

 ! لو م  أن ظاتر السماق يقتض " الرحمم 
بُهم فَِإنمَُّهم ِعباُدَك َوِإن َتغِفر   ن اآلية يمها مج  بني الع اب واملغفره : عن ت ا أن يقاذ والجواب ِإن تُمَعذِّ

ومل تتاتو املغفره، يله ا جاء  كر الععه واحلكاة اليت يمها القديه على   َلُهم فَِإنََّك َأنَت الَعزيُز الَحكيمُ 
) التعلمق على مسلم " ] تجاوق على ال ي يقتض  احلكاة أن يغفر ا  هلم أخ  املك بني، واحلكاة يف ال

9/791]) 
 

 



ل م ِِإِ  77 
 اإل مَيانك تَابُِِِ-بْهَاجُِاُُلسْ

 باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار وال تناله شفاعة وال تنفعه قرابة المقربين
 

: فَمَلمَّما قَمفَّمى َدَعماُه فَمَقمالَ « ِفمي النَّمارِ »: يَما َرُسموَل اللِمِه َأيْمَن َأبِمي؟ قَمالَ : َأنَّ رَُجالً قَالَ   َعْن َأَنسٍ  -222
 .رواه مسلم   .«ِإنَّ َأِبي َوَأبَاَك ِفي النَّارِ »
 

 :ترجمة راوي الحديث
 .، تقدمت ترمجته يف احلديث الثالث من كتاب اإلميانأنس بن مالو 

 
 :تخريج الحديث

باب " " كتاب السنة " ، وانفرد به عن البخايي، وأخرجه أبو داود "203" احلديث أخرجه مسلم حديث 
 "4798" حديث " ايي املشركني ي يف  
 

 :شرح ألفاظ الحديث
 سم   أيف اجلنة أو يف الناي؟ أي أين":  أَْيَن َأيب؟ " -
 .أي وو من ريا  : "يَاَلاَّا قَافَّى  "-
 

 :فوائد الحديثمن 
 .احلديث دلمل على أن من مات على الكفر يهو يف الناي، ونينفعه شفاعة املقربني :الفائدة األولى-
 .يف الناي احلديث دلمل على أن والد الن   :الفائدة الثانية-

 ومن مات قبل البعثة من أتل الفرته ال ين مل تبلغهم الرسالة؟ألمس أبو الن   :قيلي ن 
 .معلوم أن ألتل العلم أقواذ يف حكم أتل الفرته يف اآلخره :فالجواب
لِممَك ِلَمممن َيَشمماءُ  :تاام يف الناااي، لقولااه تعاااو :فقيممل َوَمممن  ِإنَّ اللَّمممَه اَل يَمْغِفممُر َأن ُيْشممَرَك بِممِه َويَمْغِفممُر َممما ُدوَن ذَٰ

 48:النساء ُيْشِرْك بِاللَّمِه فَمَقِد افْمتَمَرٰى ِإْثًما َعِظيًما
َعَث َرُسواًل : ، لقوله تعاونم مع ويو ت :وقيل بِيَن َحتَّٰى نَمبمْ  91:اإلسراء َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
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ساود بان ساري  ابوا يف  اجلنة، و ن مل جيمبوا يهم يف النااي، حلاديث األج هنم ميتتنون يوم القمامة، ي ن أ :وقيل
فيقمول ربمي ... رجمل ممات فمي فتمرة(  و كار مانهم... ) أربعمة يمتحنمون يموم القياممة:" أنه قاذ عن الن  

 فوالمذي نفمس محممد  , ما أتاني لك رسول, فيأخمذ ممواثيقهم ليطُعنَّمه, فيرسمل إلميهم أن ادخلموا النمار
 "لو دخلوها لكانت عيهم برداً وسالماً 

 ال اتمح مان أقاواذ العلاااء أن:" قااذه الشيف ابن باز رحمه اهلل وهذا القول هو الراجح واهلل أعلم واختار 
 وجاء أتل الفرته ميتتنون يوم القمامة، ويؤمرون ي ن أجابوا وأياعوا دخلوا اجلنة، و ن ع وا دخلوا الناي

دذ علااى أهناام وعاان األسااود باان سااري  التامااا ، وعاان مجاعااة كلهااا تاا يف تاا ا عااده أحاديااث عاان أيب تريااره 
ن أجااب صااي علماه باردا  وساالما ، وخيرج هلام عناق مان النااي، وياؤمرون بالادخوذ يماه، ياا ميتتنون يوم القمامة،

 [يتاوى نوي على الديب اجلعء األوذ " ] ومن أىب التف علمه وأخ أ وصاي  و الناي، نعو  با  من  لو
يقاااد دذ حاااديث البااااب أناااه يف النااااي مااا  أناااه مااان أتااال الفااارته، وأجااااب العلاااااء علاااى تااا ا  وأماااا أباااو النااا  

 :اإلشكاذ بعده أجوبة
واختااي  ممن لن جيمب يف امتتاان ياوم القماماة يا وحى  لاو لنبماه  ا  تعاو علم أن والد الن   ألن: قيل

عبااد املطلااب باا هنم ماان أتاال الناااي  أعاان أبويااه وجااد و خبااايأ :" تاا ا القااوذ اباان كثاا  يمحااه ا  حمااث قاااذ
م ميتتنااون يف العرصااات  ااوال نيناايف احلااديث الااوايد عنااه ماان ياارق متعاادده أن أتاال الفاارته واأليفاااذ واجملااانني،

َعمَث َرُسمواًل  :ياوم القماماة، كااا بساطناأ ساندا  ومتناا  يف تفسا نا عناد قولاه تعااو بِيَن َحتَّمٰى نَمبمْ   َوَمما ُكنَّما ُمَعمذِّ
يمكااون ماانهم ماان جيمااب، وماانهم ماان ن جيمااب، يمكااون تااؤنء ماان مجلااة ماان ن جيمااب يااال مناياااه و   91:اإلسااراء

 ([2/289)البداية والنهاية " ] احلاد واملنة
، وقااد أديك البعثااة ومااات علااى الكفاار، والعاارب تطلااق به أبااو يالااااااملااراد باااألب يف حااديث الباااب ع :وقيممل

 .ألن يمه صرف املعىن عن ظاترأاألب على العم، وت ا القوذ  عمف وبعمد 
ممان بلغهاام بقايااا دياان  بااراتمم علمااه السااالم، وماا   لااو مااات علااى غاا  التوحمااد يااال  ألن والااد الناا   :وقيممل

 .واختاره النووي رحمه اهلل وابن باز رحمهما اهلل تعالىيع ي حمنئ  يكان من أتل الناي، 
يهاو مان أتال  على ما كانت علمه العرب مان عبااده األوثاانويمه أن من مات يف الفرته :" قاذ النووي يمحه ا 

قااد بلغااتهم دعااوه  بااراتمم وغاا أ ماان األنبماااء  الناااي، ولاامس تاا ا مؤاخاا ه قبااوذ بلااوغ الاادعوه، ياا ن تااؤنء كاناات
 ([3/74)شرح النووي ملسلم " ] صلوات ا  تعاو وسالمه علمهم 

كاان ممان بلغتاه الادعوه وقامات علماه احلجاة   ن أباا النا  واجتاا  العلاااء هبا ا علاى أ:" قاذ ابن باق يمحه ا 
تاا ا الكااالم يف حقااه، وتكاا ا ملااا  ولااو أنااه كااان ماان أتاال الفاارته مل يقاال لااه الناا   "فممي النممار" يلهاا ا قاااذ 
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است  ن يبه أن يستغفر ألمه هن  عن  لو، لكنه أ ن له أن يعويتا، ومل ياؤ ن لاه يف انساتغفاي هلاا، يها ا يادذ 
ماتااا علااى دياان اجلاتلمااة، وعلااى دياان الكفاار، وتاا ا تااو األصاال يف الكفاااي  أهناااا بلغتهاااا الاادعوه، وأهنااااعلااى 

 [انظر املرج  السابق يتاوى نوي على الديب " ] أهنم يف الناي
ن ميلاو لنفساه، ون ألحااد ولاو كاان قريبااا يهاو ن ميلاو لااه  احلااديث دلمال علاى أن الناا   :الفائمدة الثالثمة-

 "شمئا ، و   لو قدي على نف  أحد مات على الكفر لنف  أباأمن ا  
 .حد عند ا  تعاو مهاا ايتفعت منعلتهاحلديث دلمل على أنه ن حماباه أل :الفائدة الرابعة-
 .على بعو الغمب ا  تعاو يطل  نبمه  يف احلديث دنلة على أن :الفائدة الخامسة-
ملشااعر املاتعلم   ا كاان التعلامم أو اجلاواب مماا يفجعاه  يف احلاديث حسان مراعااه النا   :الفائدة السادسة-

 .وتسلمة مل ابه بانشرتاك يف امل مبة حىت  ون م مبته ب بمه
تاو مان حسان العشاره للتسالمة بانشارتاك يف " َأبِمي َوَأبَماَك ِفمي النَّمارِ  ِإنَّ "  قوذ الن  :" قاذ النووي يمحه ا 

 ([3/74) املرج  السابق " ] ةامل مب
 

 باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك األقربين
 

َدَعما َرُسموُل اللِمِه {  َوَأنْمِذْر َعِشميَرَتَك اأَلقْممَربِينَ }: َلمَّا أُْنزَِلْت ٰهمِذِه اآليَمةُ : , قَالَ   َعْن َأِبي ُهَريْمَرةَ  -226
  ًيَما بَنِمي ُممرََّة . يَا بَِني َكْعِب ْبِن لُمَؤَي َأْنِقمُذوا َأنْمُفَسمُكْم ِممَن النَّمارِ »: فَمَقالَ . فَمَعمَّ َوَخصَّ . فَاْجَتَمُعوا. قُمَرْيشا

ا بَنِممي َعْبممِد َمنَمماٍف يَمم. يَمما بَنِممي َعْبممِد َشممْمٍس َأْنِقممُذوا َأنْمُفَسممُكْم ِمممَن النَّممارِ . بْممِن َكْعممٍب َأْنِقممُذوا َأنْمُفَسممُكْم ِمممَن النَّممارِ 
يَما بَنِمي َعْبمِد اْلُمطَِّلمِب َأْنِقمُذوا َأنْمُفَسمُكْم . يَا بَِني َهاِشٍم َأْنِقُذوا َأنْمُفَسُكْم ِمَن النَّمارِ . َأْنِقُذوا َأنْمُفَسُكْم ِمَن النَّارِ 

ممَر َأنَّ َلُكممْم رَِحممماً . َلُكممْم ِمممَن اهلل َشممْيئاً  فَممِإنِّي الَ َأْمِلممكُ . يَمما فَاِطَمممُة َأْنِقممِذي نَمْفَسممِك ِمممَن النَّممارِ . ِمممَن النَّممارِ  َغيمْ
 .«َسأَبُملَُّها بِِبالَِلَها
يَما َصمِفيَُّة َعمَّمَة َرُسموِل اللِمِه الَ ُأْغنِمي . يَا َعبَّاُس ْبَن َعْبِد اْلُمطَِّلِب الَ ُأْغِني َعْنَك ِمَن اهلل َشْيئاً » : وفي رواية 

 .«الَ ُأْغِني َعْنِك ِمَن اهلل َشْيئاً . اِطَمُة بِْنَت َرُسوِل الِلِه َسِليِني ِبَما ِشْئتِ يَا فَ . َعْنِك ِمَن الِلِه َشْيئاً 
 

مما نَمَزلَممْت ٰهممِذِه اآليَممةُ : قَممالَ   َعممِن ابْممِن َعبَّمماسٍ و  -223 ُهُم { َوَأنْممِذْر َعِشمميَرَتَك اأَلقْمممَربِينَ }: َلمَّ َوَرْهطَممَك ِمممنمْ
َمممْن َهممَذا الَّممِذي : فَمَقمماُلوا« يَمما َصممَباَحاهْ »: فَمَهتَمم َ . َحتَّممى َصممِعَد الصَّممَفا  َخممَرَج َرُسمموُل اللِممهِ . اْلُمْخَلِصممينَ 
يَما بَنِمي فُماَلٍن يَما بَنِمي فُماَلٍن يَما بَنِمي َعْبمد َمنَماٍف يَما بَنِمي َعْبمِد »: فَاْجَتَمُعوا ِإلَْيمِه, فَمَقمالَ . ُمَحمَّد  : يَمْهِتُ ؟ قَاُلوا
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َأرََأيْممممُتُكْم لَمممْو َأْخبَممممْرُتُكْم َأنَّ َخمممْيالً َتْخمممُرُج ِبَسمممْفِح ٰهمممَذا اْلَجبَمممِل َأُكْنمممُتْم »: لَْيمممِه فَمَقمممالَ فَممماْجَتَمُعوا إِ « اْلُمطَِّلمممبِ 
ِقيَّ  قَاَل فَمَقماَل َأبُمو . «فَِإنِّي نَِذير  َلُكْم بَمْيَن يََدْي َعَذاٍب َشِديدٍ »: قَالَ . َما َجرَّبْمَنا َعَلْيَك َكِذباً : ؟ قَاُلوا«ُمَصدِّ

 . تَمبَّْت يََدا َأِبي َلَهٍب َوَقْد َتبَّ : فَمنَمَزَلْت ٰهِذِه السُّورَةُ : تَمِباً َلَك أما َجَمْعتَمَنا ِإالَّ ِلٰهَذا؟ ثُمَّ قَامَ : بٍ َلهَ 
 

 :ترجمة راويي الحديثين
 .، تقدمت ترمجته يف احلديث األوذ من كتاب اإلميانأبو تريره 

 .احلديث الساب  من كتاب اإلميان وابن عبا، ي   ا  عنهاا، تقدمت ترمجته يف
 

 :تخريج الحديثين
تال : بااب" " كتااب الوصاايا " وأخرجه البخاايي يف  ، "204" أخرجه مسلم حديث  حديث أيب تريره 

بااب " فسا  القارآنمعلقاا ، وأخرجاه الرتما ي يف كتااب ت" 2713" حاديث " يدخل النساء والولاد يف األقاايب
باااب   ا وصااى لعشاا ته " " كتاااب الوصااايا " ، وأخرجااه النسااائ  يف "3981"  حااديث"  وماان سااويه الشااعراء

 "3141" حديث " األقربني 
بااب " " كتااب اجلناائع " ، وأخرجاه البخاايي يف "208"ي خرجاه مسالم حاديث  وأما حاديث ابان عباا، 

ومان ساويه  باب" " كتاب تفس  القرآن" وأخرجه الرتم ي يف  ا ،وغ مه" 9314"حديث "  كر شراي املوتى
 ".3313" حديث " تبت يدا 

 
 :شرح ألفاظ الحديثين

 .أي  وو القرابة القريبة، والعش ه يتط الرجل األدنون ":َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأَلقْمَربِينَ "-
: مقدمااة وحقهااا الت خ ااا والتقاادير"  يَاااْجَتَاع وا "كلاااة ":  يَاَعاامَّ َوَخااصَّ . يَاااْجَتَاع واقا َرْيشااا   َدَعااا َيس ااوذ  اللّااِه  "

يَمما بَنِممي َعْبممِد . "دعااا قريشااا  بطريقااة التعااامم والتخ اامص ياااجتاعوا، أي دعااا معشاار قريشااا  عاومااا، مث خ ااص 
 ..."َشْمسٍ 

 "اشتروا أنفسكم من اهلل:" أخرى  باإلميان مبا جئت به، ويف يواية": َأْنِقُذوا َأنْمُفَسُكْم ِمَن النَّارِ " -
أسالاوا تسالاوا : من الناي، ك نه قااذ اأي باعتباي ختلم ه" اشتروا أنفسكم من اهلل :"حجر يمحه ا قاذ ابن 

 ([8/103)الفتح " ] من الع اب، يكان  لو كالشراء، ك هنم جعلوا الطاعة مثن التجايه
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َر َأنَّ َلُكْم رَِحمماً  "- باّل يمحاه   ا وصالها، والابالذ بكسار : ، يقااذس صالهاسا بلها أي  ": َسمأَبُملَُّها بِِبالَِلَهما َغيمْ
 .الباء املاء، ويوي بفتتها، واملعىن غ  أن لكم يمحا  س صلها بوصلها احلق

شاابهت قطمعااة الاارحم باااحلرايه، ووصاالها ب يفاااء احلاارايه بااربوده، ومنااه بلااو أيحااامكم أي :" قاااذ النااووي يمحااه ا 
 ([3/71) شرح مسلم " ] صلوتا

ي امح وي ار  : وأما يهتف يبفتح الماء وكسر التاء، ومعنااأ:" قاذ النووي يمحه ا : "«هْ يَا َصَباَحا» :يَاَهَتفَ  "
انظار شارح " ] وقوهلم يا صاباحاأ كلااة يعتادوهناا عناد وقاو  أمار عظامم، يمقولوهناا لمجتاعاوا ويتا تبوا وا  أعلام

 ([3/78) النووي ملسلم 
ه وقمل عر ه، واملشاي  لماه جبال أيب قبامس حماث كاان واقفاا  بفتح السني وتو أسفل": ِبَسْفِح ٰهَذا اْلَجَبِل " -

 .على يريه
، وا ه عبد الععى ابن عبد املطلب، أبو هلب بفتح اهلاء وسكوهنا، عم الن  ": تَاّبا  َلوَ : يَاَقاَذ أَب و هَلَبٍ  "

مه أمرأ حمث وأمه خعاعمة، وكين أبا هلب  ما بابنه هلب، و ما لشده محره وجنتمه، ووايق  لو ما آذ  ل
لقري  مات  ىت هلب، مات يف وقعة بدي ومل حيضرتا، بل أيسل بديال ، يلاا بلغه ما جر اسم ل  نايا   

 .أي خسرانا  لو"  تَاّبا  َلوَ " ومعىن قوله  غاا  وكادا ، وكان من أشد النا، عداوه للن  
تكا ا " َوقَاْد تَابَّ  "أي نعلات لا لو ساويه املساد، قولاه ":  تَابَّ تَابَّاْت يَاَدا َأيب هَلَاٍب َوقَاْد : ٰتِ ِأ السُّاويَه  ت يَانَاعَلَ  "
، والاا ي يظهاار أنااه قادتااا ماان باااب احلكايااة نيق ااد باا لو القااراءه     املشااهوي "قااد" تااا األعااا  بعياااده أقر 

 ".قد " بدون قياده 
 

 :فوائد الحديثينمن 
ن النعوذ يكون من العلو  و السفل، تعاو ألدلمل على علو ا  "  َلاَّا أ ْنعَِلتْ  "قوله  :الفائدة األولى-

 "ن اهلل عز وجل الينام وال ينبغي له أن ينامإ:" وتقدم الكالم على صفة العلو بالتف مل عند شرح حديث
 . احلديث
احلديثان دلمالن على أن من يقه الدعوه البداءه باألقربني، وأن هلم حاق خت م اهم بالادعوه  :الفائدة الثانية-

 .ما علمه بعو الدعاه من انتتاام باألبعدين و مهاذ األقربنيعلى خالف 
أن احلجة   ا قامت علمهم تعدت  و : أوالً : قربنيوالسر يف األمر ب ن اي األ:" قاذ ابن حجر يمحه ا 

، وأن ن ي خ أ ما ي خ  القريب للقريب من العطف والرأية غ تم، و ن يكانوا علة لألبعدين يف انمتنا 
 ([8/103)الفتح " ] مهم يف الدعوه والتخويف، يل لو نّص له على  ن ايتميمتاب
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مااار ب نااا اي ألمااار ا  تعااااو، وامتثالاااه لأل احلاااديث دلمااال علاااى سااارعة اساااتجابة الرساااوذ  :الفائمممدة الثالثمممة-
 .عش ته، وعدم ت خ  البمان عن وقت احلاجة

معهاام يف نساابه بعااد األماار باااألقربني أخاا  منااه  أل اااء ماان قااري  جيتااا   مناااداه الناا  :الرابعممةالفائممدة -
قرب للرجل من كان جياعه معه جد أعلى، وأن القريب تو من اجلاد الرابا  يااا دون، ومان يوقاه العلااء أن األ

 .ن يدخل يف األقايب، واختايأ شمخنا ابن العثماني يمحه ا 
الا ين يشاايكونو يف اجلاد الرابا  يااا  وك لو نقوذ يف  صلة األقايب الا ين جتاب صالتهم، تام:" قاذ شمخنا 

التعلمااق علااى مساالم لشاامخنا اباان " ] دون، وأمااا ماان سااواتم، أو ماان يااوقهم ياا هنم ن ياادخلون يف اساام القرابااة
 ([9/324)عثماني 
قاري  صاادعا  حماث قاام املوقاف وأماام ساادات  احلاديثان دلامالن علاى شاجاعة النا   :الفائمدة الخامسمة-

َأْنِقمُذوا َأنْمُفَسمُكْم "  :"علاى أقايباه وحرصاه علامهم حماث قااذ حمابااه، ويماه شافقته  باحلق من غ  خوف ون
وتكاا ا ينبغاا  للداعمااة أن يظهاار حرصااه "  فَممِإنِّي نَممِذير  َلُكممْم بَمممْيَن يَممَدْي َعممَذاٍب َشممِديدٍ »"وقاااذ  "ِمممَن النَّممارِ 

 .وشفقته على املدعوين
حمااث قاااذ لفاياااة ي اا  ا  يمااه دنلااة علااى غايااة كاارم الناا   حااديث أيب تريااره  :الفائممدة السادسممة-

ويف حديث عائشة عند مسلم أناه قااذ لعاتاه صافمة وابنتاه يايااة ي ا  ا  عنهااا "  َسِليِني ِبَما ِشْئتِ "عنها 
تسااا لونه، ولكااان   ءأي شااا أعطااامكم مااان مااااىت أي يااا ين "مممما شمممئتم  ممممن مممماليسممملوني "ولباااين عباااد املطلاااب 

وتا ا "  فَمِإنِّي الَ َأْمِلمُك َلُكمْم ِممَن اهلل َشمْيئاً " ا  عنكم عند ا  تعااو  ن مل تسالاوا وتعالاوا خا انتس لوين دياع
   أن النجااااه مااان عااا اب ا  باااالتقوى ن  93:احلجااارات  ِإنَّ َأْكمممَرَمُكْم ِعنمممَد اللَّممممِه َأتْمَقممماُكمْ   شااااتد لقولاااه تعااااو

 .بالنسب
دلمل على أن القريب له حق ال لة و ن كان كايرا ، لكن لمس له  حديث أيب تريره   :الفائدة السابعة-

البايل، ويمه دلمل على أنه جيوق  عطاء الكاير غ  احلريب من املاذ  احلق ن أتل ونية، ألن املوانه ألتل
َهاُكُم اللَّمُه َعِن الَِّذيَن َلْم يُمَقاتُِلوُكْم  : ويشهد هل ا قوله تعاو" سلوني من مالي ما شئتم  " لقوله  الَّ يَمنمْ

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَمبَمرُّوُهْم َوتُمْقِسطُوا   8:املاتتنةِإنَّ اللَّمَه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  ِإلَْيِهمْ ِفي الدِّ
عطا  الكااير، أو ناربأ بال ادقة، واهلدياة، واهلباة، نناا أن يبانّي ا  أناه ن ينها:" قاذ شمخنا ابن عثماني يمحه ا 

املرجاا  " تلنااا يف الاادين، وأخرجنااا ماان دياينااا، أمااا   ا كااان قاتلنااا يف الاادين يااال كرامااة لااهبشاار  أن ن يكااون قا
 ([9/722)السابق 
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وحماد، تعااو بادءا  بالتو ا   احلديثان يدنن على أن أعظم ما ي ل به العبد يمحاه دعاو م : الفائدة الثامنة-
 .يالدعوه  و ا  تعاو ت يت يف املقام األوذ من حقوق ال لة

يمااه دنلااة علااى أمهمااة التويئااة للاادعوه وأن ماان األسااالمب الدعويااة  حااديث اباان عبااا، : الفائممدة التاسممعة-
يف مهاااام أماااويتم  رتم أون  قاااأ املناسااابة تقريااار املااادعوين مباااا يتفاااق باااه معهااام ويكاااون مااادخال  لدعوتاااه، ياااالن  

 .وش هنم ب دقه مث دعاتم للتوحمد
احلااديثان ياادنن علااى يضااملة التوحمااد وأنااه ساابب النجاااه ماان الناااي كاااا أن الشاارك ساابب : الفائممدة العاشممرة-

 .لدخوهلا
دلمل على سانة ا  تعااو يف يرياق الادعوه وأناه مل يسالم مان  حديث ابن عبا،  :الفائدة الحادية عشر-

 .، وأن اإلعراض واأل ى قد ي يت من األقربنيلرسل يكمف مبن دوهنم من الدعاهلداء األ ى يمه والع
 .بمان سبب نعوذ سويه املسد يف حديث ابن عبا،  :الفائدة الثانية عشر

 
 باب شفاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم ألبي طالب والتخفي  عنه بسببه

 

َهمْل نَمَفْعمَت َأبَما طَالِمٍب ِبَشمْيٍء, فَِإنَّمُه  ! يَما َرُسموَل اللِمهِ : , َأنَُّه قَمالَ   َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ  -229
َولَمْوالَ َأنَما َلَكماَن ِفمي المدََّرِك اأَلْسمَفِل . ُهَو ِفي َضْحَضاٍح ِممْن نَمارٍ . نَمَعمْ »: َكاَن َيُحوُطَك َويَمْغَضُب َلَك؟ قَالَ 

  .«ِمَن النَّارِ 
ُلُغ َكْعبَمْيِه, يَمْغِلي ِمْنُه ِدَماُغهُ » :   ْلُخْدِريِّ َأِبي َسِعيٍد ا وفي حديث  .«فَمُيْجَعُل ِفي َضْحَضاٍح ِمْن نَاٍر, يَمبمْ
َوُهَو ُمْنَتِعمل  بِنَمْعلَمْيِن . َأْهَوُن َأْهِل النَّاِر َعَذاباً َأبُو طَاِلبٍ »: قَالَ   َعِن اْبِن َعبَّاٍس , َأنَّ َرُسوَل الِلهِ ولمسلم 
هُ    .«َما ِدَماُغهُ يَمْغِلي ِمنمْ

 
ِإنَّ َأْهَوَن َأْهِل النَّاِر َعَذاباً َممْن لَمُه نَمْعماَلِن »: قَاَل َرُسوُل الِلِه : , قَالَ   َعِن النمُّْعَماِن ْبِن َبِشيرٍ  -222

ُهَمممما ِدَماغُمممهُ  َوِإنَّمممُه . َأَشمممدُّ ِمْنمممُه َعمممَذاباً َكَمممما يَمْغِلمممي اْلِمْرَجمممُل َمممما يَممممَرى َأنَّ َأَحمممداً . َوِشمممَراَكاِن ِممممْن نَممماٍر, يَمْغِلمممي ِمنمْ
 .«أَلْهَونُمُهْم َعَذاباً 
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 :ترجمة رواة األحاديث
 .تقدمت ترمجته يف احلديث الثامن عشر من كتاب اإلميان العبا، بن عبد املطلب 

 تقدمت ترمجته يف احلديث الساب  من كتاب اإلميان أبو سعمد اخلديي 
 .ترمجته يف احلديث الساب  من كتاب اإلميانوابن عبا، ي   ا  عنهاا تقدمت 

بثااين  ، ولد قبل وياه الن  اخلعيجىبن بش  بن ثعلبة بن سعد األن ايي  يهو النعاان وأما النعاان 
سنني وسبعة وأشهر، وقمل بست سنني، واألوذ أصح قاله اجلعيي ابن األث  يف أسد الغابة، استعاله معاوية 

  احلجةعلى الكوية، وكان كرميا  جوادا  شاعرا  شجاعا  قتل سنة أيب  وستني يف  ي   وعن أبمه
 .وأي امها

 :تخريج األحاديث
مناقب " ، وأخرجه البخايي يف كتاب "201"حديث العبا، بن عبد املطلب أخرجه مسلم حديث 

 ".3883" حديث " باب ق ة أيب يالب" " األن اي
كتاب مناقب " ، وأخرجه البخايي يف "290" ي خرجه مسلم حديث   اخلديي وأما حديث أيب سعمد 

 ".3881" حديث " باب ق ة أيب يالب" " األن اي
 .وانفرد به " 292"ي خرجه مسلم حديث وأما حديث ابن عبا، 

" " كتاب الرقاق " ، وأخرجه البخايي يف "293"ي خرجه مسلم حديث  وأما حديث النعاان بن بش  
"  92باب " " كتاب صفة جهنم" خرجه الرتم ي يف أو  ، "1119" حديث " صفة اجلنة والنايباب 

 ".2104" حديث 
 

 :شرح ألفاظ األحاديث
الا ي اساتار يف حفا  أباو يالاب تاو عباد منااف شاقمق عباد ا  والاد النا  : " َهْل نَمَفْعمَت َأبَما طَالِمبٍ " -

. مااا يؤ يااه  و أن مااات علااى الكفاار يف آخاار الساانة العاشاارهحااىت بعااد البعثااة وكااان ياا ب عنااه  ويعايااة الناا  
 ([914/ 7)انظر الفتح نبن حجر ]
َويَاْغَضاب   "بفتح الماء و ام احلااء، أي حيفظاو وي اونو ويا ب عناو ماا يؤ ياو ولا ا قااذ : "َيُحوُطَك  "-

 "َلَو؟
الضتضااح ماا يق مان املااء علاى وجاه األيض :" قااذ الناووي يمحاه ا  :"ُهَو ِفي َضْحَضماٍح ِممْن نَمارٍ . نَمَعمْ " -

 ([9/411)وانظر املفهم للقري  ( 3/80)شرح مسلم " ]  و حنو الكعبني واستع  يف الناي
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لغتاااان ي ااامتتان "  َركِ المممدَّ  "قااااذ أتااال اللغاااة يف :" قااااذ الناااووي يمحاااه ا :  "َرِك اأَلْسمممَفِل ِممممَن النَّمممارِ المممدَّ  "-
وأمااا معناااأ يقاااذ مجماا  أتاال اللغااة واملعاااين ... يااتح الااراء و سااكاهنا وقاارا هباااا يف القااراءات السااب : يتانمشااهو 

وجلهاانم أدياك يكاال يبقااة ماان : الااديك األساافل قعاار جهاانم وأق ااى أساافلها، قااالوا: والغريااب ومجااات  املفساارين
  ([89، 80 /3)شرح مسلم " ] يبقا ا تساى ديكا  وا  أعلم

الشراك بكسار الشاني تاو أحاد ساموي النعال، وتاو الا ي يكاون علاى وجههاا مان علاى  :"َوِشَراَكاِن ِمْن نَارٍ  "-
 .ظهر القدم

بكسااار املااامم وياااتح اجلااامم وتاااو قااادي معاااروف ساااواء كاااان مااان حدياااد أو حناااا، أو : " َكَمممما يَمْغِلمممي اْلِمْرَجممملُ  "-
ده ا اطراب املااء وحناوأ علاى النااي لشاده شا: جايه أو خعف، وقمل تو القدي مان النتاا، خاصاة، والغلماانح

 .اتقادتا
 

 :فوائد الحديثمن 
على الرايضة ال ين قعاوا الرد األحاديث دلمل على أن أبا يالب مات على الشرك، ويمه  :الفائدة األولى-

 . سالمه
أكثار يمااه مان األحاديااث الواتماة الدالااة  ووقفاات علاى جاعء مجعااه بعاو أتاال الاريو:" قااذ ابان حجاار يمحاه ا 

 ([7/911)الفتح " ]  ءعلى  سالم أيب يالب ون يثبت من  لو ش
وتا  شافاعته لعااه   األحاديث دلمل علاى  ثباات ناو  مان أناوا  الشافاعة اخلاصاة باالن   :الفائدة الثانية-

 :ثالث شفاعات أيب يالب بتخفمف الع اب ، وتقد أن أنوا  الشفاعة اخلاصة بالن  
حااااديث أيب تريااااره وحااااديث أيب سااااعمد ي اااا  ا   الشاااافاعة العظاااااى ألتاااال املوقااااف وتقاااادم بمانااااه قريبااااا يف-9

 .عنهاا

 . وتقدم بماهنا يف حديث أنس  يدخلوا اجلنة الشفاعة ألتل اجلنة أن-2

 .الشفاعة يف ختفمف الع اب عن عاه أيب يالب واليت دذ علمها أحاديث الباب-3

 .بل لسائر األنبماء وال ديقني واملؤمنني وما سوى ت أ الشفاعات لمس خاصا  بالن  

أي ن  تنفاا   48:املاادثر  َفَممما تَممنَفُعُهْم َشممَفاَعُة الشَّمماِفِعينَ  :واستشااكلت أحاديااث تاا أ الشاافاعة بقولااه تعاااو
 الكفاي أي شفاعة، يكمف اجلا  بمنها؟
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املااراد باآليااة أي ن تاانفعهم شاافاعة يف  خااراجهم ماان الناااي، أمااا ختفمااف العاا اب يلاامس مبنفاا ، وجااعم بااه  :قيممل
َواَل : ونوق  ت ا اجلواب ب ن التخفمف أيضا منف  بقولاه تعااو([ 9/417)انظر املفهم ] القري  يمحه ا  

ُهم مِّْن َعَذاِبَها   ُيَخفَُّ  َعنمْ
 َفَممما تَممنَفُعُهْم َشممَفاَعُة الشَّمماِفِعينَ  :باا ن الشاافاعة يف األحاديااث أليب يالااب مسااتثىن ماان قولااه تعاااو :وقيممل

لعاااه أيب يالااب، ولاا ا تاا  شاافاعة  ياألصاال عاادم نفاا  الشاافاعة ألي كاااير خ ااصَّ ماان  لااو شاافاعة الناا  
 .وهذا القول هو الصواب إن شاء اهللخاصة، 

 .األحاديث دلمل على أن ع اب الناي متفاوت، كاا أن نعمم اجلنة متفاوت :الفائدة الثالثة-
األحاديث دلمل على أن العال ال احل وأوله التوحمد علمه النجاه من ع اب الناي، وأن  :الفائدة الرابعة-

 . من ع اب ا ، ولو كانت النجاه ألحد لكانت لعم الن  غينالقرابة والنسب ن ي
أيبعة، مل يسلم  من عجائب انتفاق أن ال ين أديكهم اإلسالم من أعاام الن  :" ه ا قاذ ابن حجر يمح

منهم اثنان، وأسلم اثنان، وكان اسم من مل يسلم ينايف أسام  املسلاني ومها أبو يالب  ا ه عبد َمنَّاف، 
 ([7/911) الفتح ]  "سلم ومها محعه والعبا، ي   ا  عنهاا هلب وا ه عبد الع عى، خبالف من أوأبو 
   ناي ع ابا ، وأنه م  دنوأ  ن أنه ن يطاق، لتل اأيمه بمان أتون  حديث النعاان  :الفائدة الخامسة-

 .أن صاحبه يظن أنه أشد النا، ع ابا ، والعما  با 
سااناد  يمااه جااواق "  النَّممارِ َرِك اأَلْسممَفِل ِمممَن َولَممْوالَ َأنَمما َلَكمماَن ِفممي الممدَّ .  :" قااوذ الناا   :الفائممدة السادسممة-
 و سببه املعلوم، كقوذ الشخص أنق أ آخر من الغارق، لاون ياالن ملات أو غرقات، أماا   ا أ امف  و   ءالش

سبب موتوم ك ن يضاف  و ما لمس بسبب، ك ن يلبس قالده عن العني، ويقوذ لون تا أ القاالده ألصاابتين 
ت لغرقات أو تلكات، يها ا لاون ياالن املما: العني، يه ا ن جيوق، أما   ا أ مف  و سبب معادوم، كا ن يقاوذ

 :ثةفاألقسام ثالشرك أكرب، ألن السبب تنا ي علم بطالنه، 
 . و سبب معلوم، يهو جائع  ءأن يضاف الش :األول
 .و سبب موتوم، يال جيوق   ءأن يضاف الش :الثاني
انظر تعلمق شمخنا ابن عثماني على . ]  و سبب معدوم، يهو شرك أكرب  ءأن يضاف الش: الثالث
 ([727-9/721)مح مسلم صت
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 باب الدليل على أن من مات على الكفر ال ينفعه عمل
 

ابْممُن ُجممْدَعاَن َكماَن ِفممي اْلَجاِهِليَّممِة َيِصممُل ! يَمما َرُسموَل اللِممهِ : قَالَممْت, قُمْلممتُ  رضممي اهلل عنهما َعمْن َعاِئَشممةَ  -222
َفُعمهُ »: المرَِّحَم, َويُْطِعممُم اْلِمْسمِكيَن, فَمَهممْل َذاَك نَاِفُعمُه؟ قَممالَ  َربِّ اْغِفممْر لِمي َخِطيَئتِممي : ِإنَّممُه لَمْم يَمُقممْل يَمْومماً . الَ يَمنمْ

 .«يَمْوَم الدِّينِ 
 

 :ديثويي الحترجمة را
 .عائشة ي   ا  عنها، تقدمت ترمجتها يف احلديث مائة وعشرين من كتاب اإلميان

 
 :تخريج الحديث

 .، وانفرد به عن البخايي"294"احلديث أخرجه مسلم، حديث 
 

 :شرح ألفاظ الحديث
وكان ابن : قاذ العلااء :"بضم اجلمم و سكان الداذ، وا ه عبدا ، قاذ النووي يمحه ا  ":اْبُن ُجْدَعاَن " -

جدعان كث  اإليعام، وكان اخت  للضمفان جفنة يرقى  لمها بسلم، وكان من بين متمم بن مره أقرباء عائشة 
 ([3/82)شرح مسلم " ] ي   ا  عنها، وكان من يؤساء قري  وا ه عبد ا 

 أي تل  لو خمل ه من ع اب ا  املستتق بالكفر؟ :فَمَهْل َذاَك نَاِفُعُه؟  "-
ينِ " -  :يوم اجلعاء كقوله تعاو: أون  : أي يوم اجلعاء واحلساب، ألن الدين يطلق على أمرين " :يَمْوَم الدِّ
 ِين  1الكايرونسويه  َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدينِ  :ويطلق على العال كقوله  [4:الفاحتة]  َماِلِك يَمْوِم الدِّ

ينِ  إنه لم يقل يوماً "قوله  ومعىن  .أي أنه مل ي دق بالبعث" َربِّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي يَمْوَم الدِّ
 :فوائد الحديثمن 
احلديث دلمل على أن الكاير ن تنفعه أعااله ال احله ولو كثرت، ألن الكفر مان  من  :الفائدة األولى-

ُهْم نَمَفَقاتُمُهْم ِإالَّ َأنمَُّهْم َكَفُروا بِاللَّمِه َوِبَرُسوِلِه َواَل يَْأُتوَن  :قبوذ العال، قاذ تعاو َوَما َمنَمَعُهْم َأن تُمْقَبَل ِمنمْ
ِإَلٰى َما  َوَقِدْمَنا :، وقاذ تعاو 14:سويه التوبة الصَّاَلَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَلٰى َواَل يُنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهوَن 

 23:سويه الفرقان َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء مَّنُثورًا
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أن ما كان يفعله من ال لة واإليعام ووجوأ املكايم ن ينفعه : معىن ت ا احلديث:" قاذ النووي يمحه ا 
ينِ : َلْم يَمُقْل يَمْوماً  " خره لكونه كايرا ، وتو معىن قوله يف اآل أي  مل يكن "َربِّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي يَمْوَم الدِّ

 ([3/82)شرح مسلم " ] م دقا  بالبعث، ومن مل ي دق به كايرا  ون ينفعه عال
أما  ن أسلم الكاير، ي ن ما يعله من األعااذ ال احلة قبل  سالمه يكتب له أجرأ على ال تمح لقوذ الن  

 " أسلمت على ما سل  من خير " –وتقدمت مباحث احلديث  –حلكمم بن حعام" 
َربِّ اْغِفْر ِلي " يف احلديث دلمل على مشروعمة يلب املغفره، وأيضلمة ت ا الدعاء  :الفائدة الثانية-

 "َخِطيَئِتي يَمْوَم الدِّينِ 
بوذ العال، ويف احلديث دنلة على دلمل على عظم منعلة التوحمد يهو شر  يف ق احلديث: الفائدة الثالثة-

 .يضل صلة األيحام، و يعام املساكني
 .احلديث دلمل على  ثبات يوم القمامة واحلساب واجلعاء :الفائدة الرابعة-
 

 باب مواالة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم
 

, يَمُقولُ  َسِمْعُت َرُسوَل الِلِه : , قَالَ   َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  -22٢ َر ِسرف َأالَ ِإنَّ آَل »: ِجَهاراً َغيمْ
 «َولََيَي اهلل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنينَ إنََّما َأِبي ُفاَلٍن لَْيُسوا ِلي بَِأْولَِياَء 
وهي عند مسلم من حديث أبي هريرة كما  «ولكن لهم رحم أبلها بباللها  »: وفي رواية عند البخاري 

 .سبق 
 

 :ترجمة راوي الحديث
 .ن، تقدمت ترمجته يف احلديث الثامن والثاانني من كتاب اإلمياعارو بن العا 

 :تخريج الحديث
باب تبل الرحم " " كتاب األدب " ، وأخرجه البخايي يف "291"احلديث أخرجه مسلم حديث  

 "1110 "حديث " ببالهلا
 

 :شرح ألفاظ الحديث
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َر ِسرف " - َر ِسر   "أي عالنمة، أظهرأ وأشاعه، وقوله  ": ِجَهاراً َغيمْ  .ت كمد ل لو"  َغماْ
ت  من بعو الرواه خش  أن يسامه يمرتتب علمه مفسده ويتنة،  ما يف :" قاذ النووي يمحه ا  ":ُفاَلٍن  "-

 ([3/83)شرح مسلم " ] حق نفسه وأما يف حقه وحق غ أ يكىن به
ذ أيب آا  بان أمماة و اعفهاا ابان حجار يمحاه ا  ويجاح أن املق اود ذ أيب العاآ: بين أمماة ، وقمال: قمل املراد
 ([90/420)انظر الفتح " ] يالب
 . املق ود من مل يسلم منهم وت ا من  يالق الكل و ياده البعو ":لَْيُسوا ِلي بَِأْولَِياَء "-
كاااان صااااحلا  و ن بعاااد نسااابه ماااين،  مناااا ولمااا  مااان  :  ن معنااااأ:" قااااذ الناااووي يمحاااه ا ": َوَصممماِلُح اْلُممممْؤِمِنينَ  "-

 ([3/83) شرح مسلم " ] ولمس ولم  من كان غ  صاحل و ن كان نسبه قريبا  مين
البااء املااء، ويوي  بال يمحاه   ا وصالها، والابالذ بكسار: أبلهاا أي أصالها، يقااذ ":لهم رحم أبلها بباللها  "-

 "غ  أن لكم يمحا  س صلها بوصلها احلق: بفتتها، واملعىن
 

 :فوائد الحديثمن 
احلاديث دلمال علاى وجاوب ماوانه املاؤمنني و ن كاانوا مان األبعادين، ومعااداه الكاايرين و ن   :الفائدة األولمى-

 أصاااوذ الشاااريعة اإلساااالممة،كاااانوا مااان األقاااربني، وتااا أ تسااااى عقماااده الاااونء والااارباء، وتااا  أصااال عظااامم مااان 
َولَيَممَي اهلل إنََّممما  "ن و ن كااان بعماادا  كاااا قاااذ الناا  تضااايرت الن ااو  يف  ثبا ااا وبماهنااا، وأن الااونء للاااؤم

 "َأالَ ِإنَّ آَل َأِبي ُفاَلٍن لَْيُسوا ِلي بَِأْولَِياَء  "من الكاير و ن كان قريبا   هالرباءوأن  "َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنينَ 
 :ودّذ على ت ا األصل الكتاب كاا دلت السنة

قَمْوًمممما يُمْؤِمنُمموَن بِاللَّممممِه َواْليَممممْوِم اآْلِخممِر يمُمممَوادُّوَن َمممْن َحمممادَّ اللَّممممَه َوَرُسمموَلُه َولَمممْو َكمممانُوا الَّ َتِجمممُد  :تعاااو قاااذ ا  
يَمممممماَن َوَأيَّمممممَدُهم بِمممممُروٍح  آبَممممماَءُهْم َأْو َأبْمنَممممماَءُهْم َأْو ِإْخمممممَوانَمُهْم َأْو َعِشممممميَرتَمُهمْ  ُأولَممممممِٰئَك َكتَمممممَب ِفمممممي قُملُممممموِبِهُم اإْلِ

ُهْم َوَرُضمموا َعْنممهُ  َويُممْدِخُلُهْم َجنَّمماٍت َتْجممِري ِمممن َتْحِتَهمما اأْلَنْمَهمماُر َخالِممِديَن ِفيَهمما مِّْنممهُ  ُأولَمممِٰئَك  ۜ   َرِضممَي اللَّمممُه َعممنمْ
 22:سويه اجملادلةَأاَل ِإنَّ ِحْزَب اللَّمِه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ِحْزُب اللَّمهِ 

ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ  يف قوله تعاو :" قاذ ابن كث  يمحه ا  سر بدي  وتو أناه ملاا ساخطوا علاى   َرِضَي اللَّمُه َعنمْ
يااا  عو ااهم ا  بالر ااا عاانهم، وأي اااتم عنااه مبااا أعطاااتم ماان النعاامم املقاامم والفااوق العظاامم  القرائاب والعشااائر
 ([8/11)تفس  ابن كث  " ] والفضل العامم 

 -:عظماة ملا يل منعلة  لعقمده الونء والرباء يف الشريعةو 
 .ن  له  ن ا : أهنا جعء من معىن -9
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ُهْم يَمتَمَولَّمممْوَن الَّمممِذيَن َكَفمممُروا :أهناااا شااار  يف اإلمياااان قااااذ تعااااو  -2 لَبِمممْئَس َمممما قَمممدََّمْت َلُهمممْم   تَممممَرٰى َكِثيمممًرا مِّمممنمْ
ََ اللَّمممُه َعلَممْيِهْم َوِفممي اْلَعممَذاِب ُهممْم َخالِممُدونَ  َولَممْو َكممانُوا يُمْؤِمنُمموَن بِاللَّمممِه َوالنَّبِمميِّ َوَممما  10 َأنُفُسممُهْم َأن َسممِخ
ُهْم فَاِسُقونَ   80،89:سويه املائده  أُنِزَل ِإلَْيِه َما اتََّخُذوُهْم َأْولَِياَء َولَٰمِكنَّ َكِثيًرا مِّنمْ

 أن ت أ العقمده أوثق عرى اإلميان  -3
 "إن أوثق عرى اإليمان أن تحب في اهلل وتبغ  في اهلل :" قاذ أن الن   عن الرباء بن عاقب 

 أهنا سبب للت وذ على حالوه اإلميان -4
أن يكون اهلل ورسوله  : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان:" قاذ الن   عن أنس بن مالو 

ن يعود في الكفر كما يكره أن أن يحب المرء ال يحبه إال هلل, وأن يكره أأحب إليه مما سواهما, و 
 .متفق علمه" يقذف في النار

 أنه بتتقمق ت أ العقمده تناذ ونية ا  -1
أِحااابَّ يف ا ، َواذ يف ا ، وعااااِد يف ا ، ي مناااا تنااااذ : قااااذ ي ااا  ا  عنهااااا حلااديث البااااب، وعااان ابااان عباااا،

يواأ ابان أيب شامبة يف " يجل يعم اإلميان و ن كثرت صالته وصمامه حىت يكون كا لو ونية ا  ب لو، نجيد
 .م نفه

 . أن عدم حتقمق ت أ العقمده سبمل من سبل الكفر  – 1
 19:سويه املائدهَمن يَمتَمَولَُّهم ِمنُكم فَِإنَُّه ِمنُهم وَ  :قاذ تعاو

بااالرباءه ماان الكفاااي و ظهاااي  لااو مااا مل يكاان يف  لااو احلااديث دلماال علااى مشااروعمة اجلهاار : الفائممدة الثانيممة-
 .يتنة
احلاااديث دلمااال علاااى أن حاااب ال ااااحلني مااان عقماااده الاااونء والااارباء، ويف  لاااو يضاااملة أتااال  :الفائمممدة الثالثمممة-

 .ال الح ل الحهم
و ن  دلمل على أن القريب لاه حاق ال الة "  ولكن لهم رحم أبلها بباللها :"يواية البخايي  :الفائدة الرابعة-

 .كان كايرا ، لكن لمس له ونية ألن املوانه ألتل احلق ن أتل البايل
 

 باب الدليل على دخول طوائ  من المسلمين الجنة بغير حساب وال عذاب
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ُعوَن َأْلفمماً, َأْو »: قَممالَ  , َأنَّ َرُسمموَل اللِممِه   َعممْن َسممْهِل بْممِن َسممْعدٍ  -221 لَيَممْدُخَلنَّ اْلَجنَّممَة ِمممْن أُمَّتِممي َسممبمْ
ُعِمائَِة َألْممٍ  ُمَتَماِسممُكونَ  الَ يَممْدُخُل َأوَُّلُهممْم َحتَّممى يَممْدُخَل آِخممُرُهْم َوُجمموُهُهْم َعلَممى . آِخممذ  بَمْعُضممُهْم بَمْعضمماً . َسممبمْ
َلَة اْلَبْدرِ   .«ُصورَِة اْلَقَمِر لَيمْ

َأيُُّكممْم رََأى اْلَكوَْكمَب الَّممِذي : َسمِعيِد بْمِن ُجبَمْيممٍر فَمَقمالَ  لرحمن بممن حصمين قممال كنمت عنممدعبمدا وعمن -224
َفَمماَذا َصمنَمْعَت؟ : قَمالَ . َوٰلِكنِّمي لُمِدْغتُ . َأَما ِإنِّمي لَمْم َأُكمْن ِفمي َصماَلةٍ : ثُمَّ قُمْلتُ . َأنَا: انْمَق َّ اْلَبارَِحَة؟ قُمْلتُ 

ثَمَناُه الشَّممْعِبيُّ : َفَممما َحَملَممَك َعلَممى ٰذلِممَك؟ قُمْلممتُ : لَ قَمما. اْسممتَمْرقَمْيتُ : قُمْلممتُ  َثُكُم : فَمَقممالَ . َحممِديث  َحممدَّ َوَممما َحممدَّ
, َأنَّمُه قَمالَ : الشَّْعِبيُّ؟ قُمْلتُ  ثَمَنا َعْن بُمَرْيَدَة ْبِن ُحَصمْيٍب اأَلْسمَلِميِّ : فَمَقمالَ . الَ رُقْميَمَة ِإالَّ ِممْن َعمْيٍن َأْو ُحَممةٍ : َحدَّ

ثَمَنا ابْمُن َعبَّماٍس َعمِن النَّبِميِّ . ْحَسَن َمِن انْمتَمَهى ِإَلى َمما َسمِمعَ َقْد أَ  . ُعِرَضمْت َعلَميَّ األَُمممُ »: قَمالَ  َوَلِكمْن َحمدَّ
 َُ ْذ رُِفممَع لِممي َسممَواد  إِ . َوالنَّبِمميَّ لَممْيَس َمَعممُه َأَحممد  . َوالنَّبِمميَّ َوَمَعممُه الرَُّجممُل َوالممرَُّجاَلنِ . فَمَرَأيْممُت النَّبِمميَّ َوَمَعممُه الممرَُّهْي

فَمِإَذا َسمَواد  . فَمَنظَمْرتُ . َوٰلِكمِن اْنظُمْر ِإلَمى األُفُمقِ . ٰهمَذا ُموَسمٰى َوقَمْوُممهُ : َفِقيمَل لِمي. َفظَنَمْنُت َأنمَُّهْم أُمَّتِمي. َعِظيم  
ُعوَن َأْلفماً . ِذِه أُمَّتُمكَ ٰهم: َفِقيمَل لِمي. فَمِإَذا َسمَواد  َعِظميم  . اْنظُْر ِإَلى األُُفِق اآلَخمرِ : َفِقيَل ِلي. َعِظيم   َوَمَعُهمْم َسمبمْ

َفَخمماَض النَّمماُس ِفممي ُأوٰلئِممَك الَّممِذيَن . ثُمممَّ نَمَهممَ  فَممَدَخَل َمْنزِلَممهُ . «يَممْدُخُلوَن اْلَجنَّممَة بِغَْيممِر ِحَسمماٍب َوالَ َعممَذابٍ 
َوقَمماَل  َعلَُّهممُم الَّممِذيَن َصممِحُبوا َرُسمموَل اللِممِه فَملَ : فَمَقمماَل بَمْعُضممُهمْ . يَممْدُخُلوَن اْلَجنَّممَة بِغَْيممِر ِحَسمماٍب َوالَ َعممَذابٍ 

َوذََكمُروا َأْشمَياَء, َفَخمَرَج َعلَمْيِهْم َرُسموُل اللِمِه . فَمَلَعلَُّهمُم الَّمِذيَن ُولِمُدوا ِفمي اإِلْسماَلِم َولَمْم ُيْشمرُِكوا بِماهلل: بَمْعُضُهمْ 
  ََوالَ . َوالَ َيْسمممتَمْرُقونَ . ُهمممُم الَّمممِذيَن الَ يَمْرقُمممونَ »: فَمَقمممالَ . فَمممَأْخبَمُروهُ « َمممما الَّمممِذي َتُخوُضممموَن ِفيمممِه؟» :فَمَقمممال

ُهمْ : فَمَقممالَ . فَمَقمماَم ُعكَّاَشممُة بْممُن ِمْحَصممنٍ « َوَعلَممى رَبِِّهممْم يَمتَموَكَّلُممونَ . يَمَتطَيمَّممُرونَ  : فَمَقممالَ . ادُْع اهلل َأْن َيْجَعَلنِممي ِمممنمْ
ُهمْ » ُهمْ  :ثُمممممممَّ قَمممممماَم رَُجممممممل  آَخممممممُر فَمَقممممممالَ « َأنْممممممَت ِمممممممنمْ َسممممممبَمَقَك ِبَهمممممما »: فَمَقممممممالَ . ادُْع اهلل َأْن َيْجَعَلنِممممممي ِمممممممنمْ

 .وهي عند البخاري من حديث ابن عباس  «َوالَ َيْكتَمُووَن » : ولمسلم من حديث عمران .«ُعكَّاَشةُ 
 .وورد نحو هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي اهلل عنه 

 
 :ترجمة رواة األحاديث

 .تقدمت ترمجته يف احلديث الثاانني من كتاب اإلميان، سهل بن سعد 
 .من كتاب اإلميان ساب ابن عبا، ي   ا  عنهاا، تقدمت ترمجته يف احلديث ال

 .، تقدمت ترمجته يف احلديث احلادي والعشرين من كتاب اإلميانعاران بن ح ني 
 .، تقدمت ترمجته يف احلديث األوذ من كتاب اإلميان هأبو ترير 
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 :تخريج األحاديث
باب " " كتاب الرقاق" ، وأخرجه البخايي يف "291"أخرجه مسلم حديث  حديث سهل بن سعد 

 "1114" حديث "  صفة اجلنة والناي 
" كتااب الطااب" ، وأخرجاه البخاايي يف "220" مسالم حاديث  أخرجااهوحاديث ابان عباا، ي ا  ا  عنهااا 

" 91باااب " " كتاااب العتااد " وأخرجااه الرتماا ي يف  ،"1701" حااديث " باااب ماان اكتااوى أو كااوى غاا أ " 
 "2441" حديث 

 .، وانفرد به"298"وحديث عاران بن احل ني أخرجه مسلم حديث 
بااب يادخل اجلناة " " كتاب الرقاق " ، وأخرجه البخايي يف "291"وحديث أيب تريره أخرجه مسلم حديث 

 ".1142" حديث " سبعون ألفا  بغ  حساب
 

 :األحاديثشرح ألفاظ 
 "ُمَتَماِسمُكونَ " تكا ا تاو يف معظام األصاوذ :" قاذ الناووي يمحاه ا : "ُهْم بَمْعضاً آِخذ  بَمْعضُ . ُمَتَماِسُكونَ " -

 بالماااء واأللااف وكالمهااا صاااتمح" آخمممذاً " و" متماسممكين" بااالري ، ووقااا  يف بعااو األصااوذ  "آِخممذ  " بااالواو و
شاارح " ] معرت ااني صاافا  واحاادا  بعضااهم تنااب بعااوومعااىن متااسااكني ممسااو بعضااهم بمااد بعااو، وياادخلون 

 ([3/87)مسلم 
 .أي أن دخوهلم يكون يف وقت واحد: " الَ يَْدُخُل َأوَُّلُهْم َحتَّى يَْدُخَل آِخُرُهمْ  "-
َلَة اْلَبْدرِ  َوُجوُهُهْم َعَلى ُصورَةِ  "-   أي أهنم يف  شراق وجوتهم على صافة القاار لملاة متاماه، وتا: " اْلَقَمِر لَيمْ

 .لملة الموم الراب  عشر
 .ه930ثقة مات سنة  تو السلا  الكويف،: "ح ني بن عبد الرمحن"
تو اإلمام الثقة الفقماه مان جلَّاة أصاتاب ابان عباا، ي ا  ا  عنهاا،قتال باني يادي ":  َسِعمِد ْبِن ج بَاْ ٍ "-

 .تا11احلجاج سنة 
 .أقرب لملة مضتما البايحة يه  أسقط، و  :" انْمَق َّ اْلَبارَِحَة؟ " -
 .أي ح ني :" َأنَا: قُمْلتُ " -
ن غالب يعل أياد أن ينف  عن نفسه ظن العباده والسهر ألجل ال اله، أل :"َأَما ِإنِّي َلْم َأُكْن ِفي َصاَلةٍ  "-

 .النا، حمنئ  ال اله يف اللمل
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 عقرب بساها، وحنوتا من  وات الساوم أصابتهبضم الالم أي : ل ِدْغت   :"َوٰلِكنِّي ُلِدْغتُ  "-
 .أي يلبت من يرقمين :" اْستَمْرقَمْيتُ  "-
 ما السبب ال ي جعلو تطلب الرقمة: أي قاذ سعمد بن جب  يمحه ا  :"َفَما َحَمَلَك َعَلى ٰذِلَك؟ "-
ثَمَناُه الشَّمممْعِبيُّ  "- ا  ا اااه عاااامر بااان ، والشاااع  يمحاااه أي محلاااين علماااه حاااديث حااادثنا الشاااع  : "َحمممِديث  َحمممدَّ

 تا 903وتو من ثقات التابعني وحفاظهم ويقهائهم، مات سنة  شرحبمل الشع ، ولد يف خالية عار 
بضام احلااء وياتح ال اااد ، : بضاام البااء وياتح الاراء ، ح اامب: برياده ":بْمِن ُحَصممْيٍب اأَلْسمَلِميِّ  بُمَريْمَدةَ عمن  "-

 .تا13مات عام   ايبصت: األسلا 
تاا  القااراءه علااى املااريو أو امل اااب، تكاا ا يوياات يف حااديث : الرقمااة :"الَ رُقْميَممَة ِإالَّ ِمممْن َعممْيٍن َأْو ُحَمممةٍ  " -

 .مريوعة الباب موقوية، ويويت عند أمحد وابن ماجة عن الن  
 "احلسد" وبعضهم يسامها " النفس" صابة العائن غ أ بعمنه، وبعو النا، يسامها : العني
احلاااء وختفمااف املاامم ويتتهااا وتاا  ساام العقاارب وشاابهها، واملق ااود ن يقمااة أوو ماان الرقمااة ألجاال  بضاام: احل اااة

 .ةجل احلاالعني أو الرقمة أل
شارح " ] مان يقماة العاني و ي احلااة وأووومعاىن احلاديث ن يقماة أشافى : قااذ اخلطاايب:" قاذ النووي يمحاه ا 

 ([3/88) مسلم 
أي أحسن من عال مبا    ووقف عندأ ألنه أدى ما وجب : " َقْد َأْحَسَن َمِن انْمتَمَهى ِإَلى َما َسِمعَ  "-

 .علمه وعال مبا بلغه
ثَاَنا اْبن  َعبَّاٍ، "- تو أيضل من انسرتقاء وتو ما جاء يف ما بمانأياد سعمد بن جب  يمحه ا  : "َوَلِكْن َحدَّ

 .عنهااحديث ابن عبا، ي   ا  
 .العايض هلا ا  سبتانه وتعاو :"ُعِرَضْت َعَليَّ األَُممُ " -
َُ فَمَرَأْيُت النَِّبيَّ وَ  "-  .ت غ  الرتط وتو اجلااعة دون العشره :"َمَعُه الرَُّهْي
أي " أو " مبعاىن الظااتر أن الاواو :" قااذ شامخنا ابان عثمااني يمحاه ا   :" َوالنَِّبيَّ َوَمَعمُه الرَُّجمُل َوالمرَُّجاَلنِ  "-

القاوذ املفماد . ] ومعاه الثالثاة: ومعه الرجل أو الرجالن  ألنه لو كان معاه الرجال والارجالن صااي يغاين أن يقاوذ
 ([9/900)على كتاب التوحمد 

مان األنبمااء أي يبعاث ون يكاون معاه أحاد، لكان يبعثاه ا  إلقاماة احلجاة، وألن  : "َوالنَِّبيَّ لَْيَس َمَعمُه َأَحمد  "-
، ويمبااا ياامان قتاال ماان مل يتبعااه 992 :سااويه أذ عاااران َويَقُتلمموَن األَنِبيمماَء بِغَيممِر َحممقف  :قتاال كاااا قاااذ ا  تعاااو ماان
 .أحد
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 .العدد الكب  ال ي ي رى من بعمد يكون سوادا  : السواد العظمم  :" ِإْذ رُِفَع ِلي َسَواد  َعِظيم  "-
 .الناحمة ، واملراد به تنا ناحمة السااء :  األيق ":اْنظُْر ِإَلى األُُفقِ  "-
فرأيمت سمواداً  :" جااء يف يواياة عناد البخااييأي أعظام مان الساواد ، ألناه : "فَِإَذا َسمَواد  َعِظميم  . َظْرتُ فَمنَ  "-

 "كثيراً سد األفق
بون كرامااة هلاام، أي ن يعاا بون ون حياساا:" قاااذ شاامخنا اباان عثماااني يمحااه ا  :" بِغَْيممِر ِحَسمماٍب َوالَ َعممَذابٍ "-

 ([9/909)القوذ املفمد على كتاب التوحمد" ] وظاترأ أنه ن يف قبويتم ون بعد قمام الساعة
 .أي قام :" ثُمَّ نَمَه َ  "-
 أي تكلاوا وتناظروا وانتشر احلديث :" َفَخاَض النَّاُس ِفي ُأوٰلِئكَ  "-
أي ن يقاارأون علاى غاا تم بالرقماة، لكاان تا أ اللفظااة شاا ه انفاارد هباا مساالم عاان  : " ُهمُم الَّممِذيَن الَ يَمْرقُمونَ " -

 .يقد كان يرق  وسم يت بمان  لو البخايي يال ت ح ملخالفتها مجلة من األحاديث، يالرقمة تدي الن  
مان التعلاق بغا  أي ن يطلبون من أحد أن يرقمهم، لقوه اعتاادتم على ا ، وملاا يف  لاو  ":َواَل َيْستَمْرُقونَ "-

 .ا  تعاو
أي ن يطلباون مان أحاد أن يارقمهم، : يادح تاؤنء با هنم ن يسارتقون :" قاذ شمخ اإلسالم ابن تمامة يمحه ا 

 ([ 9/982(جماو  الفتاوي " ] والرقمة من جنس الدعاء يال يطلبون من أحد  لو
أن يكاويهم  ألن تركاه أيضال نساماا عناد وجاود غا أ أو عناد عادم  حدأي ن يطلبون من أ :"َواَل َيْكتَمُوونَ "-

  .احلاجة
م خو ه مان الطا  وأصاله التشااؤم باالط  الا ي كاان منتشارا  يف اجلاتلماة، ولكناه يعام كال  :" َوالَ يَمَتطَيمَُّرونَ  "-

 .أو قمان أو مكان أو مساو   تشاؤم مبرئ
ت منه األيعاذ السابقة وتو التوكل على ا  عتو األصل اجلام  ال ي تفر وت ا  :" َوَعَلى رَبِِّهْم يَمتَموَكَُّلونَ  "-

 .وصدق اللج   لمه
بكسار املامم، كاان مان الساابقني  و اإلساالم، : حِمَْ انٍ  بضام العاني، و: ع كَّاَشاة   :"يَاَقاَم ع كَّاَشة  ْبن  حِمَْ انٍ  "-

 .تا92عام تل الرده حىت استشهد أ شهد بدي ا، وقاتل م  خالد بن الولمد 
ُهمْ  "-  "اللهم اجعله منهم:" يف يواية البخايي قاذ الن   :" ادُْع اهلل َأْن َيْجَعَلِني ِمنمْ
 للبتث عن ا ه ةون حاجمل يرد  كر اسم الرجل : " ادْ   ا  أَْن جَيَْعَليِن ِمناْه مْ  :ثُمَّ قَاَم رَُجل  آَخُر فَمَقالَ  "-
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 ناه كاان منايقاا  : تا ا الكاالم؟ يقمال واختلف العلااء ملاا ا قااذ الرساوذ :" قاذ شمخنا ابن عثماني يمحه ا 
خاف أن ينفتح البااب يمطلبهاا مان لامس مانهم، يقااذ تا أ الكلااة الايت : ا يكرأ ت لمفا ، وقملمبه اهبي ياد أن جي

 ([9/901)القوذ املفمد " ] قربوت ا أ أصبتت مثال  
 

 :ائد األحاديثفو من 
حديث ابن عبا، ي   ا  عنهاا دلمل على يضال حتقماق التوحماد وأن الناا، يماه مراتاب،  :الفائدة األولى-

ياادذ علااى  لااو أن أعظاام النااا، توحماادا  واعتاااادا  علااى ا  تعاااو تاام أعظاام النااا، يااوقا  باادخوهلم اجلنااة بااال 
 .حساب ونع اب

 .اء حتقمقا لكااذ التوحمدألهنم تركوا انسرتقاء والتط  وانكتو 
يف املا اكره العلاماة باني ساعمد بان جبا  وح اني بان عباد الارمحن بماان ماا كاان علماه السالف  :الفائدة الثانية-

 .مغهلمن حب العلم وتب
ويمه حرصهم على ما اكره العلام وانساتناد  و الادلمل ويلباه كااا جارى باني ح اني بان عباد الارمحن وساعمد -

 .بن جب  يمحها ا 

قَاْد َأْحَساَن َماِن انْاتَاَهاى " ويمه أدب النقاش والثناء على من عال بعلم ودلمل كاا قاذ سعمد بن جب  حل اني-
 " ِ َو َما  َِ َ 

  و ماتو أيضل منه واإليشادويمه حسن تلطفهم و يشادتم يف تبلما العلم -

ويمااه حرصااهم يف البعااد عاان " أََمااا ِ ينِّ مَلْ َأك ااْن يف َصااالَهٍ  " :ويمااه مااا كااانوا علمااه ماان البعااد عاان الرياااء، لقولااه-
هم مبااا مل يفعلااوا وعلااى تاا ا كااان أكثاار الساالف باال   ا ح اال مااا يااوتم ماادحهم مبااا مل يفعلااوا تااربأوا منااه دحماا
 .اشره  كاا يف ت ا احلديث على خالف كث  من أتل قماننا وا  املستعانبم

 .نه من أكثر األنبماء اتباعا  ألة على يضل موسى علمه السالم و يف احلديث دن :الفائدة الثالثة-
 -:من وجهني يف احلديث يضملة الن   :الفائدة الرابعة-

عناااد  أكثاار األنبمااااء تبعااا  حلاااديث الباااب وملااا تقااادم ماان حاااديث أنااس بااان مالااو  تباعااه يهاااوكثااره أ: األول
 "األنبياء تبعاً أنا أكثر " مسلم
 .وشريه بكثره األتبا بمان يضملته  :الثاني
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َوالنَّبِمممميَّ َوَمَعممممُه الرَُّجممممُل  "احلااااديث دلماااال علااااى قلااااة ماااان اسااااتجاب لألنبماااااء، لقولااااه  :الفائممممدة الخامسممممة-
ويف تاا ا تساالمة للاادعاه الاا ين جياادون  عرا ااا  ماان النااا، عاان دعااو م  " .َوالنَّبِمميَّ لَممْيَس َمَعممُه َأَحممد  . َوالممرَُّجاَلنِ 

 .وقلة أتباعه ومنهم من لمس له تاب بت مل حاذ بعو األنبماء 
َومما َأكثَممُر  :تادذ علاى تا أ احلقمقاة كقولاه تعااو دلاة كثا هة التاابعني للتاق، وجااءت أويف ت ا دنلة على قل

سااااويه  َوممممما يُممممؤِمُن َأكثَمممممُرُهم بِاللَّممممِه ِإاِل َوُهممممم ُمشممممرِكونَ  :، وقولااااه903:يوساااافالنِمممماِس َولَممممو َحَرصممممَت ِبُمممممؤِمنين

َوِإن ُتِطع َأكثَمَر َمن ِفي اأَلرِض ُيِضِلوَك َعن َسبيِل اللَِّه ِإن يَمتَِّبعموَن ِإالَّ الظَّمنَّ َوِإن    :، وقوله تعاو901:يوسف
، 40:ساويه تاود َومما آَممَن َمَعمُه ِإاِل قَليمل   :، وقولاه يف شا ن ناوح علماه الساالم 991:ساويه األنعاامُهم ِإاِل َيخُرصمونَ 

متفاق علماه، وغ تاا مان  "ما أنتم فمي األممم إال كالشمعرة السموداء فمي جلمد الثمور األبمي  :"وقوذ النا  
 .األدلة
 .احلديث دلمل على يضملة ت أ األمة كاا  وكمفا   :الفائدة السادسة-

يأى سااوادا  عظمااا  أعظاام ماان السااواد الاا ي كااان ما  موسااى علمااه السااالم ممااا ياادذ  يااألن الناا  : أماا الّكامااة
 .على كثره أتباعه 

ون ألن ماا  تااؤنء يائفااة حققااوا كااااذ انعتااااد علااى ا  تعاااو باا هنم ن يساارتقون ون يكتااوون : وأمااا الكمفمااة
 .وعلى يهبم يتوكلون نيتط و 
رأيممت النبممي ومعممه  :"احلااديث دلماال علااى أن كاال أمااة حتشاار وحاادتا ماا  نبمهااا، لقولااه  :الفائممدة السممابعة-

: ساويه  اجلاثماة َوَترى ُكلَّ أُمٍَّة جاثَِيًة ُكملُّ أُمَّمٍة تُمدعى ِإلمى ِكتاِبَهما   :ل لو قوله تعااو ويشهد" الرجل والرجالن
28 

على نمال يضاائل األعاااذ و لاو خبو اهم وحباثهم  احلديث دلمل على حر  ال تابة  :الفائدة الثامنة-
عن سابب دخاوذ السابعني ألاف بغا  حسااب ون عا اب ويماه عااق علاهام ألهنام عرياوا أن  لاو ن ينااذ  ن 

 .بعال ياجتهدوا يف البتث عن سببه
عكاشااااة  لساااابقعلااااى املنايسااااة علااااى اخلاااا ات احلااااديث دلماااال علااااى حاااار  ال ااااتابة : الفائممممدة التاسممممعة-
 يقااذ النا   " ادْ   ا  أَْن جَيَْعَليِن ِماناْه مْ " بقوله " ُْهم حماث  ويف تا ا علام مان أعاالم نبوتاه  " َأنْمَت ِممنمْ

 .ممن يدخلون اجلنة بال حساب ون ع اب، ويمه يضملة عكاشة  أخرب أن عكاشة بن حم ن 
أن  خر حاني سا ذ النا  ، ووجهه أن الرجل اآل]سد ال يائ [احلديث دلمل على قاعده  :الفائدة العاشرة-

 :له  لو واختلف العلااء يف سبب قوذ الن  "  َسبَمَقَك ِبَها ُعكَّاَشةُ " جيعله منهم، قاذ الن  
 :ألنه كان منايقا ، ويف ت ا نظر من وجهني: فقيل
 .أن األصل يف ال تابة عدم النفاق، يال يثبت ما خيالف  لو  ن بنقل صتمح :األول
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 .يال ي دي من منايق أنه قّل أن ي دي مثل ت ا الطلب  ن عن ق د صتمح وت ديق بالرسوذ  :الثاني
وتاا ا تااو تسلساال األماار يقاااذ  لااو ساادا  لل ييعااة لاائال يقااوم ماان لاامس ماان أتلهااا يمطلبهااا و   ن الناا   :وقيممل

 ([9/411) فهم انظر امل. ] األقرب واختايأ القري  يمحه ا ، واختايأ شمخنا ابن عثماني كاا تقدم
أنااه ياادخل حااديث سااهل باان سااعد يمااه دنلااة علااى سااعة أبااواب اجلنااة، ووجااه  لااو  :الفائممدة الحاديممة عشممر-

 .منها سبعون أو سبعاائة ألف صفا  واحدا  ن يدخل أوهلم حىت يدخل آخرتم
 ([3/87)شرح مسلم " وت ا ت ريح بعظم سعة باب اجلنة:" قاذ النووي يمحه ا 
  ا أهنام علاى صاويه القاار لملاة البادي وان أتال اجلناة خيتلاف مجااهلم وهبااؤتم كااا ختتلاف ويمه حسن وجاوتهم 

 .-نس ذ ا  تعاو من واس  يضله وكرمه -ديجا م
م عااده يوائااد  كاار الساابعني ألفااا  ياادخلون اجلنااة بااال حساااب ون عاا اب وصاافا  يف :الفائممدة الثانيممة عشممر-

 :ومسائل وت  كاا يل 
ُعوَن َأْلفاً يَْدُخُلوَن اْلَجنََّة بِغَْيِر ِحَساٍب َوالَ َعَذابٍ  :"قوله ***  "َوَمَعُهْم َسبمْ
 يمه  ثبات اجلنة، واحلساب، والع اب*

 دخااذ السابعني ألفاا  اجلناة باال حسااب، ون عا اب، وجااء يف حاديث ساهل بان يمه يضل ا  تعاو الواس  ب*
ُعوَن أَْلفممماً  يليمممدخلن الجنمممة ممممن أمتممم" يف البااااب قولاااه  سااعد   مااانوالشاااو تناااا  "أو سمممبعمائة ألممم َسممبمْ

ة الراوي أيب حاقم، لكنه جاء يف مسند اإلمام أمحد و سنن الرتم ي وحسنه وسنن ابان ماجاه حاديث أيب أماما
   قاذ  عت يسوذ ا أمتي سبعين ألفا ال حسماب علميهم وعدني ربي أن يدخل الجنة من  :"يقوذ

ويف مساند اإلماام أمحاد عان أيب ترياره قااذ  "ألفماً وثمالث حثيمات ممن حثياتمهوال عذاب مع كل أل  سبعون 
سممبعين ألفمماً علممى صممورة القمممر  يمتممأوسممألت ربممي عزوجممل فوعممدني أن يممدخل الجنممة مممن :" يسااوذ ا  

 " ليلة البدرن فاستزدت فزادني مع كل أل  سبعين ألفاً 

 ([99/490)الفتح " ] سندأ جمد:" قاذ ابن حجر يمحه ا 
 أي ن يقرأون على غ تم بالرقمة": ُهُم الَِّذيَن الَ يَمْرُقونَ  :"قوله ***

 :تقدم أهنا يواية شا ه انفرد هبا مسلم عن البخايي، و لو ملا يل 
، يقد كان يرق  كاا يف ال تمتني من حديث عائشة، ويقاأ جربيل كاا يف أن الرقمة تدي الن  -9

 .ي   ا  عنها كاا يف ال تمتني من حديث عائشةحديث عائشة عند مسلم ويقته عائشة 
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، ويقى ال تابة غ تم كاا يف كانوا يرقون، يقد يقت عائشة ي   ا  عنها الن    أن ال تابة -2
:" املتفق علمه يف ق ة ال تايب ال ي يقى سمد احل  بفاحتة الكتاب يقاذ الن   حديث أيب سعمد 

 . "نها رقيةأوما أدراك 
يااا يسااوذ ا  أيقاا ؟ :" يقاااذ ساا ذ يجاال النا   دو غاا أ يكمااف ميناا  تا ا الفضاال، وقاا أن الراقا  حمساان -3

 يواأ مسلم "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل :"قاذ 
وعال الراق  ن منايااه بمناه وباني التوكال خباالف " َوَعَلى رَبِِّهْم يَمتَموَكَُّلونَ  "قاذ يف آخر احلديث أن الن  -4

 .املسرتق  واملكتوي واملتط 
وتا أ العيااده وتام مان الاراوي، والراقا  حمسان : "الَ يَمْرقُمونَ  "قاذ شامخ اإلساالم ابان تماماة يمحاه ا  عناد يواياة 

، وقاااذ "مممن اسممتطاع مممنكم أن ينفممع أخمماه فليفعممل:" وقااد ساائل عاان الرقااى يقاااذ وقااد قاااذ الناا   ه و أخماا
 ": ً[9/27)على الفتاوى  كانظر املستدي ] " البأس بالرقى ما لم تكن شركا) 

 أي ن يطلبون الرقمة من غ تم "َوالَ َيْستَمْرُقونَ  " قوله ***

 "يمااه أن ماان أياد نماال يضاال الساابعني ألفااا  باادخوذ اجلنااة بااال حساااب ون عاا اب أن يطلااب الرقمااة، لقولااه -
والسااني والتاااء تاادنن علااى الطلااب، ومفهومااه أنااه   ا مل يطلااب الرقمااة مل يكاان  لااو مانعااا  يف  "َوالَ َيْسممتَمْرُقونَ 

 عتم هب أ ال فة تو متام توكلهم واعتاادتم على ا  تعاو وعدم تعلقهم بغ أحتقمق الفضل، واحلكاة من متم

هلاا ا مااا تقاادم ماان يقمااة مفهااوم احلااديث أن اإلسااتجابة للرقمااة ماان غاا  يلااب ن متناا  حتقمااق الفضاال، ويشااهد -
 :، وعلمه يقاذ اإلنسان م  الرقمة على ثالث مراتبويقمة عائشة ي   ا  عنها له  جربيل للن  

 " .ون يسرتقون" بأن يطلب الرقمة، يه ا يفوته الفضل ويدخل يف حديث البا :األولى
 يطلبها و منا عرت ت علمه نه ملأن مين  الرقمة   ا عر ت علمه، يه ا ن يفوته الفضل أل :الثانية
مل مين  عائشة ي   ا  عنهاا حاني  أن مين  الرقمة   ا عر ت علمه، يه ا خالف السنة  ألن الن   :الثالثة

 .يقته وك ا ال تابة كان يرق  بعضهم بعضا  
إال ال رقيمة :" ديث مشروعمة الرقمة نسماا من العاني ولدغاة  وات السام مان عقارب وحنوتاا لقولاه يف احل-

 :هنا حق، وللرقمة املشروعة شرو  ثالثةأويمه  ثبات اإلصابة بالعني و " ة من عين وحم

 .أن تكون الرقمة بكالم ا  تعاو أو ب  ائه أو ب فاته أو مبا أ ثر عن الن   :األول
 .أن تكون باللسان العريب أو مبا يعرف معناأ من غ أ :الثاني
 .ؤثر ب ا ا بل الت ث  من ا  تعاوانعتقاد ب ن الرقى ن ت :الثالث
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الرقمة ي نه أدعى يف ت ث تا   ا توير شريني   اية ملا  الرقمة صتمتة ، أما عن ت ث  نهب أ الشرو  تكو 
 :سبق
 .يتعلق بالراق  ب ن يكون صاحب  ميان وصالح وحضوي قلب ملا يقرأ: األوذ
عاو موقنا  بشفائه ونف  آياته، ن ي يت للرقماة للتجرباة أو جملارد يتعلق باملرق  ب ن يكون معتادا  على ا  ت: الثاين

 .يرق ت ا الباب ي ن مثل ت ا ن ينتف 
 قاارأ علمااه الفاحتااة يشااو يف تاا ايلااو كااان الاا ي ي  " شاامخنا اباان عثماااني يمحااه ا  تاا ين الشااريني مث قاااذ  كاار

 ([9/712)التعلمق على مسلم "] امويقوذ وا  ن أديي، لكن جنرب، ي نه ن ينفعه    نبد من قبوذ ت

  " َوالَ يَمَتطَيمَُّرونَ  "قوله ***

يمااه  م التطاا ، والتطاا  ماا خو  ماان الطاا  وأصااله التشاااؤم بااالط  الاا ي كااان منتشاارا  عنااد العاارب، ياا  ا  تااب *
الطا  ناحماة الشااااذ أو يجا   و اخللااف تشااءموا، و  ا  تااب ناحماة المااني تفاااءلوا، لا ا  اا  تطا ا، ون يلااعم 

و مساااو  كاا ن يسااا  صااوتا  أرؤيااة الطاا ، ن يكااون التشاااؤم بااالط  و منااا يعاام كاال تشاااؤم سااواءا  كااان مبرئاا  كأ
ن حقمقااة هلااا  ةيكرتااه يمعلااق علمااه م اا أ الاا ي صاااي  لمااه أو ينتظاارأ، أو مبعلااوم كاا ن ينتشاار عنااد النااا، معلوماا

ه لان يكاون مويقاا، وكانات عائشاة باوي دقوهنا يمتشاءمون هباا كااا تشااءم العارب بشاهر شاواذ وأن أي نكااح 
يف شااواذ، وبااىن يب يف شااواذ، ياا يكن   تااعوجين يسااوذ ا  :" مساالم  ي اا  ا  عنهااا تقااوذ كاااا يف صااتمح

 .، ومثله التشاؤم ب يام معمنة، يكل تشاؤٍم مبرئ  أو مساو  أو معلوم يهو منه  عنه"كانت أحظى عندأ مين

والتشااؤم حكااه حماارم ولا ا هنااى عناه اإلساالم ودعااى  و  ادأ وتااو التفااؤذ، ومماا ياادذ علاى حترميااه ماا جاااء يف 
قاااذ يسااوذ ا   س أنااوعاان  "ةال عممدوى وال طيممر  :"قاااذ الناا   حااديث أيب تريااره  نتمتني مااال اا
 ":قالوا وما الف ذ؟ قاذ " ال عدوى وال طيرة ويعجبني الفأل: متفق علمه "الكلمة الطيبة 

 :واعلم أن التط  ينايف التوحمد من وجهني
 . أأن املتط  قط  توكله على ا  واعتاد على غ: األوذ
 .أن املتط  تعلق ب مر ن حقمقة له: الثاين
 " َوالَ َيْكتَمُوونَ " قوله ***
يمه أن انعتااد على الك  وانستشفاء به مان  من حتقمق يضل السبعني ألف، وويدت يف الك  أدلة كث ه *

منها ما يدذ على  مه ومنها ما يدذ على  باحته، يف  ال تمتني من حديث ابن عبا، ي   ا  عنهاا 
, وأنا أنهى أمتي في شرطة محجم, أو شربة عسل, أو كٍي بنار: الشفاء في ثالث :"قاذ أن الن  
كوى   ويف ال تمتني أن الن   "وما أحب أن أكتوي :" املتفق علمه ، ويف حديث جابر "عن الكي
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ملا يم  يف أكتله، وهل أ األحاديث اختلف العلااء يف حكاه، واألظهر وا  أعلم جواقأ  سعد بن معا  
 .اء ياألظهر كراتته وعلمه حيال النه نسماا عند احلاجة واألوو تركه، أما ما يعله قبل  صابة الد

أحدتا : تضانت أحاديث الك  أيبعة أنوا :" ومج  ابن القمم يمحه ا  بني األدلة بكالم مجمل حمث قاذ
النه  عنه، ون تعايض بمنها حباد ا  : الثناء على من تركه، والراب : عدم حمبته له، والثالث: بفعله، والثاين

على جواقأ، وعدم حمبته ن يدذ على املن  منه، وأما الثناء على تايكه يمدذ على أن يدذ  تعاو ي ن يعله 
تركه أوو وأيضل، وأما النه  عنه يعلى سبمل انختماي والكراتة، أو عن النو  ال ي ن حيتاج  لمه بل يفعل 

 [(2/11) قاد املعاد " ] خويا  من الداء
ن الفضل، ألن املراد يف حديث الباب يلب انكتواء، أما يمه أن الك  من غ  يلب غ  داخل يف حرما*

، واختايأ شمخنا ابن  يفعل يال ب أكويومن دون يلب يال ب ، به ك ن يقوذ شخص آلخر أييد أن 
 ([9/749)انظر التعلمق على مسلم .] عثماني يمحه ا 

 " َوَعَلى رَبِِّهْم يَمتَموَكَُّلونَ  "قوله ***
َوَعَلى . َواَل يَمَتطَيمَُّرونَ . َواَل َيْستَمْرُقونَ  "، وأنه تو اجلام  لألوصاف اليت سبقتهمنعلتهيمه يضملة التوكل وعظم *

 .ي هنم امتنعوا عن  لو لتاام توكلهم على ا  تعاو "رَبِِّهْم يَمتَموَكَُّلونَ 

 .صدق انعتااد على ا  عع وجل، م  الثقة به، ويعل السبب: والتوكل تو
كون واثقا  ب ن ا  سمكفمه يأن ( والثقة با ) يفوض أمرأ  و ا  تفويضا  كامال ،  أن(: صدق انعتااد) 

أي يعل ( ويعل السبب)، 3:سويه الطالقَوَمن يَمتَموَكَّل َعَلى اللَِّه فَمُهَو َحسُبُه  :ويكون حسبه كاا قاذ تعاو
وعال " و لو بالثقة با ، " اعتااد" و " اعتقاد" السبب احلس  امل  ون به شرعا ، يالتوكل نبد له من 

 ".باألسباب
 :ال بد له من أمرين وعلمه نقوذ التوكل 

 .تفويو األمر   جل وعال واعتااد القلب علمه م  صتة اإلميان واملعتقد  -9

أو كانت دنموية  ، يعل األسباب اليت أمر ا  هبا سواء كانت دينمة ك داء الفرائو والبعد عن النوات   -2
وأما أن ، رث والعياعة والتجايه وحنوتا ألن الن و  كث ه يف األمر بالتوكل ونبد من يعل السبب  كاحل

يه ا يساى تواكل ن  خايئيقوذ اإلنسان لن أيعل السبب ألنين متوكٌل على ا  جل وعال يه ا يهم 
  .توكل

 :إلجماع والعقلودلَّ على مشروعية فعل األسباب بعد التوكل على اهلل الكتاب والسنة وا
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يالععمية سبب نبد منه م   ،٣22: آل عمران فَِإَذا َعَزْمَت فَمتَموَكَّْل َعَلى اَللَّهِ  : قوذ ا : فمن الكتاب
 .التوكل

تدذ على يعله للسبب م  توكله وتو  مام املتوكلني يقد كان ي عدُّ العّده قبل أيعاذ الن  : ومن السنة
, ومجري السحاب , اللهم منزل الكتاب " خو ه للاعايك ويه ء أسباهبا ويري  يديه للسااء يدعو 

وأيشد يف يلب ، يواأ مسلم من حديث عبدا  بن أيب أوىف "  اهزمهم وانصرنا عليهم, وهازم األحزاب 
ألن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو فيحتطب فيبع  :" التوكل علمه ويعل السبب يقاذ  ق من ا  الرق 

يواأ البخايي من حديث أيب تريره والن و  الدالة على " فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس 
 . لو كث ه

َفاَل َيِصحُّ التمَّوَكُُّل ِإالَّ . التمَّوَكَُّل اَل يُمَناِفي اْلِقَياَم بِاأْلَْسَبابِ َوَأْجَمَع اْلَقْوُم َعَلى َأنَّ : " قاذ ابن القمم، واإلمجا 
 [ 997/ 2مدايج السالكني " ] َمَع اْلِقَياِم ِبَها, َوِإالَّ فَمُهَو َبطَاَلة  َوتَموَكُّل  فَاِسد  

ولد مثال  كالنكاح ويقوذ علمها يلمس من التوكل أن يرتك اإلنسان األسباب يف جلب ال داللة العقلوأيضا  
حقمقة  :أييد بتوكل  على ا  جل وعال أن يرققين ولدا  وك ا يف الرقق وغ تا من األموي يال بد من الشريني

 .م  يعل األسباب  انعتااد على ا  

، التوكل امل موي به تو ما اجتا  يمه مقتضى التوحمد والعقل والشر  :" ياذ شمخ اإلسالم ابن تمامة
واإلعراض عن ، وحمو األسباب أن تكون أسبابا  نقص يف العقل ، نلتفات  و األسباب شرك يف التوحمد يا

 [31/  90الفتاوى " ]األسباب بالكلمة قدح يف الشر  

التوكل وفعل األسباب  ولبمان  لو يقاذ يف، وكث  من النا، خيلط يف قضمة يعل السبب بني مغاٍذ ومفرِّ 
 :عدة أمور

 ،أعظم  املتوكلني - -ل، ويعل السبب ن يقدح يف التوكل، يالن  دَّ من يعل السبب م  التوكُّ  ب  ن :أوالً 
ه على الطريق يف لُّ فر، ويلبس ديعه يف احلرب، ويست جر من يد  قادأ يف السَّ  وكان ي خ  باألسباب ي خ   

 .غعواته وحنو  لو
ا  جعل  ألنَّ  -تعاو  -ادِّعاء التوكل بانعتااد على ا  من دون يعل األسباب يعٌن يف حكاة ا   :ثانًيا

 .لكل ش ء سبب ا، يادَّعاء  لو ن يساى توكال  بل تواكال  
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 .نوٌ  من أنوا  الشرك باألسباب -تعاو  -انعتااد على األسباب وْحَدتا دون انلتفات  و ا   :ثالثًا
 .ألنه قدح يف كفاية ا  تعاو -تعاو  -ل على ا  يف التوكُّ  َجْعل  أكثِر انعتااد على األسباب نقصٌ  :ارابعً 

 :والتوكل على الغير له أنواع

من جلب املناي  ودي  املضاي، يه ا شرك  -تعاو  -ل على الغ  يماا ن يقدي علمه  ن ا  التوكُّ : األول
  وتو شرك أكرب ،"السر لَ توكُّ "وت ا يساى  ،ضرهأكرب، ك ْن يعتاد على ممت يف جلب منفعة أو دي  مَ 

 .ا يف الكونهل ا املمت ت ري ا سرين  ألنه يعتقد أنَّ 

بسبب قوه   يه ا شرك أصغر ،ل على الغ  من األحماء يماا يقدي علمه م  الشعوي بعلو َمرتبتهالتوكُّ : الثاني
أجرى  -ععَّ وجلَّ  -واعتاادأ علمه م   غفاله أنَّه سبٌب من األسباب وأنَّ ا   ،ق القلب هب ا اإلنسانتعلُّ 

وأنَّ  ،ا   ا اعتقد اإلنسان  أن ت ا سببعم، كان يعتاد على ملو أو وقير أو مسؤوذ، أمَّ النِّ  على يديه ت أ
 .يتمنئ  ن ب َ، هب ا ،ت أ النعم وأجراتا على يديهأقديأ على  -تعاو  -ا  

لت يالن ا بك ا، يه ا ن ب ، به، ك ن يقوذ وكَّ  ،ل على الغ  يف يعل ما يقدي علمه نمابة عنهالتوكُّ : الثالث
يَا بَِنيَّ اْذَهُبوا ﴿ :يقد قاذ تعاو عن يعقوب لبنمه ،والسنة واإلمجا  على جواق  لو الكتاب   ذَّ وقد دَ 

على ال دقة  كاا يف  - -أبا تريره  - -، ووكل الن  87 :يوسف ﴾فَمَتَحسَُّسوا ِمن يُوُسَ  َوَأِخيهِ 
ة الودا   كاا يف جَّ ها يف حَ ي حب   ،دنهِ يف  بح بقمة ب   - -ا علمن  - -صتمح البخايي، ووكل الن  

 ".صتمح مسلم"

ومن التوكل ما لمس بعباده    ، التوكل على ا  تعاوومما سبق يتبنيَّ أن تناك من التوكل ما تو عباده وتو 
بل يشعر أنه دونه ويوَّض مهاة  لمه كان يوكل ابنه ، أن املتوكل ن يشعر برغبة ون يتبة جتاأ من أوكله

 : ن ألفاظ النا، يف التوكل على أنوا : وعلمه يقاذ، وحنو  لو، باستالم غرض دنموي له

ألن ، يه ا مشرو  بل مطلوب وبه يتتقق التوحمد،  تعاو يف ك ا وك اأن يقوذ توكلت على ا : األول
 .التوكل ال ي ق دأ عباده ون ت رف  ن   تعاو
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يه ا نب ، ، ك ن يوكل ابنه يف عال ما، أن يقوذ توكلت على يالن يف يعل ك ا وك ا مما يستطمعه: الثاني
 .مر ملن تو دونه يه ا جائع خللوأ من الرغبة والرتبةبه  ألنه مل يرد ب لو توكل العباده و منا تفويو األ

يه ا حرام بال  شكاذ بل تو شرك  ألنه شرَّك بني ا  تعاو ، أن يقوذ توكلت على ا  وعلمو: الثالث
 .وبني غ أ حبرف يقتض  التشريو وت  الواو

ى ا  تعاو عباده والتوكل على يه ا جائع باعتباي أن التوكل عل، توكلت على ا  مث علمو: أن يقوذ: الرابع
لكنه لف  ، يوق مرتبة املتوكل علمها  ألنه يعتقد أن ، الغ  يماا يستطمعه من باب التفويو  لمه ن التعبد

 .موتم ينبغ  انبتعاد عنه وعدم التعب  به

يسمظن الظاّن أن التوكل ، ن ينبغ  أن يعرب هب ا التعب   ألنه   ا عرب هب ا التعب : " قاذ شمخنا ابن عثماني
" يال جيوق –و ن كان تشريكا  باللف   –اجتنب ت ا، ت ا تشريو : ول ا نقوذ، على اآلخر توكل عباده

 [741 - 741/ 9التعلمق على مسلم ]

 باب كون هذه األمة نص  أهل الجنة

: فَمَقمممالَ . َنْحمممواً ِممممْن َأْربَِعممميَن رَُجمممالً . ِفمممي قُمبَّمممةٍ  ُكنَّممما َممممَع َرُسممموِل اللِمممِه : , قَمممالَ   َعمممْن َعْبمممِد اللِمممهِ  -220
« َأتَمْرَضْوَن َأْن َتُكونُوا ثُمُلَث َأْهمِل اْلَجنَّمِة؟»: فَمَقالَ . نَمَعمْ : قُمْلَنا: قَالَ « َأتَمْرَضْوَن َأْن َتُكونُوا رُبَُع َأْهِل اْلَجنَِّة؟»

َوَذاَك َأنَّ اْلَجنَّممَة الَ . ِإنِّممي أَلْرُجممو َأْن َتُكونُمموا ِنْصممَ  َأْهممِل اْلَجنَّممةِ  َوالَّممِذي نَمْفِسممي بِيَممِدهِ »: فَمَقممالَ . نَمَعمممْ : فَمُقْلنَمما
ممْرِك ِإالَّ َكالشَّممْعَرِة اْلبَمْيَضمماِء ِفممي ِجْلممِد الثمَّممْوِر اأَلْسممَودِ . يَممْدُخُلَها ِإالَّ نَمْفممس  ُمْسممِلَمة   َأْو  . َوَممما َأنْمممُتْم ِفممي َأْهممِل الشِّ

 .«اِء ِفي ِجْلِد الثمَّْوِر اأَلْحَمرِ َكالشَّْعَرِة السَّْودَ 
 

 
لَبمَّْيممَك : فَميَمُقممولُ ! يَمما آَدمُ : يَمُقمموُل اهلل َعممزَّ َوَجمملَّ »: قَمماَل َرُسمموُل اللِممِه : , قَممالَ   َعممْن َأبِممي َسممِعيدٍ  -222

ُر ِفي يََدْيكَ ! َوَسْعَدْيكَ  ِممْن ُكملِّ َألْمٍ  : َوَمما بَمْعمُث النَّماِر؟ قَمالَ : قَمالَ . َأْخمِرْج بَمْعمَث النَّمارِ : قَاَل يَمُقولُ ! َواْلَخيمْ
َوَتَضمُع ُكملُّ َذاِت َحْممٍل َحْمَلَهما َوتَممَرى النَّماَس }َيِشميُب الصَّمِغيُر  قَماَل فَمَذاَك ِحمينَ . ِتْسَعِمائٍَة َوِتْسَعًة َوِتْسمِعينَ 

يَما َرُسموَل اللِمِه َأيمُّنَما : قَماُلوا. قَماَل فَاْشمَتدَّ ٰذلِمَك َعلَمْيِهمْ { ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسمَكاَرى َوٰلِكمنَّ َعمَذاَب اهلل َشمِديد  
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َوالَِّذي نَمْفِسمي »: قَاَل ثُمَّ قَالَ « َوِمْنُكْم رَُجل  . نَّ ِمْن يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج َأْلفاً فَإِ . َأْبِشُروا»: ٰذِلَك الرَُّجُل؟ فَمَقالَ 
َوالَّممِذي نَمْفِسممي بِيَممِدِه ِإنِّممي »: ثُمممَّ قَممالَ . َفَحِمممْدنَا اهلل وََكبمَّْرنَمما« بِيَممِدِه ِإنِّممي أَلْطَمممُع َأْن َتُكونُمموا رُبُممَع َأْهممِل اْلَجنَّممةِ 

َوالَّمِذي نَمْفِسمي بِيَمِدِه ِإنِّمي أَلْطَممُع َأْن »: ثُممَّ قَمالَ . َفَحِممْدنَا اهلل وََكبمَّْرنَما« َتُكونُوا ثُملُمَث َأْهمِل اْلَجنَّمةِ  أَلْطَمُع َأنْ 
ْسمَوِد َأْو َكالرَّْقَممِة ِإنَّ َمثَمَلُكْم ِفي األَُمِم َكَمَثِل الشَّمْعَرِة اْلبَمْيَضماِء ِفمي ِجْلمِد الثمَّمْوِر األَ . َتُكونُوا َشْطَر َأْهِل اْلَجنَّةِ 

 .«ِفي ِذرَاِع اْلِحَمارِ 

 :ترجمة راويي الحديثين
 .، تقدمت ترمجته يف احلديث احلادي والثالثني من كتاب اإلميانابن مسعود 

 .، تقدمت ترمجته يف احلديث الساب  من كتاب اإلميانوأبو سعمد اخلديي 
 

 :تخريج الحديثين
باب " " كتاب الرقاق" ، وأخرجه البخايي يف "229"أخرجه مسلم حديث  حديث ابن مسعود 

" باب ماجاء يف وصف أتل اجلنة" " كتاب صفة اجلنة " ، وأخرجه الرتم ي يف "1128" حديث " احلشر
 "2147"حديث 

" " كتاب أحاديث األنبماء " ، وأخرجه البخايي يف "222" أخرجه مسلم حديث وحديث أيب سعمد 
 ".3348" حديث " ي جوج وم جوجباب ق ة 

 :ألفاظ الحديثين
 
لباااا  لاااو : ك ناااه قااااذ  لاااب بفاااتح الاااالم معنااااأ اإلجاباااة، والساااعد املسااااعده واإلساااعادال:"! لَبمَّْيمممَك َوَسمممْعَدْيكَ " -

 .ا  لو بعد  سعادد جابة لو بعد  جابة، و سعا: و سعادا  لو، ثنامها لبمو وسعديو للتكث  والت كمد أي
ُر ِفمي يَمَدْيكَ "- بِيَمِدَك الَخيمُر ِإنَّمَك َعلمى ُكملِّ َشميٍء  :أي متلكاه أنات ن ميلكاه غا ك، كقولاه تعااو ":!َواْلَخيمْ
 . 21:سويه أذ عارانَقدير  
معنااأ :" قااذ الناووي يمحاه ا  ,"أخرج بعث جمنهم ممن ذريتمك:" ويف لف  البخايي ":َأْخِرْج بَمْعَث النَّارِ  "-

 ([3/12)شرح مسلم " ] مّمع أتل الناي من غ تم
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 عات وأيعاات : حماا وف تقاديرأ  ءالاواو عايفااة علاى شا:" قااذ ابان حجاار يمحاه ا  ":َوَمما بَمْعمُث النَّمماِر؟  "-
 ([99/381)الفتح "] وما بعث الناي؟ وما مقداي مبعوث الناي؟

ويف حاديث اباان عباا، ي اا  ا  " يَاْشاَتدَّ ٰ لِااَو َعلَاْمِهمْ :" قااذ ابان حجاار يمحاه ا  ":مْ فَاْشمَتدَّ ٰذلِمَك َعلَممْيهِ " -
."  ويف حااديث اباان عبااا، عاان الرتماا ي" فشممق ذلممك علممى القمموم ووقعممت علمميهم الكابممة والحممزن"عنهاااا 

 ([99/319)الفتح "] ي نش  املؤمنون يبكون
 .البشايه اإلخباي مبا يسر :" َأْبِشُروا"-
ظاترأ قياده واحد عاا  كار مان :" قاذ ابن حجر يمحه ا  :"َوِمْنُكْم رَُجل  . ِإنَّ ِمْن يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج َأْلفاً فَ  "-
مل األلف، يمتتال أن يكون من جرب الكسر واملراد أن من ي جوج وم جوج تسعاائة وتساعة وتساعني أو  تف

 ([99/319)الفتح " ] ألفا   ن واحد
:" يف الباااب قاااذ الناا   ، ولاا ا يف حااديث اباان مسااعود  ءالشااطر ن ااف الشاا :"َشممْطَر َأْهممِل اْلَجنَّممةِ  "-

 " ِإنِّي أَلْرُجو َأْن َتُكونُوا ِنْصَ  َأْهِل اْلَجنَّةِ 
: ت  بفتح الراء و سكان القاف، قاذ أتل اللغة:" قاذ النووي يمحه ا  :"َكالرَّْقَمِة ِفي ِذرَاِع اْلِحَمارِ "-

ت  اهلنة الناتئة يف  يا  : ت  الدائره يف  ياعمه، وقمل: الرقاتان يف احلااي مها األثران يف باين عضديه، وقمل
 ([3/13)شرح مسلم " ] الدابة من داخل وا  أعلم بال واب

 
 :فوائد الحديثينمن 
 ف أتل اجلنة، وت ا من يضل ا  عع وجل ناحلديثان يدنن على يضل ت أ األمة وأهنا  :الفائدة األولى-

مائة, منهم ثمانون من هذه و أهل الجنة عشرون :" وكرمه، وجاء عند أمحد يف مسندأ، قوذ الن  
واحلديث يواأ أمحد والرتم ي وابن ماجه، وظاتر احلديث أهنم أكثر من الن ف، واجلا  بني  "األمة

 :احلديثني
أخرب أون  حبديث  ثلث  أتل اجلنة، يمكون الن   نعلى أهنم يكونو  يه ا دلمل:" قاذ النووي يمحه ا 

شرح مسلم " ] بعد  لو لم حبديث ال فوف، ي خرب الن  الشطر، مث تفضل ا  سبتانه بالعياده ي ع
(3/10]) 
ف نساماا دنلة علاى جاواق احللاف مان غا  اساتتال " َوالَِّذي نَمْفِسي بَِيِدهِ  "قوذ الن  :  الفائدة الثانية-

عناااد بماااان األماااوي املهااااة، ويماااه  ثباااات صااافة الماااد   تعااااو، وأتااال السااانة واجلااعاااة يثبتاااون أن   تعااااو يااادين 
 ثباتا  يلمق تالله على الوجه األكال مان غا  حترياف ون تعطمال ومان غا  تكمماف ون متثمال، وتقادم التف امل 
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ُأوٰلئِمَك الَّمِذيَن  "عناد قولاه تعااو"َأْدنَمى َأْهمِل اْلَجنَّمِة َمْنزلَمةً َمما "  ل فة قريباا  عناد شارح حاديثايف مباحث ت أ 
 ".َأَرْدُت َغَرْسُت َكَراَمتَمُهْم بَِيِدي

دلماال علااى أن ماان مااات  "َوَذاَك َأنَّ اْلَجنَّممَة الَ يَممْدُخُلَها ِإالَّ نَمْفممس  ُمْسممِلَمة   " قااوذ الناا   :الفائممدة الثالثممة-
ِإنَّمُه َممن ُيشمِرك  :قااذ تعااو كم ثابت بالكتااب والسانة واإلمجاا ،اجلنة وت ا ح على الكفر حيرم علمه دخوذ

 .كث ه  والدنلة على ت أ احلقمقة  بِاللَّمِه فَمَقد َحرََّم اللَّمُه َعَليِه الَجنََّة َوَمأواُه الِناُر َوما لِلظِاِلميَن ِمن َأنصارٍ 
احلاااديثان يااادنن علاااى أن تااا أ األماااة بالنسااابة لألمااام الساااابقة الكاااايره قلملاااة جااادا ، يهااا    : الفائمممدة الرابعمممة-

 .يف جلد الثوي األبموأو كالشعره السوداء كالشعره البمضاء يف جلد الثوي األسود 
وتقرياااب العلااام بضااارب املثااااذ وتاااو أسااالوب دعاااوي  يف احلاااديثني حسااان تعلااامم النااا   :الفائمممدة الخامسمممة-

َأتَمْرَضمْوَن َأْن َتُكونُموا ثُملُمَث " انساتفهام  كث ه مان الكتااب والسانة، ومان حسان تعلمااه جاءت به ن و   
 .والتديج يف بمان العطاء ون خيفى ما يف ت ا من التشويق والت ث  وبمان اإلكرام"؟َأْهِل اْلَجنَّةِ 

شمطر  "ومل يقال أون   "ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنمة ثمم الشمطر " وأما قوله :" قاذ النووي يمحه ا 
يلفائااده حساانة، وتاا  أن  لااو أوقاا  يف نفوسااهم، وأبلااا يف  كاارامهم، ياا ن عطاااء اإلنسااان مااره  "أهممل الجنممة 

بعد أخرى دلمل على انعتناء به ودوام مالحظته، ويمه يائاده أخارى تا  تكريارأ البشاايه ماره بعاد أخارى، ويماه 
 ([3/10)شرح مسلم " ] م على جتديد شكر ا  تعاو وتكب أ ومحدأ على كثره نعاه وا  أعلممحله
: يَمُقموُل اهلل َعمزَّ َوَجملَّ :" يمه  ثبات صافة الكاالم   تعااو، بقولاه حديث أيب سعمد :  السادسة ةالفائد-

 السنة واجلااعة يثبتاون صافة الكاالم   تعااو  ثباتاا   تلوأ" !يَا آَدمُ : يَمُقوُل اهلل َعزَّ َوَجلَّ " يف  قوله  "!يَا آَدمُ 
يلمااق تاللااة ماان غاا  حتريااف ون تكممااف وماان غاا  متثماال ون تعطماال، وتقاادم الكااالم قريبااا  بالتف اامل علااى تاا أ 
ال اافة يف عااده مباحااث وبمااان ماان خااالف ماان املبتدعااة والاارد علاامهم يف حااديث أيب تريااره وحااديث أيب سااعمد 

 "هل نرى ربنا؟ "ي   ا  عنهاا يف سؤاذ ال تابة الن  
يمااه يضااملة آدم علمااه السااالم وحساان أدبااه وخطابااه ماا  ا  تعاااو  حااديث أيب سااعمد  :عةالفائممدة السمماب-

ُر ِفمي يَمَدْيكَ ! ْيكَ لَبمَّْيَك َوَسْعدَ :" حمث قااذ مُر ِفمي يَمَدْيكَ  :"يفا  قولاه  "!َواْلَخيمْ أدب ما  ا  تعااو، " !َواْلَخيمْ
 .تقدير   تعاوبم  أنه " والشر  :" يلم يقل
يماه دنلاة علاى أن يا جوج وما جوج مان البشار مان  " َأْخِرْج بَمْعَث النَّمارِ يا آدم  :" يف قوله  :الثامنةالفائدة -

 . يية آدم
يف الباااب، مث  مث  كاار حااديث أيب سااعمد " تاام ماان  ييااة آدم بااال خااالف نعلاااه:" قاااذ اباان كثاا  يمحااه ا 

ياواذ متبايناة، ياانهم مان تاو كالنخلاة الساتوق، ومانهم وتك ا من قعم أهنم علاى أشاكاذ خمتلفاة وأ:... قاذ
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من تو غاية يف الق ر، ومنم من يفارتش أ ناا  مان أ نماه ويتغطاى بااألخرى، يكال تا أ أقاواذ باال دلمال، ويجام 
-2/901) البداياااة والنهاياااة " ] بالغماااب بغااا  برتاااان، وال اااتمح أهنااام مااان باااين آدم وعلاااى أشاااكاهلم وتمئاااا م

990]) 
مئا  مان شامب و  ثبات قمام الساعة، ويماه شائ مان حااذ الناا، ي يف حديث أيب سعمد  :عةالفائدة التاس-

 .ال غ  وكون النا، كالسكايى لشده توذ ما يرون، ولقد ّدذ على ت أ احلاذ الكتاب والسنة
أي مان شاده أتوالاه  97:ساويه املعمال   يَوًمما َيجَعمُل الِولمداَن شميًبا : تعااو قوله ومعىن :" قاذ ابن كث  يمحه ا 

 ([8/211) تفس  ابن كث  ] "  َأْخِرْج بَمْعَث النَّارِ :" وقنقله وبالبله، و لو حني يقوذ ا  آلدم
أي ماان شااده األماار الاا ي صااايوا يمااه قااد دتشاات عقااوهلم، وغاباات أ تاااهنم،  " َوتَمممَرى النَّمماَس ُسممَكاَرى "وقاااذ

 ([1/314)تفس  ابن كث  " ] يان يآتم حسب أهنم سكايى
 احلاديث بماان ماا كاان علماه ال اتابة مان اخلشامة واخلاوف حماث اشاتد علامهم ماا  كارأ يف: الفائدة العاشرة-

ماة ن متار هباا ن او  الوعاد والوعماد من عدد بعث الناي ومان أتاواذ ياوم القماماة، وتكا ا القلاوب احل الن  
 .احلعن على وجوتهم وبكاؤتم بةالكآ، وتقدم يف يوايات أخرى ظهوي  ن وقد أخ ت م خ تا من القلب

بشاايه وملاا يمهاا يتساتتب ال " َأْبِشمُروا" البشاايه لقولاه يف احلديث أن تدي النا   :الفائدة الحادية عشر-
 .وختفمف امل اب من  دخاذ السروي،

يف احلديث دنلة على مشروعمة التكب  والتتامد عند الفارح والساروي وعناد اساتعظام  :الفائدة الثانية عشر-
 .األموي
احلديثان يدنن على كثره أتل الناي، وقلة أتل احلق يف أتال البايال، نسا ذ ا  تعااو : الفائدة الثالثة عشر-

التق ا  والعلال، وحسان القباوذ السالمة والنجاه واخلامتة على التوحمد اخلاالص لاه سابتانه، وحسان العفاو عان 
وعلااى آلااه وصااتبه  هلاا ا اجلهااد المساا  وغاا أ ماان األعااااذ، وا  أعلاام وصاالى ا  وساالم علااى نبمنااا حماااد 

 .أمجعني
 
 

بعاائاة مان شاهر مجاادى األوو عاام ألاف وأي  ه حباد ا  تعااو اننتهااء مان كتااب اإلمياان ياوم الثالثااء العاشار
 .واحلاد   ال ي بنعاته تتم ال احلات و س وثالثني من اهلجره
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