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 :(1)ابن أيب العز احلنفي يف رشح الطحاويةقال 
يقوم  ) مقام  الطريق، وأول  منازل  الرسل، وأول  دعوة  أول  التوحيد  أّن  اعلم 

اهلل   إىل  السالك  وجلَّ    -فيه  تعاىل:  -عزَّ  قال  َقْوِمِه ،  إىَِل  ُنوًحا  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَلَقْد 
ُه َأَفََل َتتَُّقوَن﴾َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكم  ْن إَِلٍه َغْْيُ  . ([59]األعراف:  مِّ

 

  

 

 (. 77احلنفي )ص:  ( رشح الطحاوية البن أيب العز 1)
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 أما بعد: احلمد هلل، والصَلة والسَلم عىل رسول اهلل، 
يديك   بني  الدارس    -فنضع  )   -أخي  اإلسَلمية  العقيدة  مادة  مقرر  للفصل  2كتاب  من  الثان (   ،

املستوى األول، وقد تم بناؤه وفق وثيقة الربنامج، وُتعد العقيدة اإلسَلمية الركيزة األوىل يف بناء شخصية  
استكامل مسائل أركان  ُتزود الدارس باملفاهيم واملعارف العقدية الرئيسية؛ وقد تناول هذا املقرر  فاملسلم،  

   ل واليوم اآلخر والقضاء والقدر.باملَلئكة والكتب والرس  اإليامنوهي  الستة،  اإليامن 
اجك يف هذا املجال، مع الـتأصيل العلمي  ي أن يكون وفق احت  عىل  وقد حرصنا يف صياغة هذا املقرر

بإذن اهلل    -تعينك  ل املنهجي عىل منهج أهل السنة واجلامعة؛ لتكون عىل معرفة رصينة بالعقيدة الصحيحة؛  
 -واجتناب رشكه ومعصيته، وُتقربك إىل ربك وخالِقك؛ مما يقودك    باهلل تعاىل،  اإليامن   َتـمثُّل يف    -تعاىل  

 لسعادة الدنيا، ونعيم اآلخرة.   -بإذن اهلل 

وموضاعاتأولا  وحدات  إىل  املقرر  تقسيم  أن  :  أجل  من  تعلُّم  خمرجات  وموضوع  وحدة  لكل  وُرِسَم   ،
 تتأملها، وتسعى يف حتقيقها، ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.  

تنثانياا  بطرق:  املفاهيم  وتبسيط  العرض،  ويسهل   وع  الكتاب،  ملطالعة  لتشوقك  للامدة؛  متنوعة  ووسائل 
 عليك فهمها، وتتمكن من استيعاهبا. 

: احلرص عىل مشاركتك يف الدرس تعلُّاًم وتطبيقًا وكتابًة وبحثًا عن املعلومة، واستنباطًا هلا، من خَلل ثالثاا 
 إلنجاز هناية كل وحدة. أنشطة تعليمية وفراغات داخل املحتوى، تُركِت لتكتبها بأسلوبك، وملف ا

: تنمية مهارات التعلم والتفكْي لديك من خَلل مساحات للتفكْي تتيح لك التمرن عىل االستنباط،  رابعاا 
 واملشاركة الفاعلة. 
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ا خرائط للمفاهيم هناية كل وحدة تعليمية؛ ليتضح لديك املخطط التوضيحي اإلمجايل    وضع نشاط   :  خامسا
 يسة باملفاهيم الفرعية.عن الدرس، وربط املفاهيم الرئ 

والذي نؤمله أن يكون هذا املقرر هبذه الصورة دافعًا لك لَلرتقاء يف مدارج العلم واهلداية، وانطَلقة خلْي  
 عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك.  

:  ملسو هيلع هللا ىلص ين، كام قال  ِه يف الد ًعا كثْيًا؛ وأعانه عىل التَفقُّ ْن أراد به اهللُ خًْيا عظياًم، وَنفْ أن تكون مِمَّ عىل  واحرص  
ين«»َمن ي   ْهه  يف الدِّ  .(1)  ِرد اهلل  به خرياا يفقِّ

 للتفقه يف الدين، والعمل به، ونفع اهلل بك اإلسَلم واملسلمني.  -أخي الدارس    -وفقك اهلل 
 

  

 

 (. 1037( ومسلم برقم ) 71( أخرجه البخاري برقم ) 1)
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ملسو هيلع هللا ىلص

 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن: 
 .اإليامنيرشح اإليامن باملَلئكة، وبقية أركان .1

 .يعتني بدراسة العقيدة الصحيحة املتعلقة باإليامن باملَلئكة، وبقية أركان اإليامن.2

 .يتبنى العقيدة الصحيحة املتعلقة باإليامن باملَلئكة، وبقية أركان اإليامن.3

 يعالج االنحرافات العقدية يف حميطه املتعلقة باإليامن باملَلئكة، وبقية أركان اإليامن..4
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وقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة يت
 أن: 

 .يرشح حقيقة اإليامن باملَلئكة -

 .يوضح أصل خلقة املَلئكة  -

 .يبني منزلة اإليامن باملَلئكة  -

 .يبني خصائص املَلئكة - 

 .يذكر عدد ووظائف املَلئكة  -

 .يوضح عصمة املَلئكة - 

 .باملَلئكةيناقش ثمرات اإليامن  -

 خمرجات التعلم

 

مفهوم اإليامن باملَلئكة، وأصل  املوضوع األول:
 خلقتهم

 منزلة اإليامن باملَلئكةاملوضوع الثاين: 

 حكم من أنكر املَلئكةملوضوع الثالث: ا

 صفات املَلئكة املوضوع الرابع:

 وظائف املَلئكةاملوضوع اخلامس: 

 املَلئكةعصمة املوضوع السادس: 

 ثمرات اإليامن باملَلئكةاملوضوع السابع: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية



 (11 ( 

 

 

 

 
عامل كرام    غيبي  املَلئكة  وهم  ونقاء،  وصفاء  طهر  كله  كريم،  عامل  وهو  اجلن،  وعامل  اإلنس  عامل  غْي 

 . (1) أتقياء، يعبدون اهلل حق العبادة، ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به، وال يعصون اهلل أبداً 

أركان  باملَلئكة    اإليامن و ومن  اإليامنمن  واألصول  ،  جيب  الكليات  يالتي  أن  املسلم  هبا  عىل  ؤمن 
ِه َواملُْْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن ﴿قال تعاىل:    إيامن العبد إال هبا،  يصحإذ ال    ؛بالرضورة ُسوُل باَِم ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربِّ آَمَن الرَّ

ُرُسلِهِ  ِمْن  َأَحٍد  َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ اَل  َوُرُسلِِه  َوُكُتبِِه  َوَمََلئَِكتِِه  اهلل    [.285]البقرة:    ﴾بِاهللَِّ  عّرفنا  سبحانه  -ولقد 
وتصحيح    -وتعاىل عقيدتنا،  تطهْي  يف  ينفعنا  الذي  بالقدر  وأحواهلم  وأعامهلم،  وأوصافهم،  باملَلئكة، 

العلم،   هبذا  سبحانه  اهلل  استأثر  فقد  أحواهلم،  وتفصيَلت  خلقهم،  وكيف  املَلئكة،  حقيقة  وأما  أعاملنا، 
اهلل   به  أخرب  ما  بكل  يقر  الصادق  وتعاىلسبح-واملؤمن  منه  ،-انه  ينقص  وال  ذلك،  عىل  يزيد  وال    ، وال 

 وال خيوض فيه.  ،عليه اهلل   ام مل يطلعهيتكلف البحث في 
( ومنزلته، وحكم إنكاره،  باملَلئكة  اإليامنعىل مفهوم )   -عزيزي الدارس-ويف هذه الوحدة ستتعرف  

 . وصفاهتم  وبعض خصائص املَلئكة، وأعامهلم 

 
   .صفات املَلئكة كام ذكرهتا سورة فاطرهات بعض 

 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 
  

 

 (. 1ينظر: عامل املَلئكة األبرار، عمر األشقر )ص:   1))
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من )اأْلَُلوكة( وهي الرسالة، قال اهلل    لفٌظ مأخوذٌ   ( ْأَلك املَ ) وامللك أصله: )َألَك(، و   ، مجع ملك   : املالئكة لغةا   -1
 . ( 1) وامللك يف اللغة: حامل اأْلَُلوكة وهي الرسالة   [ 1]فاطر:    ﴾ َأْجنَِحٍة َمْثَنى َجاِعِل امْلَََلِئَكِة ُرُسًَل ُأويِل  ﴿  تعاىل: 

اهلل    اصطالحاا:  -2 خلقهم  تعاىل،  اهلل  خلق  من  خلق  هم  وجل-املَلئكة  نور،    -عز  مربوبون  وهم  من 
أمرهمومسخرون،   ما  اهلل  يعصون  وال    ،عباد مكرمون، ال  بالذكورة  يوصوفون  ال  يؤمرون،  ما  ويفعلون 

 . (2) تعاىل وال يعلم عددهم إال اهلل ، ال يأكلون وال يرشبون، وال يملون وال يتعبون وال يتناكحونو باألنوثة، 

ا )املادة  هي  املَلئكة  تعاىل  اهلل  خلق  فعن    (النورلتي 
عنه -عائشة   اهلل  اهلل    -اريض  رسول  قال   :ملسو هيلع هللا ىلصقالت: 

من  » مارج  من  اجْلَانُّ  َوُخلَِق  نور،  من  املَلئكة  ُخلِقت 
 فيه  بنّي هذا احلديث يُ ف.(3) «ف لكمِص نار، وُخلِق آدُم مما وُ 

 (4) أصل خلق املَلئكة من نور.أّن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
 

 (. 24/  1( واملعجم الوسيط ) 1640/  2( وكشاف اصطَلحات الفنون والعلوم ) 111/  1( ينظر: لسان العرب )1)
(2( البهية  األنوار  لوامع  انظر:  واإليامن 1/447(  )ص:    (  ياسني  نعيم  سليامن  32ملحمد  لعمر  األبرار  املَلئكة  وعامل   )

 ( وما بعدها. 13األشقر )ص:  
 (. 2996( أخرجه مسلم برقم ) 3)
 (. 401/ 4كشف املشكل من حديث الصحيحني )  (4)
 

النور، ومنه ُخلقت  األوىل: مواد اخللق ثَلث: 
املارج: وهو  اللهب املختلط  والثانية: املَلئكة،

 ، ومنه ُخلقت اجلن والشياطني،(4)بسواد النار
 الطني )الرتاب( ومنه ُخلق البرش.والثالثة: 
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 املَلئكة.من خَلل قراءتك لسورة الزخرف؛ بنيِّ اعتقاد املرشكني يف 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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أركان    اإليامن  -1 أحد  إيوالستة،    اإليامنباملَلئكة  يتم  العظيم،  ال  الركن  هبذا  إال  العبد  دلتامن  عىل    كام 
والسنة   ذلك الكتاب  من  ِه ﴿  :-وتعاىلتبارك  -قوله    ومنها:  ،النصوص  َربِّ ِمْن  إَِلْيِه  ُأْنِزَل  باَِم  ُسوُل  الرَّ آَمَن 

ملا    ملسو هيلع هللا ىلص وقوله    [285]البقرة:    ﴾ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِهِ َواملُْْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاهللَِّ َوَمََلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه اَل ُنَفرِّ 
وتؤمن    ،م اآلخرواليو  ،ورسله  ،وكتبه   ،ومَلئكته  ،أن تؤمن باهلل»:  اإليامنعن    -عليه السَلم -له جربيل  أس

 . (1)«بالقدر خْيه ورشه
 يف قلب العبد إال بعدة أمور: ال يتحقق باملَلئكة  اإليامنأّن  -2

خلقهم    األول: من  واحلكمة  صفتهم  من  النصوص  به  جاءت  وما  خلقهم،  ومادة  بوجودهم  التصديق 
 وشأهنم. 

مثل: جربائيل، وميكائيل،    ،تفصيًَل بمن علمنا اسمه من طريق الوحي عىل وجه اخلصوص   اإليامن  الثاين:
 وإرسافيل، ورضوان، ومالك، ونؤمن إمجاالً بام مل نعلم اسمه منهم. 

وأعامهلم  اإليامن  الثالث: وظائفهم  اختصاصهم  وم  ، بام علمنا من  النصوص من  عليه  دلت  الوجه  -ا  عىل 
 خْي قيام وأحسنه. به واعتقاد أهنم يقومون بام كلفوا  -الذي ورد

االعتقاد بأهنم عباد خملوقون ليس هلم من خصائص اإلهلية والعبادة يشء، والكفر بعبادة من عبدهم   الرابع:
 والرباءة منه. 

التصديق بمقاماهتم العظيمة عند اهلل تعاىل، وما هلم عنده من الكرامة، واعتقاد وجوب مواالهتم    امس:اخل
 وحمبتهم، واعتقاد تفاضلهم فـي املقامات واملهامت، واحلذر من معاداهتم. 

 

 (. 8( أخرجه مسلم برقم ) 1)
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اهلل    تنزهيهم وتربئتهم مما زعمه املرشكون فيهم من أهنم إناث أو بنات اهلل، أو أهنم يشفعون عند   السادس:
 بغْي إذنه، أو يشفعون ألحد من املرشكني به. 

 

  

 

 .يف ضوء ما درست؛ خلِّص فيام ال يزيد عن سطرين ما تعتقده يف اإليامن باملَلئكة
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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يف السنة النبوية املطهرة، عىل    م لقد نص اهلل تعاىل يف كتابه الكريم، وكذلك النبي عليه الصَلة والسَل 
 ألمور:  من أنكر املَلئكة فهو كافر؛  هبم، فمن  اإليامنوجود املَلئكة ووجوب 

  .(1) هلل ورسوله وإمجاع املسلمني ٌب إنكار وجود املَلئكة تكذي  األول:
َلْيَس  ﴿ قال تعاىل:  الذي ال يتم إيامن العبد إال به،    اإليامن ركن من أركان  ل  رٌ انكإإنكار وجود املَلئكة    الثاين:

اآْل  َواْلَيْوِم  بِاهللَِّ  آَمَن  َمْن  اْلرِبَّ  َوَلكِنَّ  َواملَْْغِرِب  ِق  املَْرْشِ ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  ُتَولُّوا  َأْن  َواْلكَِتاِب  اْلرِبَّ  َواملَََْلئَِكِة  ِخِر 
هو    اإليامن  -سبحانه وتعاىل-فجعل اهلل  ":  -رمحه اهلل-قال ابن أيب العز احلنفي    .[177]البقرة:    ﴾َوالنَّبِيِّنيَ 
ى من آمن هبذه اجلملة مؤمنني، كام جعل الكافرين من كفر هبذه اجلملة، بقوله:   اإليامن  هبذه اجلملة، وسمَّ

 .  (2)[136]النساء:   ﴾ِخِر َفَقْد َضلَّ َضََلاًل َبِعيًداَوَمْن َيْكُفْر بِاهللَِّ َوَمََلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َواْلَيْوِم اآْل ﴿
 بالقرآن.  ٌب يكذإنكار وجود املَلئكة ت  الثالث:
َواْلَيْوِم ﴿؛ قال اهلل تعاىل:  ضَلل بعيد إنكار وجود املَلئكة    :الرابع َوُرُسلِِه  َوُكُتبِِه  َوَمََلئَِكتِِه  بِاهللَِّ  َيْكُفْر  َوَمْن 

َفَقْد   َبِعيًدااآْلِخِر  -  قال ابن كثْي،  [ فأطلق الكفر عىل من أنكر هذه األركان136]النساء:    ﴾َضلَّ َضََلاًل 
 .  (3) "أي: فقد خرج عن طريق اهلدى، وَبُعَد عن القصد كلَّ الُبعد ﴾َفَقْد َضلَّ َضََلاًل َبِعيًدا﴿"  :-رمحه اهلل

أنبيائه، يقول حممد رشيد ضا  :  امساخل -إنكار وجود املَلئكة إنكاٌر للوحي؛ ألهنم محلته وسفراء اهلل إىل 
باملَلئكة أصل لإليامن بالوحي؛ ولذلك قّدم ذكر املَلئكة عىل ذكر الكتاب والنبيني،   اإليامن إن ": -رمحه اهلل

 

 (. 302/  2وحاشية الشمني )  -( الشفا بتعريف حقوق املصطفى  1)
 (. 192( رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي )ص:  2)
 (. 434/  2( تفسْي ابن كثْي ت سَلمة ) 3)
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َواْلَيْوِم اآلِخِر َواملََْلئَِكِة َواْلكَِتاِب َوالنَّبِيِّنيَ ﴿قال تعاىل:   [ فاملَلئكة  177]البقرة:    ﴾َوَلكِنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاهللِّ 
ن ُكلِّ َأْمرٍ ﴿تعاىل:  هم الذين يؤتون النبيني الكتاب، قال   ِم مِّ وُح فِيَها بِإِْذِن َرهبِّ ُل املََْلئَِكُة َوالرُّ ]القدر:    ﴾َتنَزَّ

سبحانه:  4 وقال  بِنيٍ ﴿[  مُّ َعَريِبٍّ  بِلَِساٍن   * املُْنِذِريَن  ِمَن  لَِتُكوَن  َقْلبَِك  َعىَل   * األَِمنُي  وُح  الرُّ بِِه   ﴾َنَزَل 
إنكار  195  -193]الشعراء:   من  فيلزم  يستلزم [  وذلك  األرواح؛  وإنكار  والنبوة  الوحي  إنكار  املَلئكة 

 .(1) "إنكار اليوم اآلخر
صلوات  -إىل أنبيائه    -عز وجل-املَلئكة ُسميت مَلئكة لتبليغها رسائل اهلل  "وقال أبو بكر بن األنباري:  

 . (2) "، وهي الرسالةاأللوكة، ُأِخذوا من  -اهلل عليهم
 

 

  

 

 (. 92/  2( تفسْي املنار، حممد رشيد بن عيل رضا )1)
 (. 254/  2اري )( الزاهر يف معان كلامت الناس، حممد بن القاسم أبو بكر األنب2)

 

 .بعض األدلة من القرآن والسنة عىل وجوب اإليامن باملَلئكة تبالتعاون مع زمَلئك؛ ها
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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التي تفيد بوجود املَلئكة، نجد أهنا تذكر صفاهتم عىل  من القرآن والسنة  الوحيني    نصوص باستقراء  
 بيان ذلك كالتايل: وقية، قسمني: صفات َخْلقية، وصفات ُخلُ 

التَّم  -1 عىل  تعاىل:القدرة  اهلل  بإذن  البرش  بصور  جربيل    ثُّل  عن  اهلل  أخرب  السَلم-كام  إىل   -عليه  جاء  أنه 
ِقيًّا  ﴿  مريم يف صورة برشية، فقال تعاىل:  َأْهلَِها َمَكاًنا رَشْ اْنَتَبَذْت ِمْن  إِِذ  ََذْت  *  َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب َمْرَيَم  َفاَّتَّ

ا ا َسِويًّ  ملسو هيلع هللا ىلصوكام جاء جربيل للنبي    [17،  16]مريم:    ﴾ ِمْن ُدوهِنِْم ِحَجاًبا َفَأْرَسْلنَا إَِلْيَها ُروَحنَا َفَتَمثََّل هَلَا َبرَشً
 يف صورة رجل. 

ِخيَفًة  ﴿  قال تعاىل:  يأكلون ول يرشبون:أهنم ل    -2 ِمنُْهْم  َوَأْوَجَس  َنكَِرُهْم  إَِلْيِه  َتِصُل  اَل  َأْيِدهَيُْم  َرَأى  َفَلامَّ 
اتفقوا عىل أن املَلئكة ال يأكلون  "الفخر الرازي:  قال    [70]هود:    ﴾َقاُلوا اَل ََّتَْف إِنَّا ُأْرِسْلنَا إِىَل َقْوِم ُلوطٍ 

 .(1)"ينكحون وال يرشبون وال  
أكثر من جناح، قال تعاىل:   ،نفمنهم من له جناحا   أجنحة:  أولوأهنم    -3 له  َفاطِِر ﴿  ومنهم من  احْلَْمُد هللَِِّ 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل املَََْلئَِكِة ُرُسًَل ُأويِل َأْجنَِحٍة َمْثنَى َوُثََلَث َوُرَباَع َيِزيُد يِف اخْلَْلِق   َيَشاُء إِنَّ اهللََّ َعىَل  َما  السَّ
ٍء َقِديرٌ     [.1]فاطر:  ﴾ُكلِّ يَشْ

وتنفيذ أوامره، بَل َكَلٍل وال َمَلٍل، وال    ، فاملَلئكة يقومون بعبادة اهلل وطاعته  أهنم ل َيملُّون ول يتعبون:  -4
قال   ذلك،  من  البرش  يدرك  ما  وصفاهلل  يدركهم  يف  َوالنَّ ﴿   :همتعاىل  ْيَل  اللَّ ونَ ُيَسبُِّحوَن  َيْفرُتُ اَل   ﴾ َهاَر 

ِذيَن ِعنَْد َربَِّك  ﴿  ويف اآلية األخرى:   أي: ال يضعفون،ومعنى ال يفرتون:    [20]األنبياء:   وا َفالَّ َفإِِن اْسَتْكرَبُ
 

 (. 85/  1( تفسْي الرازي ) 1)
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َوال  ْيِل  بِاللَّ َلُه  َيْسَأُمونَ ُيَسبُِّحوَن  اَل  َوُهْم  أي:  تقول  [  38]فصلت:    ﴾نََّهاِر  اليشء،  َسئَِم  وقد    َملَّه،العرب: 
ونَ ﴿  استدل السيوطي بقوله:  .(1) عىل أن املَلئكة ال ينامون [20]األنبياء:  ﴾اَل َيْفرُتُ

السامء:منأن    -5 يف  ومساكنهم  تعاىل:  ازهلم  قال  َواملَََْلئَِكُة  ﴿  كام  َفْوِقِهنَّ  ِمْن  َيَتَفطَّْرَن  اَمَواُت  السَّ َتَكاُد 
بَِحْمِد   اهللََُّيَسبُِّحوَن  إِنَّ  َأاَل  اأْلَْرِض  يِف  ملَِْن  َوَيْسَتْغِفُروَن  ِْم  ِحيمُ َرهبِّ الرَّ اْلَغُفوُر  ُهَو  وقد  [  5]الشورى:    ﴾ 

عنده بأهنم  تعاىل  اهلل  تعاىل:  ،وصفهم  َوال﴿  فقال  ْيِل  بِاللَّ َلُه  ُيَسبُِّحوَن  َربَِّك  ِعنَْد  ِذيَن  َفالَّ وا  اْسَتْكرَبُ نََّهاِر  َفإِِن 
 [.38]فصلت:  ﴾َوُهْم اَل َيْسَأُمونَ 

 : همعددكثرة  -6
َوَما َيْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إِالَّ  ﴿  :يف سياق احلديث عن املَلئكة   أعداد املَلئكة كثْية ال حيصيها إال اهلل، قال تعاىل

   [.31]املدثر:  ﴾ُهوَ 
 ِت إن أرى ما ال ترون، وأسمع ما ال تسمعون أطَّ » :  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-وعن أبى َذٍر  

 .(2) هلل« السامء، وحق هلا أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجداً 
ابن مسعود   اهلل    -ريض اهلل عنه -وعن  هلا سبعون ألف  »   : ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول  ُيؤتى بجهنم يومئٍذ 

ألف ملك جيروهنا  سبعون  زمام  مع كل  تُ   . ( 3) « زمام،  والسنة  الكتاب  من  األدلة  أنّ بنّي فهذه  أعداد     
 .   ص املَلئكة ال حُت 

 

 (. 264( احلبائك يف أخبار املَلئك )ص:  1)
( وحسنه األلبان يف صحيح  21555( وأمحد برقم ) 4190( وابن ماجه برقم )2312( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم ) 2)

 (. 2449اجلامع برقم )
 (. 2842( أخرجه مسلم برقم ) 3)
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وتعاىل:   -1 سبحانه  خالقهم  مع  سبحانه   أدهبم  قال  به.  يأمرهم  أو  سبحانه  يقوله  حتى  شيئًا  يقولون  فَل 
 [. 27]األنبياء: ﴾اَل َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بَِأْمِرِه َيْعَمُلونَ ﴿ وتعاىل: 

َيْسَتنكَِف املَِْسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا هللَِِّ َواَل َلْن  ﴿ قال تعاىل:    ل يستنكفون عن عبادة رهبم، ول يستكربون:  -2
ُهْم إَِلْيِه مَجِيًعا ُبوَن َوَمْن َيْسَتنكِْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكرِبْ َفَسَيْحرُشُ  [.172]النساء: ﴾املَََْلئَِكُة املَُْقرَّ

والرب:  -3-4 تعاىل:    الكرم  َمْرُفوَعةٍ ﴿قال   * َمٍة  ُمَكرَّ ُصُحٍف  َبَرَرةٍ   يِف  كَِراٍم   * َسَفَرٍة  بَِأْيِدي   * َرٍة    ﴾ُمَطهَّ
قال  16  -  13]عبس:   كثْي:  ا[.  بارّ "بن  وأفعاهلم  وأخَلقهم  رشيف،  َحَسٌن  كريم  ُخلقهم  طاهرة  أي:  ة 

 .  (1) "كاملة، ومن ها هنا ينبغي حلامل القرآن أن يكون يف أفعاله وأقواله عىل السداد والرشاد
 

 (. 8/321) ( تفسْي ابن كثْي 1)
 

النصوص من القرآن والسنة يف جمموعها تدل عىل أن املَلئكة خملوقون من نور، ليسوا أجسامًا مادية 
باحلواس اإلنسانية، وأهنم ليسوا كالبرش: فَل يأكلون وال يرشبون وال ينامون وال يتزاوجون، تدرك 

مطهرون من الشهوات احليوانية، ومنزهون عن اآلثام واخلطايا، وال يتصفون بيشء من الصفات 
 .املادية التي يتصف هبا ابن آدم

 

 

 .بإجياز األثر املرتتب عىل اإليامن هبااخرْت صفة َخْلقية للمَلئكة؛ ثم اذكر 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 .(1) »َأالَ َأْسَتِحي ِمْن َرُجٍل َتْسَتِحي ِمنُْه املَََْلئَِكُة«: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  احلياء: -5
عن اقتناء الكَلب يف البيوت،    -صىل اهلل عليه وآله وسلم-هنى الرسول    التعفف عن أماكن املعصية:  -6

تعظم  أو  تعبد  التي  التامثيل  اقتناء  حرم  وا  ؛كام  بالوثنيني،  للتشبه  وجتنبًا  للتوحيد،  من  صيانة  تتنزه  ملَلئكة 
:  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ    َرُسول فيه كلب أو صورة، قال    دخول هذه األماكن التي تقع فيها هذه املعايص، فَل يدخلون بيتاً 

 .(2) »الَ َتْدُخُل املَََْلئَِكُة َبْيًتا فِيِه َكْلٌب َوالَ ُصوَرُة ََتَاثِيَل«
 

 
  

 

 (. 2401( أخرجه مسلم برقم ) 1)

 (. 2106( ومسلم برقم ) 3225( أخرجه البخاري برقم ) 2)

ل قيةبالتعاون مع زمالئك؛ بني كيف تستفيد عملياا من    .دراستك لصفات املالئكة اخَلْلقية واخل 
................................................................................................

................................................................................................ 
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املَلئكة جند من جنود اهلل تعاىل، أسند اهلل إليهم كثًْيا من األعامل اجلليلة، والوظائف الكبْية، وأعطاهم  
 ومن وظائفهم:   ، القدرة عىل تأديتها عىل أكمل وجه. وهم بحسب ما هيأهم اهلل تعاىل له ووكلهم به 

العرش:    -1 دلت  محل  مَحَ فقد  للعرش  أّن  عىل  الصحيحة  وأهّنم    ةً لَ األدلة  القيامة،  ويوم  اليوم  حيملونه 
ثامنية، القيامة  العزة بحمل عرشه، وعددهم يوم  َعىَل ﴿  قال تعاىل:   مَلئكة من خلقه، وّكلهم رب  َواملََْلُك 

َك َفْوَقُهْم َيْوَمئٍِذ َثاَمنَِيةٌ  ِذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن  ﴿   قال تعاىل:[ و17]احلاقة:    ﴾َأْرَجائَِها َوحَيِْمُل َعْرَش َربِّ الَّ
ُكلَّ يَشْ  َوِسْعَت  نَا  َربَّ آَمنُوا  لِلَِّذيَن  َوَيْسَتْغِفُروَن  بِِه  َوُيْؤِمنُوَن  ِْم  بَِحْمِد َرهبِّ ُيَسبُِّحوَن  َفاْغِفْر َحْوَلُه  َوِعْلاًم  َرمْحًَة  ٍء 

َبُعوا َس   [.  7]غافر:  ﴾بِيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجْلَِحيمِ لِلَِّذيَن َتاُبوا َواتَّ
»ُأذن يل أن أحدث  قال:    -عليه الصَلة والسَلم-عن رسول اهلل    -ريض اهلل عنهام-وعن جابر بن عبد اهلل  

 . (1) عن ملك من مَلئكة اهلل من محلة العرش، إن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسْية سبعامئة عام«

 

اهلل ورسله    -2 أنبياء  بالوحي عىل  السالم-النزول  بذلك  :  -عليهم  السَلم-هو جربيل  واملوكل  ، -عليه 
وُح اأْلَِمنُي )﴿ قال تعاىل:    [. 194، 193]الشعراء:  ﴾( َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن املُْنِْذِريَن 193َنَزَل بِِه الرُّ

 

( واأللبان  191/  14( وصححه ابن حجر يف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية ) 4727( أخرجه أبو داود برقم ) 1)
 (. 854يف صحيح اجلامع برقم )

 

 .؛ ثم اذكر صفة محلة العرشالتفاسْيمن سورة غافر فيام يتاح لك من  (7)تأمَّل يف تفسْي اآلية 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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لون بالسَّ   -3 اِجَراِت َزْجًرا  ﴿  قال تعاىل:  :حاب والقطر والنَّبات واألرزاقموكَّ أي:    [،2]الصافات:    ﴾َفالزَّ
حاب جر يعني: الَس  اهلل، حيث شاء  يسوقونه إىلف  ،املَلئكة التي تزجر السَّ  ق. وْ والزَّ

فقالوا: يا أبا القاسم أخربنا عن الرعد ما    ملسو هيلع هللا ىلصقال: أقبلت هيود إىل النبي    -ريض اهلل عنهام-وعن ابن عباس  
 .(1) «ملك من املَلئكة موكل بالسحاب، معه خماريق من نار يسوق هبا السحاب حيث شاء اهلل»هو؟ قال: 

ل  -4 زوج النبي    -ريض اهلل عنها-فعن عروة أن عائشة  وهم املوكلون بأمر تدبْي اجلبال،    باجلبال:  ون املوكَّ
للنبي    ملسو هيلع هللا ىلص قالت  أهنا  يوم أحد ملسو هيلع هللا ىلصحدثته:  أشد من  يوم  أتى عليك  هل  قال :  لقيُت »:  ؟  ما    لقد  من قومك 

فلم جيبني    ،نفيس عىل ابن عبد ياليل بن عبد كَلل  إذ عرضُت   ؛وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة  ،لقيت
فإذا أنا   ، رأيس  فرفعُت   ،فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب  ، فانطلقت وأنا مهموم عىل وجهي  ، إىل ما أردت

أظلتني قد  فيها جربيل   ،بسحابة  فإذا  لك   :فقال  ،فنادان  ،فنظرت  قومك  قول  قد سمع  اهلل  ردوا   ،إن  وما 
يا    :ثم قال   ، فسلم عيل  ،فنادان ملك اجلبال  ، إليك ملك اجلبال لتأمره بام شئت فيهموقد بعث اهلل    ، عليك
رج اهلل من  بل أرجو أن خُي  ،ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ، ذلك فيام شئت إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني  : فقال ، حممد

 . (2) «ال يرشك به شيئاً  ،أصَلهبم من يعبد اهلل وحده
لون باألرحام:  امل  -5 اأْلَْرَحاِم  ﴿  قال تعاىل:يدبِّرون أمر النطفة حتى يتم خلقها،  وكَّ ُرُكْم يِف  ُيَصوِّ ِذي  الَّ ُهَو 

احْلَكِيُم   اْلَعِزيُز  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َيَشاُء  عمران:    ﴾َكْيَف  ذ  [6]آل  أيب  عنه-ٍر  وعن  اهلل  سمعُت   -ريض   قال: 
اهلل   مر  »يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصرسول  ملكًا، فصوّ إذا  إليها  اهلل  بعث  ليلة،  وأربعون  ثنتان  رها، وخلق سمعها بالنطفة 

 .(3) «أم أنثى؟ فيقيض ربك ما شاء، ويكتب امللك رٌ كَ وبرصها وجلدها وحلمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذَ 

 

 (. 3553( وحسنه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )3117( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم ) 1)
 (. 4676( ومسلم برقم ) 3059( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 (. 6819( أخرجه مسلم برقم ) 3)
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آدم:  التعاقب عىل    -6 سيّ بني  اجلُ   احونوهؤالء مَلئكة  الذكر، ويشهدون  يتبعون جمالس  ع  مَ يف األرض، 
والعرص:   الصبح  صَليت  يف  وجيتمعون  تذهب،  وطائفة  تأيت،  فطائفة  األرض،  يف  ويتعاقبون  واجلامعات، 

يتعاقبون فيكم مَلئكة بالليل، ومَلئكة بالنهار،  »   :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-فعن أيب هريرة  
: كيف  -وهو أعلم هبم-، وصَلة العرص، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسأهلم  وجيتمعون يف صَلة الفجر 

 . (1) «تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون

 

لون بحفظ بني آدم:  -7 َوُهَو  ﴿  قال تعاىل:يف حله وترحاله، ويقظته ونومه، ويف كل حاالته،    مالئكة موكَّ
َوهُ  ُرُسُلنَا  ْتُه  َتَوفَّ املَْْوُت  َأَحَدُكُم  َجاَء  إَِذا  َحتَّى  َحَفَظًة  َعَلْيُكْم  َوُيْرِسُل  ِعَباِدِه  َفْوَق  ُطونَ اْلَقاِهُر  ُيَفرِّ اَل   ﴾ ْم 

َباٌت ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللََِّلُه  ﴿وقال تعاىل:    [61]األنعام:   قال    .[11]الرعد:    ﴾ُمَعقِّ
اهلل عنهام-ابن عباس   اهللَِّ﴿":  -ريض  َأْمِر  ِمْن  فإذا ﴾حَيَْفُظوَنُه  يديه ومن خلفه،  : مَلئكة حيفظونه من بني 

ما من عبد إال له ملك موّكل حيفظه يف نومه ويقظته من   "وعن جماهد أنه قال:  ،  (2) "جاء قدر اهلل خلوا عنه
 . (3) "اجلن واإلنس واهلوام، فام منها يشء يأتيه إالّ قال له امللك وراءك، إال يشء أذن اهلل فيه فيصيبه

 

 (.  1376( ومسلم برقم )530( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 438/  4( تفسْي ابن كثْي ت سَلمة ) 2)

 (. 373/  16( تفسْي الطربي ت شاكر ) 3)

 

 :أكمل الفراعات التالية مما يتاح لك من مصادر للبحث

، وهناك مَلئكة ملسو هيلع هللا ىلصهناك مَلئكة موكلون........... يف األرض ليعرضوا عىل الرسول حممد 
موكلون بزيارة.............. الصاحلني، أما عدد املَلئكة الذين حييطون باإلنسان، 

 فهو:...................
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األرواح:    -8 بقبض  بقبض األرواح  امل وّكلون  املوكل  تعاىل:  وهو  ومنهم  اهلل  قال  املوت( وأعوانه،  )ملك 
ُكْم ُتْرَجُعونَ ﴿ َل بُِكْم ُثمَّ إىل َربِّ اُكْم َمَلُك املَْْوِت الَِّذي ُوكِّ َحتَّى إَِذا ﴿[ وقال تعاىل:  11]السجدة:  ﴾ ُقْل َيَتَوفَّ

وا  ُطوَن * ُثمَّ ُردُّ ْتُه ُرُسُلنَا َوُهْم ال ُيَفرِّ ُع   َجاَء َأَحَدُكُم املَْْوُت َتَوفَّ َلُه احْلُْكُم َوُهَو َأرْسَ إىل اهللَِّ َمْوالُهُم احْلَقِّ َأال 
تعاىل:  61-62]األنعام:  ﴾احْلَاِسبِنيَ  ُوُجوَهُهْم  ﴿[ وقال  ُبوَن  َيرْضِ املََْلئَِكُة  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيَتَوَّفَّ  إِْذ  َتَرى  َوَلْو 

احْلَِريِق  َعَذاَب  َوُذوُقوا  تعاىل:  50]األنفال:  ﴾َوَأْدَباَرُهْم  وقال  َأْنُفِسِهمْ ﴿[  َظاملِِي  املََْلئَِكُة  اُهُم  َتَتَوفَّ ِذيَن   ﴾ الَّ
تعاىل:   قوله  َتْعَمُلونَ ﴿إىل  ُكنُْتْم  باَِم  اجْلَنََّة  اْدُخُلوا  َعَلْيُكُم  َسَلٌم  َيُقوُلوَن  َطيِّبنَِي  املََْلئَِكُة  اُهُم  َتَتَوفَّ ِذيَن    ﴾الَّ

 [ وغْيها من اآليات. 32-28]النحل:
فام من أحد من الناس إال وله ملكان يكتبان أعامله من اخلْي والرش، من صغْي أو كتابة أعامل بني آدم:    -9

تعاىل:    قال  َتْفَعُلونَ ﴿كبْي،  َما  َيْعَلُموَن   * َكاتِبنَِي  كَِراًما  حَلَافِظنَِي *  َعَلْيُكْم  [  12  -  10]االنفطار:    ﴾َوإِنَّ 
تعاىل:   اإْلِ ﴿وقال  َخَلْقنَا  إِْذ َوَلَقْد   * اْلَوِريِد  َحْبِل  ِمْن  إَِلْيِه  َأْقَرُب  َوَنْحُن  َنْفُسُه  بِِه  ُتَوْسِوُس  َما  َوَنْعَلُم  ْنَساَن 

اَمِل َقِعيٌد * َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِ  َياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ ى املَُْتَلقِّ  [.18 - 16]ق:  ﴾يدٌ َيَتَلقَّ

 
 

  

 ما الذي عليك فعله يف حياتك من أعامل اخلري بعد الذي عرفَته عن وظائف املالئكة؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 
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يف  اليقعون  فهم  معصومون،  والذنوب   املَلئكة  اهلل املعايص  أوامر  وخمالفة  اخلطأ    ،،  يف  واليقعون 
 . -إن شاء اهلل تعاىل-نذكر بعضًا منها مما فيه كفاية  ،والزلل، واألدلة عىل عصمة املَلئكة كثْية مشهورة

تعاىل:    األول: َوَيْفَعُلونَ ﴿قوله  َفْوِقِهْم  ن  مِّ ُم  َرهبَّ ُيْؤَمُرونَ   خَيَاُفوَن  الرازي  [50]النحل:  ﴾َما  الفخر  : قال  ُيْؤَمُرونَ ﴿قوله تعاىل:  "  نهي عن اليشء ات؛ ألن املوترك املنهيّ   ات،يتناول مجيع فعل املأمور  ﴾َوَيْفَعُلوَن َما 
 . (1) "مأمور برتكه

 .[6  :]التحريم ﴾َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ اَل َيْعُصوَن اهللََّ َما َأَمَرُهْم ﴿قوله تعاىل:  :الثاين
ْكَرُموَن  ﴿قوله تعاىل:    الثالث: مُّ ِعَباٌد  َيْعَمُلونَ *  َبْل  بَِأْمِرِه  َوُهم  بِاْلَقْوِل  َيْسبُِقوَنُه  [ 27  -26]األنبياء:    ﴾اَل 

الرازي بمقتض ":  قال  إال  األمور  كل  يف  متوقفني  وكوهنم  املعايص،  عن  براءهتم  يف  رصيح  األمر  فهذا   
   .(2) "والوحي
تعاىل:   الرابع: ونَ ﴿  قوله  َيْفرُتُ اَل  َوالنََّهاَر  ْيَل  اللَّ صدور  20  :]األنبياء   ﴾ُيَسبُِّحوَن  امتنع  كذلك  كان  ومن   ]

 املعصية منه. 
وأما    ، -صىل اهلل عليهم وسلم-وقد علمنا أنه ال يعرى أحد من ذنب إال املَلئكة والنبيني  "قال ابن حزم:  

البلقيني يف منهج األصوليني:  . وق(3)"من دوهنم فغْي معصوم  النُّبوة واملَلئكيَّة "ال    ،العصمة واجبة لصفة 
الع له  وجبت  ومن  لغْيمها،  صغْية؛وجائزة  وال  كبْية  منه  يقع  فَل  املَل  صمة  عصمة  نعتقد  ئكة  ولذلك 

 

 (. 389/  2تفسْي الرازي ) (  1)
 (. 389/  2( تفسْي الرازي ) 2)
 (. 137/ 3( الفصل يف امللل واألهواء والنحل ) 3)
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دلت اآلية عىل عصمة املَلئكة عن مجيع الذنوب؛ ألن "وقال ابن عادل:    ،(1) "املرسلني منهم وغْي املرسلني
َويُ ﴿   :قوله  ِعَباَدتِِه  َعْن  وَن  َيْسَتْكرِبُ اَل  َك  َربِّ ِعنَْد  ِذيَن  الَّ َيْسُجُدونَ إِنَّ  َوَلُه  يدلُّ   [206]األعراف:    ﴾َسبُِّحوَنُه 

ُل إاِلَّ بَِأْمِر َربَِّك ﴿  :عىل أهنم منقادون خلالقهم، وأهنم ما خالفوه يف أمٍر من األمور، كقوله ]مريم:    ﴾َوَما َنَتنَزَّ
َيْعَمُلونَ ﴿   وقوله:  [64 بَِأْمِرِه  َوُهْم  بِاْلَقْوِل  َيْسبُِقوَنُه   ما  وذلك يدل عىل أهنم فعلوا كلَّ   [27]األنبياء:    ﴾اَل 

 .(2) "أمروا به، فدل عىل عصمتهم عن كل الذنوب 
 

 
 

  

 

 (. 254-253( نقله عنه السيوطي يف احلبائك يف أخبار املَلئك )ص:  1)
 (. 74/  12( اللباب يف علوم الكتاب ) 2)

 ماذا يرتتب عىل اإليامن بعصمة املالئكة املرسلني؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 
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أصوِل    اإليامن من  باملَلئكة    اإليامن   -1 أصُل  الذي هو  عنه سبحانه،    اإليامنبالغيب  وما جاء  تعاىل،  باهلل 
ََلَة ﴿صفة أساسية من صفات املتقني، قال اهلل تعاىل:  واإليامن بالغيب   ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ الَّ

َقْبلَِك َوبِاآْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُوَن * أُ َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم   ُأْنِزَل ِمْن  َوَما  إَِلْيَك  ُأْنِزَل  باَِم  ُيْؤِمنُوَن  ِذيَن  َوالَّ وَلئَِك ُينِْفُقوَن * 
ِْم َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ   [.5 - 3]البقرة:  ﴾َعىَل ُهًدى ِمْن َرهبِّ

ته  -2 نَّ عظمة املخلوق من عظمة اخلالق، وقد جاء يف احلديث عن  وسلطانه، فإ  العلم بعظمة اهلل تعاىل وقوَّ
ُأذن يل أن أحدث عن ملك من مَلئكة اهلل من محلة العرش،  »أنه قال:    -عليه الصَلة والسَلم-رسول اهلل  

 . فهذه عظمة املخلوق فكيف بعظمة اخلالق؟! (1)«إن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسْية سبعامئة عام

رعاية مصاحلهم، قال تعاىل: تعاىل عىل عنايته ببني آدم، فجعل من املَلئكة من يقوم بحفظهم و شكر اهلل  -3
َباٌت ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللَِّ﴿  [. 11]الرعد:  ﴾َلُه ُمَعقِّ

َوَلُه َمْن يِف ﴿ات عبادًة هلل، قال تعاىل:  ا قاموا به من عبادة اهلل، فهم من أشد املخلوقحمبة املَلئكة عىل م  -4
ْيَل  اللَّ ُيَسبُِّحوَن   * وَن  َيْسَتْحِِسُ َواَل  ِعَباَدتِِه  َعْن  وَن  َيْسَتْكرِبُ اَل  ِعنَْدُه  َوَمْن  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  اَل    السَّ َوالنََّهاَر 

ونَ   [.20، 19]األنبياء:  ﴾َيْفرُتُ

اهلل    -5 أمر  ألعامله  -وجلعز  -االستقامة عىل  برقابتهم  ويؤمن  املَلئكة،  وجود  بقلبه  يستشعر  فإن من   ،
 وال يعصيه.  ،فَل خيالفه  ،مَلئكتهيستحي من اهلل وما يصدر عنه لَ  وشهادهتم عىل كل ، وأقواله

 

( واأللبان  191/  14ة بزوائد املسانيد الثامنية ) ( وصححه ابن حجر يف املطالب العالي 4727( أخرجه أبو داود برقم ) 1)
 (. 854يف صحيح اجلامع برقم )
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وعدم اليأس والشعور باألنس والطمأنينة، فهذه املعان من لوازم   ، الصرب ومواصلة اجلهاد يف سبيل اهلل  -6
 باملَلئكة.  اإليامن 

 
عز  -املَلئكة عباد مكرمون، ال يعصون اهلل  ف  ، سبحانه وتعاىلفيام يقومون به من طاعة هلل  م  االقتداء هب  -7

موضع أربع أصابع   -أي الساموات-ما فيها  »يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص ويفعلون ما يؤمرون، والنبي    ،ما أمرهم   -وجل
 .(1) هلل« إال وملك واضع جبهته ساجداً 

يف  اإليامنو  -8 يثمر  العبادات؛باملَلئكة  من  اإلكثار  العبد  قلب  بعبادات      عباداته  قارن  إذ  اإلنسان  ألن 
 . -عز وجل-، فيجعله يسابق ويسارع إىل طاعة اهلل املَلئكة وجدها قليلة جداً 

األحوال   -9 من  حيرضونه  م  أهنَّ عىل  النُّصوص  دلَّت  فيام  معهم  ينبغي  الذي  األدب  وُمراعاة  احرتامهم 
َور والتامثيل  واملجالس، واحلَذر من أذيَّتهم، واجتناب ما ُيسبِّب ُبْعدَ  خص أو املكان؛ كالصُّ  املَلئكة عن الشَّ

أو  الشخص  عن  املَلئكة  بُبعد  النُّصوص  جاءت  ممَّا  ذلك  ونحو  والقاذورات،  والكَلب  اللهو  وآالت 
 املكان بسَببِه؛ َحَذًرا من أسباب ُبعِدهم عن املَلئكة. 

 

( وحسنه األلبان يف صحيح  21555( وأمحد برقم ) 4190( وابن ماجه برقم )2312( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم ) 1)
 (. 2449اجلامع برقم )

فك عىل بعض ثمرات اإليامن باملالئكة، وبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر واجبني عمليني   بعد تعرُّ
 .يمكن أن تطبقهام يف حياتك

................................................................................................
................................................................................................ 
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ا ملا ييلتكتَب يف دفرتك           ا موجزا  : ملخصا
 .مفهوم اإليامن باملَلئكة، وأصل خلقتهم -

 .منزلة اإليامن باملَلئكة، وحكم من أنكرهم -

 .صفات املَلئكة، ووظائهم، وعصمتهم -

 ثمرات اإليامن باملَلئكة. -
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 : اخرْت املناسب من القائمة التالية؛ ثم ضعه أمام العبارة التي تناسبه يف اجلدول التايل: 1س

خلقه  من  أركان    إنكارٌ   ،)مَلئكة  من  جربيل،اإليامن لركن  صورة،   ،  أو  كلب  فيه  بيتًا  َمَلٍل،  وال  َكَلٍل  بَل 
 . معصومون، اإلكثار من العبادات( 
 ما يناسبها العبارة 

  جاء إىل مريم يف صورة برشية. 
  املَلئكة ال يدخلون 

  لعرش عىل أّن محلة ا دلت األدلة الصحيحة  
  ؛ ألهنم خمالفة أوامر اهلل املَلئكة اليقعون يف

  إنكار وجود املَلئكة.  
  باملَلئكة يثمر يف قلب العبد.   اإليامن 

  املَلئكة يقومون بعبادة اهلل وطاعته، وتنفيذ أوامره. 
 ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: ) ضع عالمة :2س

 ( )  املَلئكة عباد خملوقون ليس هلم من خصائص اإلهلية والعبادة يشء.  (1
 ( )       من أنكر املَلئكة ليس بكافر. (2
 ( )   من املَلئكة من له جناحان، ومنهم من له أكثر من جناح. (3
 ( )      أعداد املَلئكة كثْية ال حيصيها إال اهلل.  (4
 ( )     سبحانه. اهلل  املَلئكة ال يقولون شيئًا حتى يقوله  (5
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 ( )      املَلئكة غْي موكلني بأمر تدبْي اجلبال.  (6
 ( )  ما من أحد من الناس إال وله ملكان يكتبان أعامله من اخلْي والرش.  (7
 ( )    ال جتب حمبة املَلئكة عىل ما قاموا به من عبادة اهلل.  (8
خص أو   (9  ( )   املكان. جيب اجتناب ما ُيسبِّب ُبْعَد املَلئكة عن الشَّ
ل قية للمالئكة  قارن بإجياز بني كل  : 3س  .من الصفات اخَلْلقية والصفات اخل 
 :اوضع حتتها خط  اخرت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مما ييل  : 4س

 .(ار ن / طني / ماء /نور)خلقت اجلن والشياطني من:  (1
  نْ مِ  يتربأون /وا آهلة عباد خملوقون/ ليس )  باملَلئكة يتحقق يف قلب العبد باالعتقاد بأهنم اإليامن  (2

 . (كل ما سبق  / عبدهم  نْ عبادة مَ 
ونَ  (3 ْيَل َوالنََّهاَر واَل َيْفرُتُ  . الطيور(  / البرش /  املَلئكة  / )اجلن  ُيَسبُِّحوَن اللَّ
 .(الكرم والرب واحلياء /الرجاء  / احلياء   / الكرم والرب) من صفات املَلئكة اخلُُلقية  (4
ُيْؤَمُروَن﴾ ]التحريم (5 َما  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  َيْعُصوَن اهللََّ  قوة  )   [؛ فيه دليل عىل:6  :قوله تعاىل: ﴿اَل 

 . ( أوامر املَلئكة  / انسحاب املَلئكة /  عصمة املَلئكة  / املَلئكة
لوازم   (6 اهللالصرب  )  باملَلئكة:  اإليامنمن  سبيل  يف  اجلهاد  عز    /  ومواصلة  اهلل  أمر  عىل  االستقامة 

ته وسلطانه / شكر اهلل تعاىل عىل عنايته ببني آدم /وجل  .(العلم بعظمة اهلل تعاىل وقوَّ

 

  

ذكر القرآن الكريم بعض االعتقادات اخلاطئة يف شأن املَلئكة؛ بالتعاون مع زمَلئك؛ اذكر بعض 
 .ذلك يف بطاقة وضعها يف ملف إنجازكهذه االعتقادات، ثم اكتب 



 (33 ( 

 

 

  



  (34 )  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

   

 

يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 
 : أن
  .يرشح مفهوم اإليامن بالكتب اإلهلية  -

 .يرشح حقيقة اإليامن بالكتب اإلهلية  -

الكتب اإلهلية يف العقائد واختَلفها يف يوضح اتفاق - 
 .الرشائع

 .يرشح مفهوم القرآن الكريم - 

 .يبني مفهوم اإليامن بالقرآن الكريم - 

 .يذكر خصائص القرآن  -

 يوضح إعجاز القرآن، مفهومه، وأوجهه. -

 خمرجات التعلم

 

تعريف اإليامن بالكتب اإلهلية، املوضوع األول: 
 اإليامن هباوحقيقة 

 )منزلة اإليامن بالكتب اإلهلية(املوضوع الثاين: 

مضامني الكتب الساموية السابقة، املوضوع الثالث: 
 وموقف املسلم منها

 القرآن الكريماملوضوع الرابع: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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  اإليامنبالكتب اإلهلية جزٌء من    اإليامنإال به، و   اإليامن ، وال يتم  اإليامن بالكتب الساموية أحد أركان    اإليامن 
بأن اهلل تعاىل هو اهلادي، وأن هدايته مل تنقطع عن البرش، فام من أمة إال وأنزل اهلل    اإليامن بالقرآن، وجزٌء من 

 .  -سبحانه وتعاىل-وأنه متكلٌم بام يشاء ، ، بام أوحاه إىل أنبيائه ورسله من كَلمه اإلهليهلا اهلدى
أّن   أيكام  من  سليم  وهو  كتب،  من  سبقه  ما  كل  عىل  اشتمل  قد  القرآن  بأن  ُيؤمن  وهو    املسلم  حتريف، 

تعاىل:   قال  حق،  من  فيها  ما  لبيان  الوحيد  املرجع  وهو  السابقة،  بالكتب  اْلكَِتاَب  ﴿يصدق  إَِلْيَك  َوَأْنَزْلنَا 
ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن الْ   .[48]املائدة:   ﴾كَِتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيهِ بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ

 

 
د أسامء الكتب   اإلهلية التي يؤمن هبا املسلمون  كام وردت يف القرآن الكريم. عدِّ

 ........................................................................................................
 ............................................................................................. ........... 
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باالتي أنزهلا تعاىل عىل رسلههي    :اإلهليةالكتب    -1 خللق، وهداية هلم؛ ليصلوا هبا إىل سعادهتم يف ؛ رمحة 
 الدنيا واآلخرة.  

أنزهلا عىل رسله إىل عباده، وأن هذه الكتب   هو التصديق اجلازم بأن هلل تعاىل كتباً : اإلهلية بالكتب اإليامن -2
ى للناس يف تكّلم هبا حقيقة كام يليق به سبحانه، وأن هذه الكتب فيها احلق والنور واهلد  ، كَلم اهلل تعاىل

 الدارين. 

  

 بالكتب يتضمن أربعة أمور: اإليامن

تكلم اهلل هبا وحيًا، وأنزهلا عىل    اإليامن  األول:األمر   الساموية  الكتب  نزوهلا من عند اهلل حقًا، فجميع  بأنَّ 
 أنبيائه ورسله. 

أنزل اهلل عز وجل الكتب الساموية عىل رسله لبيان حقه يف العبادة وتفرده هبا، والدعوة إليه، وهداية 
 .الناس ملا ينفعهم

فالناس بحاجة إىل من يبني هلم تفاصيل اخلْي والرش، والنافع والضار؛ ألن عقل اإلنسان قارص عن 
تعاىل: ﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم إدراك هذه التفصيَلت، قال 

 .[25النَّاُس بِاْلِقْسِط﴾ ]احلديد: 
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، كالقرآن الذي نزل عىل حممد  بالكتب الساموية التي مل خيربنا هبا أو التي أخربنا اهلل عنها   اإليامن  الثاين:األمر  
أُ ملسو هيلع هللا ىلص التي  )والتوراة(  موسى  ،  عىل  )واإلنجيملسو هيلع هللا ىلصنزلت  أُ ،  الذي  عيسى  ل(  عىل  الذي ملسو هيلع هللا ىلصنزل  )والزبور(   ،

   .ملسو هيلع هللا ىلصأوتيه داود  

  
يُ   الثالث:األمر   مل  ما  وأخبار  القرآن،  كأخبار  أخبارها،  من  صح  ما  حُي   ،بدلتصديق  الكتب أو  من  رف 

املقدسة كلها من مصدر واحد، وهو ربنا  السابقة الساموية  الكتب  إّن هذه  ، كام قال -عز وجل-، فحيث 
قًا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراةِ ﴿تعاىل:   [ فقد اشتملت عىل  46]املائدة:    ﴾َوآَتْينَاُه اإِلْنِجيَل فِيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدِّ

األخبا يف  يتمثل  بينها  فيام  مشرتك  ك قدر  العقيدة،  ومسائل  والقصص  والكتب   اإليامن ر  والرسل  بالغيب 
والبعث والنشور؛ إذ إّن هذه املواضيع واجلزئيات من األخبار مما ال يقع فيه النسخ، وأما االختَلف بينها  
فهو فقط يف الرشائع واألحكام التي يطالب بفعلها املكلفون، أو برتكها أو بالتخيْي بني الفعل والرتك عىل  

َفاْحُكْم َبْينَُهْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َوال َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َعامَّ َجاَءَك ِمَن احْلَقِّ لُِكلٍّ َجَعْلنَا  ﴿من الوجوه، قال تعاىل:    وجه
َوِمنَْهاجاً  َعًة  رِشْ هو  48]املائدة:    ﴾ِمنُْكْم  بل  كليًا،  اختَلفًا  َّتتلف  ال  الترشيعات  هذه  أن  مَلحظة  مع   ]

  التفاصيل، وليس يف املسائل األساسية كاالختَلف يف نوعية العبادات، وكيفية أدائها.  اختَلف يف

اإليامن بالكتب الساموية نوعان: إيامن تفصييل، وهو أن نؤمن بكل كتاٍب عرفنا اسمه من خَلل 
القرآن والسنة، ومن نزل عليه من األنبياء والرسل، وإيامن إمجايل: وهو أنه جيب عىل كل مسلم أن 

عىل رسله، ولو مل يذكر اسمه بالتفصيل؛ ألنَّ الكتب املنزلة  -عز وجل-كتاٍب أنزله اهلل يؤمن بُِكلِّ 
من عند اهلل عىل رسله كثْية، ومل يفصل القرآن منها باالسم إال القليل كالتوراة واإلنجيل، كام قال 

 .[15سبحانه: ﴿َوُقْل آَمنُْت باَِم َأْنَزَل اهللَُّ ِمْن كِتَاٍب﴾ ]الشورى: 
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 ( 
بالقرآن    اإليامن   الرابع:األمر   منسوخة  مجيعًا  السابقة  الكتب  تعاىل:بأن  اهلل  قال  إَِلْيَك ﴿  العظيم،  َوَأْنَزْلنَا 

ًقا ملَِا   عليه، وعىل هذا فَل    أي: حاكامً   [48]املائدة:    ﴾ َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلكَِتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيهِ اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ
 ه القرآن.وأقرَّ  ،جيوز العمل بأيِّ حكم من أحكام الكتب السابقة إال ما صحَّ منها 

 

 
 

  

مجيع الكتب الساموية السابقة غْي مقبولة، ومنسوخة بالقرآن الكريم، إضافة إىل أهنا قد دخلها 
مضامني نسخ التحريف والتبديل يف جانب األخبار والرشائع معًا، ولذلك فقد تعددت وتضاربت 

 .هذه الكتب؛ فَل ينبغي األخذ منها حاليًا، وال الوثوق هبا إال بام يوافق القرآن

 

استنتج اآلثار املرتتبة عىل تعرفَت عىل ما يتضمنه اإليامن بالكتب اإلهلية؛ بالتعاون مع زمالئك؛  
 .حياة املسلم العملية من خالل هذا اإليامن

................................................................................................
................................................................................................ 
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 الستة:  اإليامنبالكتب اإلهلية ركن من أركان  اإليامن -1
َيا ﴿، وحسبنا يف ذلك قوله تعاىل:  -عليه الصَلة والسَلم-ورسوله    ،بالكتب اإلهلية   اإليامنفاهلل تعال أمر ب

ِذيَن آَمنُوا آِمنُوا َا الَّ ِذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل   َأهيُّ َل َعىَل َرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَّ ]النساء:   ﴾بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَِّذي َنزَّ
تعاىل:  136 وقوله  َوَيعْ ﴿[  َوإِْسَحاَق  َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيَم  إِىَل  ُأْنِزَل  َوَما  إَِلْينَا  ُأْنِزَل  َوَما  بِاهللَِّ  آَمنَّا  ُقوَب  ُقوُلوا 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم   ِْم اَل ُنَفرِّ   ﴾َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ َواأْلَْسَباِط َوَما ُأويِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأويِتَ النَّبِيُّوَن ِمْن َرهبِّ
 [.136]البقرة: 

؟ قال:  اإليامنما  بارزًا يومًا للناس فأتاه جربيل فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصقال:كان النبي    -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  
 . (1) «أن تؤمن باهلل ومَلئكته، وكتبه، وبلقائه، ورسله وتؤمن بالبعث اإليامن»

 

الربِّ بالكتب اإلهلية    اإليامن  -2 املذكورة هي   :من خصال  والربُّ اسم جامع للخْي؛ وذلك أن هذه األشياء 
ُتَولُّوا  ﴿:  تعاىلاهلل  قال  التي تتفرع منها سائر شعبه،    اإليامنأصول األعامل الصاحلة، وأركان   َأْن  اْلرِبَّ  َلْيَس 

آَمَن   َمْن  اْلرِبَّ  َوَلكِنَّ  َواملَْْغِرِب  ِق  املَْرْشِ ِقَبَل  َواملَََْلئِكَ ُوُجوَهُكْم  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم  َوالنَّبِيِّنيَ بِاهللَِّ  َواْلكَِتاِب   ﴾ ِة 
  .  [177]البقرة: 

 

 (. 9( ومسلم برقم ) 50( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 

التايل: َمْن مل يؤمن بالكتب اإلهلية؛ فقد............ ركنًا من أركان اإليامن،  أكمل الفراع
 .وخالف ما.................. به اهلل، و....................
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 إن َّ ما تضمنته الكتب  السابقة يف صورهتا املوجودة اليوم عىل ثالثة أقسام: 
بأنه قد جاء يف أحد الكتب، فإننا نؤمُن به،   السنِة الصحيحة تصديٌق ما جاء يف القرآن الكريم أو    أولا: له 

التوراة:   بِاْلَعنْيِ  ﴿ونعتقُد صحته، ومثال ذلك قوله تعاىل عن  َواْلَعنْيَ  بِالنَّْفِس  النَّْفَس  َأنَّ  فِيَها  َعَلْيِهْم  َوَكَتْبنَا 
ْ حَيْ َواألَنَف بِاألَنِف   ُه َوَمن ملَّ اَرٌة لَّ َق بِِه َفُهَو َكفَّ نِّ َواجْلُُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدَّ نَّ بِالسِّ ُكم  َواألُُذَن بِاألُُذِن َوالسِّ

 [.45 : ]املائدة ﴾باَِم أنَزَل اهللُّ َفُأْوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ 
له، وأنه افرتاء عىل اهلل تعاىل، فإننا نجزُم بعدم   ما جاء يف القرآن الكريم ِ أو السنِة الصحيحة تكذيٌب   ثانياا:

ََذ اهللَُّ َوَلًدا  ﴿ابن اهلل تعاىل، قال تعاىل:    -عليه السَلم-صحته، وال نؤمن به؛ مثل ادعاء أن عيسى   َوَقاُلوا اَّتَّ
اَمَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ َلُه َقانُِتونَ   . [116]البقرة:  ﴾ُسْبَحاَنُه َبْل َلُه َما يِف السَّ

ُق    ثالثاا: ما مل يأِت يف القرآن أو السنة الصحيحة تصديٌق له وال تكذيٌب: فإنَّ موقفنا منه التوقُف، فَل نصدِّ
فعَ  ُب،  نكذِّ األَْنَصاِريوال  َنْمَلَة  َأبِى  ُهَو    ِن  َبْينَاَم  ُه  َأنَّ

َوِعنَْدُه َرُجٌل ِمَن اْلَيُهوِد ُمرَّ   ملسو هيلع هللا ىلص َجالٌِس ِعنَْد َرُسوِل اهللَِّ  
َفَقاَل  اجْلَنَاَزُة؟  َهِذِه  َتَتَكلَُّم  َهْل  ُد  حُمَمَّ َيا  َفَقاَل:  بَِجنَاَزٍة 

َا َتَتَكلَُّم، فَ  »اهللَُّ َأْعَلُم« : ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِىُّ  َقاَل َفَقاَل اْلَيُهوِدي: إِهنَّ
اهللَِّ   َفََل  :  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل  اْلكَِتاِب  َأْهُل  َثُكْم  َحدَّ »َما 

َوُرُسلِِه،   بِاهللَِّ  آَمنَّا  َوُقوُلوا:  ُبوُهْم،  ُتَكذِّ َوالَ  ُقوُهْم  ُتَصدِّ
ُبوُه« ا مَلْ ُتَكذِّ ُقوُه، َوإِْن َكاَن َحقًّ  .(1) َفإِْن َكاَن َباطًَِل مَلْ ُتَصدِّ

  

 

 (. 3644( وضعفه األلبان يف ضعيف أيب داود برقم ) 3644برقم )  ( أخرجه أبو داود1)

 

ذكر  اهلل سبحانه وتعاىل وقوع التحريف يف 
اإلنجيل والتوراة يف مواضع من القرآن 

 .الكريم، اذكر بعض اآليات الدالة عىل ذلك
...............................................

...............................................
............................................
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بمعنى: اجلمع والضم، فالقراءة ضم احلروف والكلامت بعضها إىل بعٍض يف    (قرأ)مصدر    القرآن لغة: -1
تعاىل: قال  والقرآن يف األصل كالقراءة،  َوُقْرآَنُه  ﴿   الرتتيل،  مَجَْعُه  َعَلْينَا  قَ *  إِنَّ  ُقْرآَنهُ َفإَِذا  بِْع  َفاتَّ   ﴾َرْأَناُه 

 .(1) قراءته :أي  [18، 17]القيامة: 
، املعجز بلفظه ومعناه، املكتوب  ملسو هيلع هللا ىلص كَلم اهلل املنزل عىل خاتم األنبياء واملرسلني حممد    اصطالحاا هو:و -2

 .  (2) املنقول إلينا بالتواتر، املتعبد بتَلوته، املبدوء بسورة الفاحتة، املختتم بسورة الناس ، يف املصاحف
 

 ( 

 

الصحاح )ص:  1) ينظر: خمتار  العربية )703( والكليات )ص:  249(  اللغة وصحاح  تاج  ( وتاج  65/  1( والصحاح 
 (. 370/ 1العروس ) 

ومعجم علوم القرآن  (،  159وم القرآن ملناع القطان )ص:  ( ومباحث يف عل 318/  1( ينظر: الربهان يف علوم القرآن ) 2)
 (. 214)ص: 

 

اهلل نزوالً، وآخرها عهًدا من رضوريات الدين اإلسَلمي االعتقاُد أن القرآن الكريم هو: آخر كتب 
برب العاملني، وأنه ناسٌخ لكل كتاب أنزل من قبل مثل: الزبور،، التوراة، واإلنجيل، وغْيها، 
ل ُيتعبُد اهلل به، ويتبع سوى القرآن الكريم، ومن يكفر به فقد  ومهيمن عليها مجيعًا، فلم يبق كتاب منزَّ

 .كفر هبا مجيًعا
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القرآن كَلم اهلل تعاىل حروفه ومعانيه ٌل غْي خملوٍق، منه بدأ،   ، هو: االعتقاد اجلازم بأن  ُمنزَّ ال كَلم غْيه، 
أنزله عىل حممد   العز احلنفي  . ملسو هيلع هللا ىلصوإليه يعود،  فاإلقرار به،    بالقرآن  اإليامنوأما  ":  -رمحه اهلل-  قال ابن أيب 

 .  (1) "واتباع ما فيه

 رشح التعريف: 
م هبذا  تكلَّ  -سبحانه وتعاىل -: أن اهلل  أي   " كالم غريه أن القرآن كالم اهلل تعاىل حروفه ومعانيه ل "معنى قوهلم:   -

 أحد من املخلوقني. ونطق به باحلرف والصوت عىل وجه احلقيقة، وليس هذا القرآن كَلم    ، القرآن 
قوهلم:    - خملوق"ومعنى  غري  ٌل  نزَّ حممد  أي   "م  عىل  تعاىل  اهلل  أنزله  القرآن  أن  والسَلم-:  الصَلة    -عليه 

 بل هو كَلم اهلل تعاىل.  ،، وليس هو خملوق من املخلوقات-عليه السَلم-بواسطة جربيل 
،  -سبحانه وتعاىل-أن الذي بدأ هبذا القرآن وتكلَّم به وخرج منه هو اهلل  أي:    "منه بدأ "ومعنى قوهلم:    -

 وليس كَلم أحد من املخلوقني.  ،-عليهام السَلم-وليس هو كَلم جربيل وال حممد 
فَل يبقى   ،حيث يرفع اهلل تعاىل القرآن من املصاحف   ، إشارة إىل آخر الزمان  "وإليه يعود"ومعنى قوهلم:    -

 .(2) فَل تبقى يف القلوب منه آيٌة، كام ورد يف أرشاط الساعة ،من الصدور منه حرٌف، ويرفعه
 أظهركم يوشك أن  وأنَّ هذا القرآن الذي بني"  قال:  أنه   -ريض اهلل عنه-وقد جاء عن عبد اهلل بن مسعود  

؟ قال: يِسي عليه ليلة فيذهب ما يف رفع وقد أثبته اهلل يف قلوبنا وأثبتناه يف مصاحفناكيف يقالوا: و   "يرفع
 ﴾َوَلئِْن ِشْئنَا َلنَْذَهَبنَّ بِالَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُثمَّ اَل جَتُِد َلَك بِِه َعَلْينَا َوكِيًَل ﴿  :وما يف مصاحفكم، ثم قرأ  قلوبكم

  .(3) [86]اإلرساء: 
 

 (. 198( رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي )ص:  1)
 (.195/  1( رشح الطحاوية )2)
(3( برقم  مصنفه  يف  شيبة  أيب  ابن  أخرجه   )30193 ( برقم  الصحيحني  عىل  املستدرك  يف  واحلاكم  وصححه  8538(   )

 الذهبي يف تلخيصه.  
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أركان    اإليامن  اهلل ركن عظيم من  الكتاب    اإليامن بكتب  العظيم هو  القرآن  كان  وملا  تقريره؛  تقدم  ما  عىل 
حممد   نبينا  بعثة  بعد  الثقلني  لعامة  به  واملتعبد  عليها،  واملهيمن  السابقة،  للكتب  هذا    ،ملسو هيلع هللا ىلصالناسخ  ونزول 

 به، ومن هذه اخلصائص: به بخصائص ومميزات ال بد من حتقيقها لإليامن  اإليامناختص الكتاب عليه؛ 
خَلأ  -1 تضمن  مؤيِّ نَّه  وجاء  اإلهلية،  التعاليم  ومصصة  السابقة دًا  الكتب  يف  جاء  ملا  قًا  اهلل   دِّ توحيد  من 

 تلك الكتب من احلسنات والفضائل.   وعبادته، ووجوب طاعته، ومجع كل ما كان متفرقًا يف 

ن الرشائع واألحكام التي فيها سعادة    -2 ائع العملية أنَّه تضمَّ البرشية يف الدارين، فنسخ اهلل به مجيع الرشَّ
 اخلاصة باألقوام السابقة، وأثبت فيه األحكام النِّهائية اخلالدة الصاحلة لكلِّ زماٍن ومكان. 

اهلل بحفظه وبقائه   -3 د  َتعهَّ الذي  الوحيد  الربان  الكتاب  أنزله دون حتريف  ،أنَّه  بينام دخل   ،كام  أو تغيْي، 
ْكَر َوإِنَّا َلُه حَلَافُِظونَ ﴿ والتَّغيْي عىل غْيه من الكتب، قال تعاىل:  يفالتَّحر ْلنَا الذِّ  [.  9]احلجر:  ﴾إِنَّا َنْحُن َنزَّ

ًا بقوم معيننيوأنَّه كتاب عام جلميع البرش إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها،    -4 كام كانت   ،ليس خاصَّ
 [.107]األنبياء:  ﴾َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرمْحًَة لِْلَعاملنَِيَ ﴿نزل الكتب السابقة، قال تعاىل: تُ 

السابقة   -5 الكتب  جلميع  نسخه  نزول   ،اعتقاد  بعد  اهلل  يعبدوا  أن  لغْيهم  وال  الكتاب  ألهل  جيوز  فَل 
اهلل فيه، وال حَلل إال ما أحل فيه، وال   ، وال عبادة إال ما رشعالقرآن  القرآن بغْيه، فَل دين إال ما جاء به

 

حفظ اهلل القرآن الكريم دون بقية كتبه؟ وما  من خَلل ما يتاح لك من مصادر للتعلم،  ملاذا
 ............................................................................... معنى حفظه؟

............................................................................................. 

 



  (44 )  

 

 

 

تعاىل:   قال  فيه،  حرم  ما  إال  ِمنْهُ ﴿حرام  ُيْقَبَل  َفَلْن  ِدينًا  ْسََلِم  اإْلِ َغْْيَ  َيْبَتِغ  عمران:    ﴾َوَمْن  وقال 85]آل   ]
  .[105]النساء:   ﴾ َأَراَك اهللَُّإِنَّا َأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس باَِم ﴿تعاىل: 

 

 تعريف اإلعجاز: -1
 مأخوذ من العجز وهو ضد القدرة.  اإلعجاز لغة: -

 خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سامل عن املعارضة.  أمرواصطالحاا:  -
  :مفهوم إعجاز القرآن الكريم -2

وهي  -بإظهار عجز العرب عن معارضته يف معجزته اخلالدة  ،يف دعوى الرسالة  ملسو هيلع هللا ىلص إظهار صدق النبي هو 
 .(1) وعجز األجيال بعدهم -القرآن

 :وجه إعجاز القرآن -3
 القرآن معجز بكلِّ ما حيتمله هذا اللفظ من معنى، فهو ُمْعجز يف: 

َتاسك الكلمة،  ألفاظه وأسلوبه، واحلرف الواحد منه يف موضعه من اإلعجاز الذي ال يغني عنه غْيه يف    -
 والكلمة يف موضعها من اإلعجاز يف َتاسك اجلملة، واجلملة يف موضعها من اإلعجاز يف َتاسك اآلية. 

 وهو ُمْعجز يف بيانه ونظمه، جيد فيه القارئ صورة حية للحياة والكون واإلنسان.  -
 

 (. 265( مباحث يف علوم القرآن، القطان )1)

تعرفَت عىل خصائص القرآن الكريم؛ بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر اآلثار املرتتبة يف حياة املسلم  
 .العملية من خالل تعرفك عىل هذه اخلصائص

................................................................................................
................................................................................................ 
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تار عن احلقيقة اإلنسانية ورسالتها يف   -  الوجود. وهو ُمعجز يف معانيه التي كشفت السِّ
 وهو ُمعجز بعلومه ومعارفه التي أثبت العلم احلديث كثًْيا من حقائقها املغيبة.  -
 وتكوين جمتمع مثايل ينعم بالسعادة والراحة.  ،وهو ُمعجز يف ترشيعه وصيانته حلقوق اإلنسان  -

إعجاوقد   أوجه  عن  حديثه  معرض  يف  الزركيش  بينها:  ذكر  من  أن  القرآن  ق"ز  يف  له  التي  لوب الروعة 
وأسامعهم واجلاحدين...   ،السامعني  املقرين  غضاً ،  سواء  يزال  وال  يزل  مل  أنه  أسامع    طرياً   ومنها:  يف 

ومها كاملتضادين ال جيتمعان    ، مجعه بني صفتي اجلَزالة والُعذوبة  :، ومنها وعىل ألسنة القارئني...  ، السامعني
قد حيتاج وجعل غْيه من الكتب املتقدمة    ، جعله آخر الكتب غنيًَّا عن غْيه  :، ومنها ...يف كَلم البرش  غالباً 

 . (1) "إىل بيان يرجع فيه إليه
 

 ((2 ) 

 

 (. 107 -2/106( الربهان يف علوم القرآن ) 1)
 (. 32/  1لويس )( تفسْي اآل2)
 

ره اآللويس:  مثل الروعة التي تلحق قلوب سامعيه، وأنه ال )القرآن معجز من مجيع الوجوه كام قرَّ
يمله تاليه، بل يزداد حبًا له بالرتديد،...وكونه آية باقية ال تعدم ما بقيت الدنيا، مع تكفل اهلل تعاىل 
بحفظه، والذي خيطر بقلب هذا الفقْي أن القرآن بجملته وأبعاضه حتى أقرص سورة منه معجز 

عن الغيب، وموافقته لقضية العقل، ودقيق املعنى، وقد يظهر كلها يف  إىل نظمه وبَلغته، وإخبارهبالنظر 
 (2).(آية، وقد يسترت البعض كاإلخبار عن الغيب، وال ضْي وال عيب فام يبقى كافياً، ويف الغرض وافياً 
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هبا    اإليامنكتبه هدايًة للعباد، وجعل هلا املنزلة السامية، واملكانة الرفيعة، وجعَل    -عز وجل-أنزل اهلل    -1
 هبا.  اإليامنركنًا من أركاِن دينِه، ال يصح إيامن العبد إال ب

الرشاد، فلم    ه التي ال تعدُّ وال حتص، فقد جعل له كتبًا هتديه سبَل ئاستشعاُر املسلم لنعم اهلل عليه وآال  -2
ما   األسباب  من  له  هيَّأ  بل  والرغبات،  امليوُل  وتتقاذفه  والشهوات،  األهواُء  تتخطفه  مهًَل  سبحانه  يرتكُه 

 ُيصلُِح أمره ويسدُد وجهته.

أنزل عىل كلِّ قوم ٍمن    -3 بالراحة والطمأنينة؛ وذلك بمعرفته أن َّاهلل سبحانه قد  الشعوَر  املؤمن  إنه يمنُح 
ينا  ما  تعاىل:  الرشائع  قال  واآلخرة،  الدنيا  يف  أمرهم  صَلُح  فيه  ملا  وهيدهيم  وحيقُق حاجتهم،  سُب حاهلم، 

َعًة َوِمنَْهاجاً ﴿  [. 48]املائدة:  ﴾لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم رِشْ

إِنَّ َهَذا  ﴿هيدي للتي هي أقوُم، وال سعادَة للبرشيِة إال به، قال تعاىل:  متكامٌل  القرآن الكريم منهُج حياةٍ  -4
احِلَاِت َأنَّ هَلُْم َأْجًرا  ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُ املُْْؤِمننَِي الَّ  [. 9]اإلرساء:  ﴾َكبِْيا اْلُقْرآَن هِيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبرشِّ

 

 

فك عىل مفهوم إعجاز القرآن الكريم؛ وبالتعاون مع زمَلئك؛ وظِّف ما  يتاح لك من بعد تعرُّ
 .مصادر للتعلُّم: ملاذا وقع التحدي بالقرآن الكريم

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 : ما ييلتكتَب يف دفرتك          
 .تعريف اإليامن بالكتب اإلهلية، القرآن الكريم لغًة واصطَلحاً ( 1

ملخًصا لـ: )منزلة اإليامن بالكتب اإلهلية، مضامني الكتب الساموية السابقة، وموقف ( 2
املسلم منها، مفهوم اإليامن بالقرآن الكريم، خصائص القرآن الكريم، وجه إعجاز القرآن 

 ، ثمرات اإليامن بالكتب الساموية(.الكريم
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 :اآلتية الساموية الكتب عىل الكريم القرآن من  هات دليالا  :1س

 ........................................التوراة (1

 .......................................اإلنجيل (2

بور (3  ........................................الزَّ
 ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: ضع عالمة): 2س

 ( )  ا يسمونه اإلنجيل والتوراة. مم تاب أيدي أهل الك  يف  امب اإليامن  حالياً يصح   ال (1
تار عن  (2  ( ) احلقيقة اإلنسانية ورسالتها يف الوجود. القرآن ُمعجز يف معانيه التي كشفت السِّ
 ( )  بالكتب اإلهلية ليس له عَلقة بمنح املؤمن الشعوَر بالراحة والطمأنينة.  اإليامن  (3
 ( )     القرآن الكريم كَلم اهلل تعاىل. جيب االعتقاد اجلازم بأن (4
 :حتتها وضع خطاا سؤال مما ييل   لكل الصحيحةاخرت اإلجابة  :3س

 . (مخسة أركان /أربعة أركان  /ثَلثة أركان  /نيكن)ر  بالكتب يتضمن  اإليامن  (1
 . العدل( /اإلحسان /اإلسَلم /اإليامن) بالكتب اإلهلية ركن من أركان  اإليامن  (2
فيه سعادة   /يمكن رفعه من الصدورال  /تعهد اهلل بحفظه فقط ) من خصائص القرآن الكريم: (3

 . (البرشية وتعهد اهلل بحفظهفيه سعادة  /البرشية فقط
 . (مجيع الوجوه يف /يف ألفاظه فقط /يف معارفه فقط /يف معانيه فقط)  القرآن الكريم معجز: (4
صعب يف   /ال يمكن االستشفاء به  /منهج حياة غْي متكامل /)منهج حياة متكامل : القرآن الكريم (5

 . حفظه(



 (49 ( 

 

 

 بالقرآن الكريم.  مرفوعة( /منسوخة /مقبولة /)حمفوظةالكتب اإلهلية السابقة مجيعها  (6
 البرش أمجعني.  عذاب(  /شقاء /سعادة /)فناءن القرآن الكريم ما فيه: تضمَّ  (7
 فيام صح يف الكتب اإلهلية السابقة.  التوقف(  /التصديق /الشك /)التكذيبجيب علينا  (8

 

 

  

من خَلل ما يتاح لك من مصادر للبحث والتعلم؛ وبالتعاون مع زمَلئك؛ اكتب تقريرًا موجزًا عن 
 .ثَلثة مواضع لَلتفاق أو االختَلف بني الكتب الساموية؛ ثم ضعه يف ملف إنجازك
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 ملسو هيلع هللا ىلص  

 

يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 
 : أن
 .يرشح مفهوم النبي والرسول -

 .يفرق بني النبي والرسول -

 .البرشية لألنبياء والرسليناقش حاجة  -

 .يوضح عصمة األنبياء والرسل -

 .يناقش حقوق األنبياء والرسل -

 .يناقش وجوب العمل برشيعة الرسول اخلاتم -

 .يرشح مفهوم املعجزات -

 .يوضح رشوط املعجزات  -

 .يذكر نامذج من معجزات األنبياء -

 .عىل وجه اخلصوص ملسو هيلع هللا ىلصيوضح أدلة نبوة نبينا حممد  -

 يظهر أثر ثمرات اإليامن باألنبياء والرسل. -

 خمرجات التعلم

 

 تعريف النبي والرسولاملوضوع األول: 

 حاجة البرشية لألنبياء والرسلاملوضوع الثاين: 

 عصمة األنبياء والرسلاملوضوع الثالث: 

 حقوق األنبياء والرسلاملوضوع الرابع: 

 أدلة إثبات النبوةاملوضوع اخلامس: 

 عىل ملسو هيلع هللا ىلصأدلة ثبوت نبوة نبينا حممد املوضوع السادس: 
 اخلصوص وجه

 ثمرات اإليامن باألنبياء والرسلاملوضوع السابع: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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اهلل تعاىل قد اصطفى من الناس رسًَل، وأوحى إليهم برشعه، وعهد إليهم بإبَلغه؛ لقطع ُيؤمن املسلم بأن  

القيامة الناس عليه يوم  تعاىل:    ، حجة  َبْعَد  ﴿قال  ٌة  اهللَِّ ُحجَّ َعىَل  لِلنَّاِس  َيُكوَن  لَِئَلَّ  َوُمنِْذِريَن  يَن  ِ ُمَبرشِّ ُرُسًَل 
ُسلِ  وأ165]النساء:    ﴾الرُّ بالبينات،  وأرسلهم  نوح  [  بنبيه  ابتدأهم  باملعجزات،  السَلم-يدهم  ، -عليه 

كاألكل والرشب    وإن كانوا برشًا جتري عليهم الكثْي من األعراض البرشية-، وأهنم  ملسو هيلع هللا ىلصوختمهم بمحمد  
  واليصح  وأنه ال يتم إيامن عبدٌ   ،أكمل خلق اهلل تعاىل عىل اإلطَلق، وأفضلهم بَل استثناء   -ونحو ذلك..

 هبم مجيعًا مجلًة وتفصيًَل.  اإليامنإال ب
 

 
د أسامء أويل  العزم من الرسل.  عدِّ

 ....................................................................................................... 
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اْلَعظِيمِ *  َعمَّ َيَتَساَءُلوَن  ﴿  ؛ قال تعاىل:(1) مشتق من النبأ، وهو اخلرب  النبي يف اللغة:  -1 ]النبأ:    ﴾َعِن النََّبإِ 
أي: ُيوِحي اهلل إليه نبًأ من رَشِعه؛    -عز وجل-أي: خُمرَْب من اهلل    ؛ ألنَّه ُمنَبأ وإنام ُسمي النبي نبيًّا   [2،  1

    . [3]التحريم:   ﴾َنبََّأِنَ اْلَعلِيُم اخْلَبِْيُ َفَلامَّ َنبََّأَها بِِه َقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َهَذا َقاَل ﴿ :ومنه قوله تعاىل
دها، وحُييي معاملَِ   رسولٍ   ن أوحى اهلل تعاىل إليه برشيعةِ مَ   هو  :النبيُّ اصطالحاا   -2 وُيصحح    ،ها قبله لُيجدِّ

 .(2) َق هباما َعلِ 

اللغة:    -1 البعث   الرسول يف  ه  ( 3) والتوجيه وهو اإلرسال    ، مأخوٌذ من  املُوجَّ املبعوث  فالرسول هو  ؛ 
سبأ:  ملكة  عن  تعاىل  قال  َفنَاظَِر ﴿   برسالة؛  ٍة  ِديَّ هِبَ إَِليِْهْم  ُمْرِسَلٌة  املُْْرَسُلونَ َوإِنِّ  َيْرِجُع  بَِم    ﴾ ٌة 

         [. 35]النمل:  

إىل قوٍم    -سبحانه وتعاىل-وأرسله اهلل    ، ن أوحى اهلل تعاىل إليه برشٍع جديدمَ   : هو الرسول اصطالحاا   -2
 .(4) كافرين ومكذبني

 

(1 ( العني  ينظر:   )8  /382  ) ( العربية  وصحاح  اللغة  تاج  )ص:  2500/  6والصحاح  الصحاح  وخمتار  وتاج  303(   )
 (. 446/ 1العروس ) 

 (. 1658( ينظر: رشح الطحاوية، لسفر احلوايل )ص:  2)
 (3 ( العني  ينظر:   )7  /240 ( األعظم  واملحيط  واملحكم  )ص:  472/  8(  الصحاح  وخمتار  وتاج  122(   )

 (. 68/  29العروس ) 
 (. 49/  1( ولوامع األنوار البهية ) 82دة الطحاوية، البن أيب العز احلنفي )ص: ( ينظر: رشح العقي4)
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وليس كل نبي     ،كل رسول نبي  )أن  ، بمعنى، بينام النبي ليس رسوالً نفسه   الوقتيف  الرسول هو نبي  أوالً:  
 . (رسوالً 

مع املعجزة التي ثبتت هبا نبوته، بينام النبي مل ينزل عليه   مستقَلً   اً ، ورشع اً أّن الرسول أنزل اهلل إليه كتاب ثانيًا:  
قبله رسول  رشيعة  إىل  الناس  يدعو  أن  إليه  أوحي  وإنام  تعاىل،  اهلل  من  ورسالة    كتاب  رشيعة  له  وليس 

بقوله: مستقلة تعاىل  بينه  كام  التوراة،  يف  بام  بالعمل  ويؤمرون  يرسلون  كانوا  الذين  إرسائيل  بني  كأنبياء   ،
ِذيَن َأْسَلُموا﴾﴿حَيْكُ     .(1)[ اآلية44]املائدة:  ُم هِبَا النَّبِيُّوَن الَّ

 

 

  

 

 (. 290/  5أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي ) انظر:  ( 1)

 

 .اذكر أربع آيات قرآنية ورد فيها لفظ الرسول والنبي
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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الرسل  إىل  حمتاجة  مجعاء  البرشية  أن  فيه  شك  ال  حاجة    ، مما  عدة  وترجع  إىل  والرسل  لألنبياء  البرشية 
 منها:  مور،  أ 
أ  -1 ما  بيان  يتولون  الذين  هم  والرسل  إىل  نزل األنبياء  بخالقهمالبرشية  اهلل  وتعريفهم  تعاىل:    :،  قال 
َل إَِلْيِهْم ﴿ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ ُبِر َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ ُرونَ بِاْلَبيِّنَاِت َوالزُّ ُهْم َيَتَفكَّ  [. 44]النحل:  ﴾َوَلَعلَّ
وتعلميهم  -2 البرشية  تزكية  يتولون  والرسل  فيه    األنبياء  قلوهببام  وهداية صالح  نفوسهم،  وإنارة  م، 

باخلالق    عقوهلم: وعَلقتها  احلياة،  يف  وجهتها  وتعاىل-فتعرف  تعاىل:  -سبحانه  قال  َعىَل  ﴿،  اهللَُّ  َمنَّ  َلَقْد 
كْ املُْْؤِمننَِي إِ  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ َأْنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ َمَة َوإِْن َكاُنوا  ْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسواًل ِمْن 

 [.164]آل عمران: ﴾ِمْن َقْبُل َلِفي َضََلٍل ُمبِنيٍ 
اآلخرة إال عىل أيدي الرسل، وال سبيل إىل معرفة الطيب ال سبيل إىل السعادة والفَلح ال يف الدنيا وال يف  و

أيدهيم عىل  إال  البتة  اهلل  رضا  ينال  وال  جهتهم،  من  إال  التفصيل  عىل  وحاجة  واخلبيث  رضورة  فأّي   ،...
 بد وحاجته إىل الرسل فوقها بكثْي. فرضت فرضورة الع

أفعاهلم وأخالقهم:والرسل    األنبياء  -3 للبرشية يف  تعاىل  قدوة  ُأْسَوٌة ﴿:  قال  اهللَِّ  َرُسوِل  يِف  َلُكْم  َكاَن  َلَقْد 
َكثًِْيا اهللََّ  َوَذَكَر  اآْلِخَر  َواْلَيْوَم  اهللََّ  َيْرُجو  َكاَن  ملَِْن  تعاىل:  21]األحزاب:    ﴾َحَسنٌَة  وقال  َلُكْم ﴿[  َكاَنْت  َقْد 

ِذيَن َمَعهُ  َلَقْد َكاَن َلُكْم فِيِهْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن  ﴿ال تعاىل:  [ وق4]املمتحنة:    ﴾ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف إِْبَراِهيَم َوالَّ
 [. 6]املمتحنة:  ﴾َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخرَ 
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فك عىل حاجة البرشية لألنبياء والرسل؛ وبالتعاون مع زمَلئك استنتج احلكمة  من خَلل تعرُّ
 .من إرسال الرسل للبرش

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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1- :  بمعنى الوقاية واملنع واحلفظ.  العصمة لغةا
املنكرات  ورشعاا:   -2 وارتِكاب  واملعايص،  نوب  الذُّ يف  الوقوع  من  ورُسلِه  ألنبيائه  اهلل  حفظ  هي 

مات  .حتمل الرسالة وتبليغها يف واخلطأ  واملحرَّ

(1) 
 

ة عىل أنَّ الرسل معصومون يف حَتمل الرسالة  النوع األول:    ،(2) الِعصمة يف التَّحُمل والتَّبليغ: فقد اتَّفقت األمَّ
فَل ينسون شيئًا مما أوحاه      [،4،  3: ﴿َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى * إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾ ]النجم:  قال تعاىل
إليهم  ُيقِرئه فَل ينسى شيئًا مما أوحاه إليه، إال شيئًا    ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل لرسوله  إال شيئًا قد ُنسخ، وقد تكفَّ   ،اهلل  بأْن 

إياه، قال تعاىل: َتنَْسى  ﴿   أراد اهلل أن ينسيه  َفََل  َما َشاَء اهللَُّ*  َسنُْقِرُئَك  واالستثناء يف    [7،  6]األعىل:    ﴾إاِلَّ 
 اآلية فيه احتامالن:  

 

 (. 501/ 11) أمحد بن عيل بن حجر العسقَلن  ،( فتح الباري1)
 (. 304/ 2( نقل اإلمجاع عىل العصمة يف هذا أكثر من واحد، ينظر: لوامع األنوار البهية  )2)
 

فها احلافظ ابن حجر بقوله:   -الصَلة والسَلمعىل نبينا وعليهم -وعصمة األنبِياء )العصمة عرَّ
حفظهم من النقائص، وَّتصيصهم بالكامالت النفيسة، والنرصة، والثبات يف األمور، وإنزال 

 (1).(السكينة
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مل عىل احلقيقة، وأنه تعاىل مل يشأ أن ينسى نبيه شيئًا، إال أن املقصود من ذكر  أن هذا االستثناء ال حُي   األول:
ناسيًا لقدر عليه، كام قال   -عليه الصَلة والسَلم -هذا االستثناء: بيان أن اهلل تعاىل لو أراد أن جيعل النبي  

ِذي أَ ﴿سبحانه:   [ ثم إنا نجزم بأنه تعاىل ما شاء ذلك، كام  86]اإلرساء:    ﴾ْوَحْينَا إَِلْيَك َوَلئِْن ِشْئنَا َلنَْذَهَبنَّ بِالَّ
لرسوله:   سبحانه  َعَمُلَك ﴿قال  َلَيْحَبَطنَّ  ْكَت  َأرْشَ أنه  65]الزمر:    ﴾َلئِْن  مع  والسَلم-[  الصَلة  مل   -عليه 

 يرشك ألبتة. 

يعلم أن عدم النسيان من فضل اهلل وإحسانه،  وباجلملة ففائدة هذا االستثناء أنه تعاىل يعرفه قدرة ربه، حتى  
 ال من قوته. 

التقدير حتتمل اآلية وجوهً   الثاين: ما  أّن هذا االستثناء عىل احلقيقة، وعىل هذا  الزجاج: إال  قاله  ما  منها  ا: 
ل عىل  ، ومنها أيضًا: ما قاله مقاتل: بأن النسيان هنا حممو(1) شاء اهلل أن ينسى، فإنه ينسى، ثم يتذكر بعد ذلك

 . إلخ. ..(2) النسخ
ل له   ْك بِِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل بِِه  ﴿  بأن جَيْمعه يف صدره، فقال تعاىل: أيضًا:  وتكفَّ رِّ إِنَّ َعَلْينَا مَجَْعُه َوُقْرآَنُه *  اَل حُتَ

بِْع ُقْرآَنهُ َفإَِذا َقَرْأنَ *   . [18 - 16]القيامة:   ﴾اُه َفاتَّ

  
فيقع من الرسل واألنبياء    ،كاخلوف والغضب والنسيانعصمة األنبياء من األعراض البرشية:  :  النوع الثاين

َلم- السَّ عصمتهم -عليهم  ينايف  وال  خوف   ،،  ذلك:  فمن  كثْية،  والسنة  الكتاب  يف  ذلك  عىل  واألمثلة 
 

 (. 189/  1( بنحو هذه العبارة يف معان القرآن وإعرابه للزجاج ) 1)
 (. 669/  4( بنحو هذه العبارة يف تفسْي مقاتل بن سليامن ) 2)

التَّبليغ فَل يكتمون شيئًا ممّا أوحاه اهلل إليهم؛ ألنَّ الكتامن خيانة، والرسل األنبياء معصومون يف 
ْ َتْفَعْل فَ  ُسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل إَِليَْك ِمْن َربَِّك َوإِْن مَل َا الرَّ اَم يستحيل أْن يكونوا كذلك، قال تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ

 .[67النَّاِس إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن﴾ ]املائدة: َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمَك ِمَن 

 



  (58 )  

 

 

 

َفَلامَّ َرَأى َأْيِدهَيُْم اَل َتِصُل إَِلْيِه َنكَِرُهْم َوَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة  ﴿  من ضيوفه، قال تعاىل:  -عليه السَلم-إبراهيم  
ا َوَلَقْد َعِهْدَنا إِىَل آَدَم ﴿  قال تعاىل:  سيان آدم وجحوده،ون   [70]هود:    ﴾ُأْرِسْلنَا إِىَل َقْوِم ُلوطٍ   َقاُلوا اَل ََّتَْف إِنَّ

   .[115]طه:  ﴾ِمْن َقْبُل َفنَيِسَ َومَلْ َنِجْد َلُه َعْزًما
لذنوب مطلقًا، فإن وقع العصمة من الكبائر دون الصغائر: فهم َمْعُصومون من اإلقرار عىل ا   النوع الثالث:

زالَّ  التي  منهم  املنزلة  إىل منزلة أعىل من  يرتقون  ثم  بالتوبة واإلنابة،  يتداركوهنا  فإهنم  ت من جنس ذلك، 
بأكله من الشجرة التي هناه   -عليه السَلم -كانوا عليها قبل الذنب، ومن أمثلة ذلك ما وقع من معصية آدم  

ُه َفَغَوى  ﴿   قال تعاىل:كام  فتاب اهلل عليه،    ،اهلل تعاىل عن األكل منها، ثم تاب من ذلك  َربَّ ُثمَّ  *  َوَعَص آَدُم 
َوَهَدى َعَلْيِه  َفَتاَب  ُه  َربُّ داود    [ 122،  121]طه:    ﴾اْجَتَباُه  ما وقع من  السَلم-وكذلك  يف إرساعه   -عليه 

التوبةباحلكم قبل   الثان، فأرسع إىل  ذنبه، قال تعاىل:  ،سامع قول اخلصم  له  َوَخرَّ  ﴿  فغفر اهلل  ُه  َربَّ َفاْسَتْغَفَر 
عاتبه   ملسو هيلع هللا ىلص ونبينا حممد    [25،  24]ص:    ﴾َفَغَفْرَنا َلُه َذلَِك َوإِنَّ َلُه ِعنَْدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب *  َراكًِعا َوَأَناَب  

َغُفوٌر    َيا﴿  :قوله تعاىل  : منها  ،ربه يف أمور  َأْزَواِجَك َواهللَُّ  َتْبَتِغي َمْرَضاَت  َأَحلَّ اهللَُّ َلَك  َما  ُم  رِّ حُتَ مِلَ  النَّبِيُّ  َا  َأهيُّ
   . [1]التحريم:  ﴾َرِحيٌم 

 

  

 

بالرجوع إىل الدرس واملصادر املتاحة لديك؛ اذكر النتيجة واألثر املرتتب عىل إيامن املسلم 
 .والرسلبعصمة األنبياء 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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والرسل   والسَلم-لألنبياء  الصَلة  عظيمة   -عليهم  يف    ،حقوق  الرفيعة  املنازل  من  اهلل  أنزهلم  ما  بحسب 
اهلل   رفعه  وما  وما    هلم الدين،  النبيلة  املهامت  من  به  رشفهم  وما  عنده،  اجلليلة  السامية  الدرجات  من 

 لعامة خلقه، ومن هذه احلقوق:  اصطفاهم به من تبليغ وحيه ورشعه 

ملن    -  1 بتبليغه  اهلل  أمرهم  ما  اهلل  عن  مبلغون  رهبم،  من  مرسلون  وأهنم  به،  جاءوا  فيام  مجيًعا  تصديقهم 
ُْم  ﴿أرسلوا إليهم وعدم التفريق بينهم يف ذلك. قال تعاىل:   َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ لُِيَطاَع بِإِْذِن اهللَِّ َوَلْو َأهنَّ

َأْنُفَسُهمْ  َظَلُموا  َرِحياًم إِْذ  اًبا  َتوَّ اهللََّ  َلَوَجُدوا  ُسوُل  الرَّ هَلُُم  َواْسَتْغَفَر  اهللََّ  َفاْسَتْغَفُروا  َجاُءوَك  [ 64]النساء:    ﴾ 
 . هبم  اإليامنفيجب تصديق الرسل فيام جاءوا به من الرساالت وهذا مقتض 

  
ِذيَن  ﴿مواالهتم مجيًعا وحمبتهم، واحلذر من بغضهم وعداوهتم، قال تعاىل:    -  2 َوَمْن َيَتَولَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوالَّ

َفإِنَّ   اْلَغالُِبونَ آَمنُوا  ُهُم  اهللَِّ  تعاىل:  56]املائدة:    ﴾ِحْزَب  وقال  َأْولَِياُء  ﴿[  َبْعُضُهْم  َواملُْْؤِمنَاُت  َواملُْْؤِمنُوَن 
بعض71]التوبة:    ﴾َبْعضٍ  بعضهم  بمواالة  املؤمنني  وصف  اآلية  فتضمنت  اهلل    ًا،[  رسل  ذلك  يف  فدخل 

الذين هم أكمل املؤمنني إيامًنا، وعليه فإن مواالهتم وحمبتهم يف قلوب املؤمنني هي أعظم من مواالة غْيهم 
 .  اإليامن من اخللق لعلو مكانتهم يف الدين ورفعة درجاهتم يف 

 ملسو هيلع هللا ىلصمما جيب معرفته أنه ال جيوز ألحد من الثقلني متابعة أحٍد من الرسل السابقني بعد مبعث حممد 
املبعوث للناس كافة، إْذ إن رشيعته جاءت ناسخة جلميع رشائع األنبياء قبله فَل دين إال ما بعثه اهلل 

ْسََلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف  به، وال متابعة إال هلذا النبي الكريم، قال تعاىل: ﴿َوَمْن َيبَْتِغ َغْْيَ  اإْلِ
يَن﴾ ]آل عمران:   .[85اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ
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مهام    -  3 اخللق  من  أحد  منزلتهم  يبلغ  ال  وأنه  الناس،  من  غْيهم  عىل  فضلهم  الصَلح اعتقاد  من  بلغ 
قال  باالجتهاد والعمل،  تنال  يشاء من خلقه وال  اهلل خيتص اهلل هبا من  اصطفاء من  الرسالة  إذ  والتقوى؛ 

  [. 75]احلج:   ﴾ اهللَُّ َيْصَطِفي ِمَن املَََْلئَِكِة ُرُسًَل َوِمَن النَّاِس إِنَّ اهللََّ َسِميٌع َبِصٌْي ﴿تعاىل: 
ل اهلل بعضهم عىل بعض، قال تعاىل:  وأهنم ليسوا يف درجة واحدة، بل فّض اعتقاد تفاضلهم فيام بينهم    -  4
َدَرَجاٍت ﴿ َبْعَضُهْم  َوَرَفَع  اهللَُّ  َكلََّم  َمْن  ِمنُْهْم  َبْعٍض  َعىَل  َبْعَضُهْم  ْلنَا  َفضَّ ُسُل  الرُّ قال  253]البقرة:    ﴾تِْلَك   ]

اآلية:   تفسْي  يف  فّض "الطربي  رسيل  هؤالء  ذكره:  تعاىل  فكلّ لت  يقول  بعض،  عىل  بعضهم  بعضهم  مت 
، فإنزال كل واحد منهم منزلته (1) "، ورفعت بعضهم درجات عىل بعض بالكرامة ورفعة املنزلةملسو هيلع هللا ىلصكموسى  

 يف الفضل والرفعة بحسب دالالت النصوص من مجلة حقوقهم عىل األمة. 
الصَلة والسَلم عليهم، فقد أمر اهلل الناس بذلك، وأخرب اهلل بإبقائه الثناء احلسن عىل رسله، وتسليم    -  5

تعاىل:   قال  بعدهم،  من  عليهم  املُْْرَسلنِيَ ﴿األمم  َعىَل  كثْي:  181]الصافات:    ﴾َوَسََلٌم  ابن  قال  قوله "[ 
اْلَعاملنَِيَ ﴿تعاىل:   يِف  ُنوٍح  أبقى عليه من الذكر اجلميل، والثناء احلسن أنه يسلم عليه   مفِس ملا   ﴾ َسََلٌم َعىَل 

 . (2) "مجيع الطوائف واألمم 

 3) 
 

 (. 4/519( تفسْي الطربي ) 1)
 (. 23/  7العظيم، ابن كثْي )( تفسْي القرآن 2)
 (.  209( األذكار، النووي )ص:  3)
 
 

وكذلك أمجع من ُيعتّد به عىل جوازها  ،ملسو هيلع هللا ىلصأمجعوا عىل الصَلة عىل نبّينا حممد )قال النووي: 
 .(3)(واستحباهبا عىل سائر األنبياء واملَلئكة استقَلاًل 
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 ُخّص بحقوق، منها: ، فقد ملسو هيلع هللا ىلصباإلضافة إىل احلقوق السابقة التي يدخل فيها نبينا حممد 
به    اإليامن   -1 الَِّذي ﴿، وأنه خاتم األنبياء واملرسلني، قال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصالصادق  َوالنُّوِر  َوَرُسولِِه  بِاهللَِّ  َفآِمنُوا 

ِذي ُيْؤِمُن بِاهللَِّ  ﴿[ وقال تعاىل:  8]التغابن:    ﴾َأْنَزْلنَا َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبِْيٌ  يِّ الَّ َفآِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه النَّبِيِّ اأْلُمِّ
هَتَْتُدونَ  ُكْم  َلَعلَّ بُِعوُه  َواتَّ تعاىل:  158]األعراف:    ﴾ َوَكلاَِمتِِه  وقال  َوآِمنُوا  ﴿[  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا 

َغُفوٌر َرِحيمٌ بَِرُسولِ  َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللَُّ  بِِه  َلُكْم ُنوًرا ََتُْشوَن  َرمْحَتِِه َوجَيَْعْل  ُيْؤتُِكْم كِْفَلنْيِ ِمْن  [ 28]احلديد:    ﴾ِه 
 [.13]الفتح:   ﴾َوَمْن مَلْ ُيْؤِمْن بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َفإِنَّا َأْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن َسِعًْيا﴿ وقال تعاىل:

طاعته يف فيام أمر، وتصديقه فيام أخرب، واجتناب ما هنى عنه وزجر، وأال ُيعبد اهللُ  تصديقه فيام أتى به، و   -2
تعاىل:   قال  رشع،  بام  املُْبنِيُ ﴿إال  اْلَبََلُغ  َرُسولِنَا  َعىَل  َفإِنَّاَم  ْيُتْم  َتَولَّ َفإِْن  ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوا  اهللََّ    ﴾ َوَأطِيُعوا 

تعاىل:    [12]التغابن:   َشِديُد  ﴿وقال  اهللََّ  إِنَّ  اهللََّ  ُقوا  َواتَّ َفاْنَتُهوا  َعنُْه  هَنَاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ آَتاُكُم  َوَما 
 [. 7]احلرش:  ﴾اْلِعَقاِب 

بُِعوِن ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِبُّوَن اهللََّ ﴿ ، واَّتاذه قدوة يف مجيع األمور، واالقتداء هبديه، قال تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلص اتباعه    -3  َفاتَّ
َرِحيمٌ  َغُفوٌر  َواهللَُّ  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  اهللَُّ  عمران:    ﴾حُيْبِْبُكُم  تعاىل:  31]آل  وقال  َلَعلَُّكْم  ﴿[  بُِعوُه  َواتَّ

خمالفته 158]األعراف:    ﴾هَتَْتُدونَ  من  واحلذر  سنته،  والتزام  هديه،  عىل  السْي  فيجب  »فمن :  ملسو هيلع هللا ىلصقال    ،[ 
 .(1)فليس مني«رغب عن سنتي 

َوَأْبنَاُؤُكْم  ﴿ أكثر من األهل والولد، والوالد، والناس أمجعني، قال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصحمبته    -4 ُقْل إِْن َكاَن آَباُؤُكْم 
َكَساَدَها   ََّتَْشْوَن  اَرٌة  َوجِتَ ْفُتُموَها  اْقرَتَ َوَأْمَواٌل  َوَعِشَْيُتُكْم  َوَأْزَواُجُكْم  َأَحبَّ  َوإِْخَواُنُكْم  َتْرَضْوهَنَا  َوَمَساكُِن 

هَيْ  اَل  َواهللَُّ  بَِأْمِرِه  اهللَُّ  َيْأيِتَ  َحتَّى  بَُّصوا  َفرَتَ َسبِيلِِه  يِف  َوِجَهاٍد  َوَرُسولِِه  اهللَِّ  ِمَن  اْلَفاِسِقنيَ إَِلْيُكْم  اْلَقْوَم   ﴾ ِدي 
النَّبِيُّ  24]التوبة:   قال  قال:  أنٍس  وعن  أ :  ملسو هيلع هللا ىلص[  حتى  أحدكم،  يؤمن  وولده »ال  والده  إليه من  كون أحب 

 

 (. 1401( ومسلم برقم ) 5063( أخرجه البخاري برقم ) 1)
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 .(1) والناس أمجعني«

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلكِْن  ﴿هو خاتم األنبياء، قال تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلصجيب عىل املسلم اعتقاد أّن نبينا   َما َكاَن حُمَمَّ
َوَخاَتَم   اهللَِّ  ختم  40]األحزاب:    ﴾النَّبِيِّنيَ َرُسوَل  األعم  ختم  من  يلزم  ألنه  املرسلني؛  ختم  منه  ويلزم   ]

يف آخر الزمان؛ ألنه إنام ينزل    -عليه السَلم-األخص، من غْي عكس، وال ُيشكل عىل ذلك نزول عيسى  
وال يقبل   ،لكتابال ينايف ذلك أنه حني ينزل حيكم برفع اجلزية عن أهل ا ، ومتبعًا له، ونبينا برشيعة  حاكاًم  

   .فحكمه بذلك إنام هو برشيعة نبينا  ، ألن نبينا أخرب بأهنا مغياة إىل نزول عيسى  ؛منهم إال اإلسَلم أو السيف
رشيعة أن  يعتقد  أن  املسلم  باتّ   ملسو هيلع هللا ىلصحممد    وجيب عىل  إال  نجاة ألحد  وأنه ال  الرشائع،  ،  ملسو هيلع هللا ىلص باعه  هي خاَتة 

 والعمل برشيعته. 

  
 

 

  

 

 (. 44( ومسلم برقم ) 15( أخرجه البخاري برقم ) 1)

ومل يتبعوه؛ هم مكذبون أيضا للمسيح عيسى بن مريم؛ ألن  ملسو هيلع هللا ىلصالنصارى الذين كذبوا  النبي حممًدا 
؛ فَل معنى لبشارهتم به إال أنه رسول إليهم ينقذهم ملسو هيلع هللا ىلص املسيح عليه السَلم قد َبرشَّ النصارى بمحمد

 .اهلل به من الضَللة، وهيدهيم إىل رصاط مستقيم

 

 

 .فهمك ملوضوع الدرس، اذكر بإجياز ما يتضمنه اإليامن بالرسل عند املسلمنيمن خَلل 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 تعريف املعجزة:  -1
اسم فاعل، مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن اإلتيان باليشء من عمل أو رأي أو  :املعجزة لغةا  -

 .(1) تدبْي
 .(2) يعجز املنكرون عن اإلتيان بمثله نبي، يظهره اهلل عىل يد  خارق للعادة هي أمر  :اصطالحاا  -

 . (3)ويعّرف الفخر الرازي املعجزة: بأهّنا أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سامل عن املعارضة
ا وطابقها عىل    ،وقارهنا  ، ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة  : ويعرفها ابن محدان بأهنَّ

 .(4) بحيث ال يقدر أحٌد عىل مثلها، وال عىل ما يقارهبا ،جهة التحدي ابتداءً 

 

 

 (. 65/ 1( وبصائر ذوي التمييز ) 200( وخمتار الصحاح )ص:  305( واملغرب يف ترتيب املعرب )ص:  215/  1( ينظر: العني ) 1) 
 (. 103( ينظر: قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر )ص:  2)
 (. 290/  2( لوامع األنوار البهية ) 3)
 (. 290/  2( لوامع األنوار البهية ) 4)
 

 

 .بالرجوع إىل املصادر املتاحة لديك؛ اذكر احلكمة من وجود املعجزات
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 رشوط املعجزة: -2
للعادة،    -1 خارقة  تكون  للعادةأن  بخارق  ليس  ما  األفعال   ،فخرج  من  األنبياء  من  يصدر  ما  مثل 

 واألحوال الطبيعية. 
  ،لُيعَلم صدقهم، فخرجت األمور اخلارقة التي جتري عىل أيدي األولياء  ؛أن جتري عىل أيدي األنبياء  -2

 وإنام هي كرامات بسبب متابعتهم لألنبياء.  ،فهي ليست بمعجزات
عوذة،    -3 أْن يعجز املنكرون عن اإلتيان بمثلها، فخرج به ما يدعيه الكذابون من السحرة والكهان من الشَّ

 . بل يعارضها أمثاهلا مما يفعله السحرة واملشعوذون  ،فإهنا ال تسلم من املعارضة 
 فإذا تأخرت بزمن يسْي فليست معجزة.   ، أن تكون مقرونة بزمن النبوة -4
املعجزة    -5 تكون  إهانةأن  سميت  للمطلوب  خمالفة  جاءت  فإن  للمطلوب،  ملسيلمة   ،موافقة  حصل  كام 

 .(1) الكذاب، فإنه َتَفل يف عني لتربأ فعميت السليمة
 

 : آية نبي اهلل صالح:النموذج األول 

صاحلًا   نبيه  اهلل  السَلم-أرسل  قبائل    -عليه  من  وهي  وحده،  تعاىل  اهلل  عبادة  إىل  يدعوهم  ثمود  قبيلة  إىل 
قد أنعم   -عليه السَلم-وكان قوم صالح    ،(2))احِلْجر(ح واحدًا منها، وكانت مساكنها بـالعرب، وكان صال

قد اهلل عليهم بمظاهر احلضارة من العمران والبنيان، بيد أهنم كانوا جاحدين ألنعمه، منكرين لوحدانيته، و
َوَياَقْوِم َهِذِه َناَقُة اهللَِّ َلُكْم  ﴿  ، قال تعاىل:طالبوا نبيهم بمعجزة تثبت أنه رسول من اهلل إليهم، فأتاهم بالناقة 

وَها بُِسوءٍ  َواَل ََتَسُّ َتْأُكْل يِف َأْرِض اهللَِّ  َفَذُروَها  َقاَل ﴿  وقال تعاىل:  [64]هود:    ﴾َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َقِريٌب   آَيًة 
 

 (. 145( تبسيط العقائد اإلسَلمية )ص:  1)
فيها. ومما قيل: إن مدائن صالح  ( اختلف أهل التاريخ يف موقع ديار ثمود )احلجر( ومل يعينها القرآن، فَل نقطع بيشء  2)

 كانت تعرف قدياًم بمدينة احِلْجر، هي موقع أثري يقع بني احلجاز وتبوك، قريب من  املدينة املنورة. 
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َمْعُلوٍم   َيْوٍم  ُب  رِشْ َوَلُكْم  ٌب  رِشْ هَلَا  َناَقٌة  َعظِيٍم  *  َهِذِه  َيْوٍم  َعَذاُب  َفَيْأُخَذُكْم  بُِسوٍء  وَها  ََتَسُّ َفَعَقُروَها  *  َواَل 
،  [158 - 155]الشعراء:   ﴾ ُهْم ُمْؤِمننِيَ َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثرُ * َفَأْصَبُحوا َناِدِمنَي 

خلروجها من الصخرة، وكوهنا ترشب يف اليوم الواحد ما يرشبه قوم صالح كلهم،    ؛الناقة آية   هذه  فكانت
أمرهم أن يرتكوا الناقة وشأهنا، وال يمسوها بسوء، غْي أهنم مل ف،  (1) وتدر من اللبن مثل ما ترشب من املاء

حيث أخَذهم أخذًا شديدًا وألياًم، فأنزل اهلل هبم    وقتلوا الناقة، فعاقبهم سبحانه رش عقاب، وا ألمره،  تيلتف
فأَخَذهُتم الَرجفُة فأصَبحوا  ﴿الً كثْيًة من العذاب كام أخرب اهلل تعاىل به يف كتابه، قال تعاىل:  ا صنوفًا وأشك

جاثِمني داِرِهم  الذ78]األعراف:    ﴾يف  العذاب  ُسمي  آخر  موضع  ويف  فقال [  بالَصيحِة،  عليهم  وقع  ي 
َجاثِِمنيَ ﴿تعاىل:   ِدَياِرِهْم  يِف  َفَأْصَبُحوا  ْيَحُة  الصَّ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ يف 67]هود:    ﴾َوَأَخَذ  العذاب  وسمي   ]

تعاىل:   فقال  اهلون،  العذاب  العزيز بصاعقة  كتابه  اْلَعمَ ﴿موضٍع آخر يف  َفاْسَتَحبُّوا  َفَهَدْينَاُهْم  َثُموُد  ا  ى  َوَأمَّ
َيْكِسُبونَ  َكاُنوا  باَِم  اهْلُوِن  اْلَعَذاِب  َصاِعَقُة  َفَأَخَذهْتُْم  اهْلَُدٰى  املراِت    [17]فصلت:    ﴾َعىَل  من  مرٍة  كّل  ويف 

وضوحًا وُيبني   مما يزيد األمرَ   ؛ يذكر القرآن الكريم لنا عذاب قوم ثمود من جانب خيتلف عن اآلخر الثَلث 
وق الذي  األليم  الشديد  العذاب  شديدة  لنا  عظيمة  صيحٍة  جمرد  ليس  فالعذاب  ثمود،  بقوِم  القوة  ع 

ا َأْرَسْلنَا  ﴿رجفت هبم فقطعتهم، قال اهلل تعاىل:    عظيمةٌ   والطغيان، بل صحب هذه رجفٌة شديدٌة وزلزلةٌ  إِنَّ
املُْْحَتظِرِ  َكَهِشيِم  َفَكاُنوا  َواِحَدًة  َصْيَحًة  الشوكان يف تفسْيه:  [31]القمر:  ﴾َعَلْيِهْم  ومعنى اآلية أهنم "  قال 

ت عن  ة عربّ ويَلحظ أن اآليات الكريم.  (2) "صاروا كالشجر إذا يبس يف احلظْية وداسته الغنم بعد سقوطه 
السَلم-الذي أصاب قوم صالح    العذاب بـ)  -عليه  وتارة  بـ)الصيحة(  بـ)الصاعقة( الرجفةتارة  وتارة   )

تعارض  ـ)الطاغية( بوتارة   بعضًا، وهي   وال  بعضها  متقاربة يف معناها، ويكمل  التعبْيات؛ ألهنا  بني هذه 
 تدل عىل شدة ما أصاهبم من عذاب. 

 

 (. 130/ 13( وتفسْي القرطبي )1512/  5( تفسْي ابن أيب حاتم )1)

 (. 153/  5( فتح القدير للشوكان ) 2)
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ِذيَن آَمنُوا َمَعُه بَِرمْحٍَة  ﴿  والذين آمنوا معه، قال تعاىل:   ،نبيه صاحلاً اهلل  ى  ونجَّ  ْينَا َصاحِلًا َوالَّ َفَلامَّ َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ
َك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيزُ ِمنَّا َوِمْن      .[66]هود:  ﴾ِخْزِي َيْوِمئٍِذ إِنَّ َربَّ

 
 :-عليه السالم-: معجزة إبراهيم النموذج الثاين

هم    -عليه السَلم-عندما دعا نبي اهلل إبراهيم   قومه إىل عبادة اهلل وحده، وترك عبادة األصنام، وأخذ حياجُّ
يف كل طريق، وبكل وسيلة، حتى انتهى به األمر إىل أن حطَّم تلك األصنام، حتى يبنيِّ لقومه سوء صنيعهم  

فعلهم، وقلة حيلتهم يف دفع حجج إبراهيم؛ وبان   القوم سوء  فلام تبنّي ،  ال ترض وال تنفعوأهنا  يف عبادة آهلة  
وأشعلوا له  ،إىل استعامل جاِه ُملكهم، فجمعوا احلطب  عجزهم، وظهر احلق، واندفع الباطل، عدلوا عندئذٍ 

بأذى ُتِصيبه  أال  النَّار  تعاىل  اهلل  فأمر  فيها،  تعاىل:  ،النَّار، ورموه  قال  بردًا وسَلمًا،  َقاُلوا  ﴿  وأن تكون عليه 
َفاِعلنَِي   ُكنُْتْم  إِْن  آهِلََتُكْم  وا  َواْنرُصُ ُقوُه  إِْبَراِهيَم  *  َحرِّ َعىَل  َوَسََلًما  َبْرًدا  ُكوِن  َياَناُر  َكْيًدا  *  ُقْلنَا  بِِه  َوَأَراُدوا 

ينَ     .[70 - 68]األنبياء:  ﴾ َفَجَعْلنَاُهُم اأْلَْخَِسِ
 :-سالمعليه ال-: آيات نبي اهلل موسى النموذج الثالث

موسى   اهلل  السَلم-أعطى  تعاىل:  -عليه  قال  بينات،  آيات  َبيِّنَاٍت ﴿  تسع  آَياٍت  تِْسَع  ُموَسى  آَتْينَا   ﴾َوَلَقْد 
األعراف   [101]اإلرساء:   سورة  يف  املذكورة  مع   ،والدم  ، والضفادع  ،والُقّمل  ،واجلراد  ، الطوفان  :وهي 

بالسنني  ،والعصا  ،اليد الثمرات   ،واألخذ  آيات  ،ونقص  تسع  العصا فهذه  وأكربها  اآليات  هذه  وأعظم   ،
َقاَل   *َوَما تِْلَك بَِيِمينَِك َياُموَسى  ﴿  التي كانت تتحول إىل حّية عظيمة عندما يلقيها عىل األرض، قال تعاىل:

فك عىل قصة قوم ثمود وفعلهم مع ناقة نبي اهلل   ما الدرس العميل الذي يمكن أن تتعلمه من تعرُّ
 ؟-عليه السالم-صالح 

................................................................................................
................................................................................................ 

 



 (67 ( 

 

 

ُأْخَرى   َمآِرُب  فِيَها  َويِلَ  َغنَِمي  هِبَا َعىَل  َوَأُهشُّ  َعَلْيَها  ُأ  َأَتَوكَّ َياُموَسى    *ِهَي َعَصاَي  َأْلِقَها  َفإَِذا    *َقاَل  َفَأْلَقاَها 
    .[21 - 17]طه:  ﴾نُِعيُدَها ِسَْيهَتَا اأْلُوىَل َقاَل ُخْذَها َواَل ََّتَْف َس  *ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى  

من   والعِ وكان  احلبال  من  عرشات  ابتلعت  أن  العصا  هذه  هبا  شأن  جاء  التي  ليغالبوا  سحرة  يص  فرعون 
َأْلَقى  ﴿  موسى، قال تعاىل:  َمْن  َل  َأوَّ َنُكوَن  َأْن  ا  َوإِمَّ ُتْلِقَي  َأْن  ا  إِمَّ َياُموَسى  ِحَباهُلُْم    * َقاُلوا  َفإَِذا  َأْلُقوا  َبْل  َقاَل 

َتْسَعى   َا  َأهنَّ ِسْحِرِهْم  ِمْن  إَِلْيِه  يَُّل  خُيَ ُموَسى    * َوِعِصيُُّهْم  ِخيَفًة  َنْفِسِه  يِف  َأْنَت   *َفَأْوَجَس  إِنََّك  ََّتَْف  اَل  ُقْلنَا 
اِحُر َحْيُث َأَتىَوَأْلِق َما يِف َيِمينَِك َتْلَقْف َما َصنَُعوا إِنَّاَم َص   *اأْلَْعىَل    65]طه:    ﴾نَُعوا َكْيُد َساِحٍر َواَل ُيْفلُِح السَّ

علموا أنَّ هذا ليس من صنع البرش، إنام هو من صنع اهلل    عاين السحرة ما فعلته حيَّة موسىوعندما    [69  -
أمام اجلموع ساجدين هلل ربِّ العاملني، قال تعحتى    أنفسهم   خالق البرش، فلم يتاملكوا  وا  َفُأْلِقَي ﴿  اىل:خرُّ

ًدا َقاُلوا آَمنَّا بَِربِّ َهاُروَن َوُموَسى َحَرُة ُسجَّ  .[70]طه:  ﴾السَّ

 
 :-عليه السالم-معجزات نبي اهلل عيسى النموذج الرابع: 

التي أخربنا اهلل هبا أّنه كان يصنع من الطني ما يشبه الطيور، ثمَّ ينفخ فيها فتصبح طيورًا بإذن    من معجزاته
)املصاب بداء معروف وهو بياض فيربأ بإذن اهلل، ويمسح األبرص  )األعمى(  اهلل وقدرته، ويمسح األكمه  

القرآن   لنا   اهلل تعاىل، وقد حكى فيحييهم    ،فيذهب اهلل عنه برصه، ويمرُّ عىل املوتى فينادهيم يصيب اجللد(  
عيسى:  خماطبًا  تعاىل  قوله  يف  بِإِْذِن ﴿  هذا  ا  َطْْيً َفَتُكوُن  فِيَها  َفَتنُْفُخ  بِإِْذِن  ْْيِ  الطَّ َكَهْيَئِة  الطِّنِي  ِمَن  ََّتُْلُق  َوإِْذ 

ُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص بِإِْذِن َوإِْذ َُّتِْرُج املَْْوَتى بِإِْذِن      .[110]املائدة:  ﴾َوُترْبِ

 ماذا استفدت من تعرفك عىل موقف وثبات سحرة فرعون عىل اإليامن بعدما رأوا آية سيدنا موسى؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 
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ملسو هيلع هللا ىلص
دة لرسالته، وهي كثْية أوصلها بعض    ملسو هيلع هللا ىلصمعجزات النبي   هي الدالَّة عىل صدقه، والشاهدة بنبوته، واملؤكِّ

 ىل نوعني: العلامء إىل األلف، ويمكن تقسيمها إ
 :  كثْية، منها  وهيالتي تدرك باحلس، وتشاهد بالعيان، املعجزات احلسية،  النوع األول:

الرسوَل    - القمر، فقد سأل أهُل مكة  بينهامآيةً   ملسو هيلع هللا ىلصانشقاق  القمر شقني، حتى رأوا حراء  ، وقد (1) ، فانشق 
تعاىل:   فقال  كتابه،  يف  املعجزة  هذه  ذكر  اهلل  سّجل  وقد  بدرًا،  انشقاقه  عند  القمر  اَعُة  ﴿كان  السَّ َبِت  اْقرَتَ

 [.  2، 1]القمر:  ﴾َواْنَشقَّ اْلَقَمُر * َوإِْن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ 
، فعن جابر بن ملسو هيلع هللا ىلص تكثْيه املاء، ونبعه من بني أصابعه الرشيفة، فقد وقع من هذا يشء كثْي من الرسول    -

اهلل   عنه-عبد  اهلل  قال: -ريض  والنبي    "،  احلديبية،  يوم  الناس  فتوضأ، فجهش   ملسو هيلع هللا ىلصعطش  ركوة  يديه  بني 
بني يديك، فوضع يده يف قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ، وال نرشب إال ما    «ما لكم؟»الناس نحوه، فقال:  

يثور بني أصابعه، كأمثال العيون، فرشبنا وتوضأنا، قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة  الركوة، فجعل املاء 
  .(2) "ألف لكفانا، كنا مخس عرشة مائة 

اهلل  و  - وقال:    ملسو هيلع هللا ىلصأراد رسول  بغصن شجرة  فأخذ  به،  يسترت  ما  فلم جيد  سفر،  وهو يف  أن يقيض حاجته 

 

 (. 2800م ) ( ومسلم برق3868( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 1856( ومسلم برقم ) 3576( أخرجه البخاري برقم ) 2)

 

 .وملاذا؟ هبم؟ اإليامن من ومعجزاهتم -السَلم عليهم –هل يعترب الُغُلو يف تعظيم الرسل 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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فانقادت معه كالبعْي املخشوم )أي املربوط يف أنفه ليميش وينقاد بسهولة( حتى أتى  »انقادي عيل بإذن اهلل«  
تلتئام عليه فالتأمتا، ثم بعد قضاء احلاجة رج  عت كل  الشجرة األخرى ففعل، وقال كذلك، ثم أمرمها أن 

 .(1) شجرة، وقامت كل واحدة منهام عىل ساق
ومن أعظمها القرآن الكريم، والكتاب املبني، وهو معجزة َّتاطب النفوس   املعجزات املعنوية:  النوع الثاين:

تعاىل:   قال  التبديل،  وال  التغيْي،  عليها  يطرأ  ال  الدين،  يوم  إىل  دائمة  باقية  ِذيَن  ﴿ والعقول،  الَّ َكَفُروا  إِنَّ 
َخْلِفِه   ِمْن  َواَل  َيَدْيِه  َبنْيِ  ِمْن  اْلَباطُِل  َيْأتِيِه  اَل  َعِزيٌز *  ُه َلكَِتاٌب  َوإِنَّ ملََّا َجاَءُهْم  ْكِر  ِمْن َحكِيٍم مَحِيدٍ بِالذِّ  ﴾ َتنِْزيٌل 

 [. 42، 41]فصلت: 

 

  

 

 (. 3012( أخرجه مسلم برقم ) 1)

 

ثَلثة فروق من خَلل ما يتاح لك من مصادر للبحث والتعلم؛ وبالتعاون مع زمَلئك؛ اذكر 
 .بني الكرامة واملعجزة

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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– 

 

 : أقسام مخسة، وجيمعها  متنوعٌة وكثْيةٌ   ملسو هيلع هللا ىلصدالئل النبوة الشاهدة بنبوة نبينا حممد 
قال:    -ريض اهلل عنه-، فعن أيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن الكريم، وهو من أعظم األدلة عىل نبوته    األول:القسم  

،»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل   ه آمن عليه البرش، وإنام كان إال قد ُأعطي من اآليات، ما مثلُ   ما من األنبياء من نبيٍّ
، فأرجو أن أكون أكثَرهم تابعًا يوم القيامة  .(1) «الذي ُأوتيُت وحيًا َأوحى اهللُ إيلَّ

 وانشقاِق القمر.  ،وشفاِء املرىض ،كتكثْي الطعام،ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  املعجزات احلسيَّة التي وهبها اهللُ الثاين:القسم 

رسالته    الثالث:القسم   وانتشاِر  القتل،  من  له  وعصمتِه  دعاءه،  اهلل  كاستجابة  املعنوية،  عليه -الدالئل 
ثم لدعوته ودينه، وال    ،ومِعيَّته لشخصه  ،، فهذا النوع من الدالئل يدل عىل تأييد اهلل له -الصَلة والسَلم

 ُيؤيِّد اهلل دعيًَّا يفرتي عليه الكذب بمثل هذا. 
قت حال حياته، أو بعد وفاته، كام أخرب عنها، ومن  ملسو هيلع هللا ىلصأخرب عنها النبي    الغيوب التي  الرابع:  القسم ، وحتقَّ

به   أخرب  ما  أيضًا  النوع  والسَلم-هذا  الصَلة  العلم   -عليه  بصحته  شهد  الذي  العلمي  اإلعجاز  من 
   التَّجريبي احلديث.

 : ملسو هيلع هللا ىلصومن األمور الغيبية التي أخرب عنها النبي  
ب  - اهللإخباره  سبيل  يف  كنوزمها  وإنفاق  وقيرص،  كِسى  وهَلك  والروم،  فارس  مملكتي  أيب زوال  فعن   :

اهلل    -ريض اهلل عنه-هريرة   بعده، وإذا هلك قيرص فَل  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول  »إذا هلك كِسى فَل كِسى 
 .(2) نوزمها يف سبيل اهلل«قيرص بعده، والذي نفيس بيده لتنفقن ك

 

 (. 152( ومسلم برقم ) 7274( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 3120( أخرجه البخاري برقم ) 2)
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 .(1) »تقتل عامرًا الفئة الباغية«: ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-وإخباره بقتل عامر  -
قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعنه    وثبت  - ومبْيًا«إ»أنه  كذابًا  ثقيف  يف  الذي  ،  (2)ن  املشهور  املختار  عن  النبوة،  افأخرب  ّدعى 

 كثْيًا من املسلمني. وسفاك الدماء احلجاج الظامل الذي قتل 
ابقة  اخلامس:القسم   ، فهو النبي الذي أخذ اهلل امليثاق عىل األنبياء ملسو هيلع هللا ىلصوتبشْيها بَِمْقَدمه    ،إخبار النبوات السَّ

َوإِْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق النَّبِيِّنَي ملََا آَتْيُتُكْم ِمْن كَِتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ  ﴿  وينرصوه حال بعثته، قال تعاىل:  ،أن يؤمنوا به
َذلِكُ  َعىَل  َوَأَخْذُتْم  َأَأْقَرْرُتْم  َقاَل  ُه  نَّ َوَلَتنْرُصُ بِِه  َلُتْؤِمنُنَّ  َمَعُكْم  ملَِا  ٌق  ُمَصدِّ َرُسوٌل  َأْقَرْرَنا  َجاَءُكْم  َقاُلوا  ي  إِرْصِ ْم 

اِهِدينَ َقاَل     .[81]آل عمران:  ﴾َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الشَّ
 

 

  

 

 (. 2916( أخرجه مسلم برقم ) 1)

 (. 2545( أخرجه مسلم برقم ) 2)

 

بالرجوع إىل الدرس ومصادر البحث املتاحة لديك؛ وبالتعاون مع زمَلئك؛ استنبط بعض 
 .ملسو هيلع هللا ىلصخصائص رسالة النبي حممد 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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وحده،    -1 اهلل  بعبادة  يأمروهنم  الرسل،  إليهم  أرسل  حيث  هبم،  وعنايته  بعباده،  اهلل  رمحة  كامل  معرفة 
 ويبينون هلم كيف يعبدونه. 

، وتعظيمهم، والثَّناء عليهم بام يليق هبم؛ ألهنم رسل اهلل تعاىل؛ -والسَلمعليهم الصَلة  -حمبة الرسل    -2
تعاىل: بعبادته، وتبليغ رسالته، والنصح لعباده. قال اهلل  َرُسواًل ﴿  وألهنم قاموا  يِّنَي  اأْلُمِّ يِف  َبَعَث  الَِّذي  ُهَو 

َوُيَعلُِّمُهمُ  يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ُمبنِيٍ   ِمنُْهْم  َضََلٍل  َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنوا  َوإِْن  ْكَمَة  َواحْلِ   ﴾ اْلكَِتاَب 
َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمننَِي ﴿[ وقال اهلل تعاىل:  2]اجلمعة:

َرِحيمٌ  أنٍس  128]التوبة:  ﴾ َرُءوٌف  وعن  عنهر-[  اهلل  النبي    -يض  قال  َحتَّى  :  ملسو هيلع هللا ىلصقال:  أَحُدُكْم  ُيْؤِمُن  »ال 
 .(1) أُكوَن أَحبَّ إَلْيِه ِمْن َوالِِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاس أمْجَِعني«

النِّعمة  -3 اهلل تعاىل عىل هذه  الت   ، ُشكر  تعاىل  ِعبادة اهلل  الناس إىل  الرسل هلداية  إرساُل  ي هي سبُب وهي 
تعاىل:   قال  الدارين،  يف  َوُيَعلُِّمُكُم ﴿السعادة  يُكْم  َوُيَزكِّ آَياتِنَا  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  ِمنُْكْم  َرُسواًل  فِيُكْم  َأْرَسْلنَا  َكاَم 

ْكَمَة َوُيَعلُِّمُكمْ   [.  151]البقرة:  وُنوا َتْعَلُموَن﴾َما مَلْ َتكُ  اْلكَِتاَب َواحْلِ
َبياهنم  -4 تعاىل يف ُحسن  اهلل  إىل  الدعوة  ِحلمهم  ،التأيسِّ هبم يف  أذى قومهم    ،وعظم  وَكامل َصربهم عىل 

 وُنصحهم هلم يف سائر األحوال. 
بأْن خصَّ اهلل    -5 ة بأرشف رسله   -تبارك وتعاىل-االغتباط  وأْن هَدى اهلل    ،وخاَتهم وسيِّدهم   ،هذه األمَّ

قال   للناس،  ُأخِرجْت  ة  أمَّ من خْي  بذلك  فجَعَله  رَشيعته،  ِدينه عىل  يف  خول  للدُّ -القايض عياض  املسلم 
 : -رمحه اهلل

 

 (. 44ومسلم برقم ) ( 15( أخرجه البخاري برقم ) 1)
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ا ًفا َوتِيًها *** َوكِْدُت بَِأمْخُيِص َأَطُأ الثَُّريَّ  َومِمَّا َزاَدِن رَشَ

َت َقْولَِك َيا ِعَبا َت َأمْحََد يِل َنبِيًّاُدُخويِل حَتْ ْ  (1) ِدي *** َوَأْن َصْيَّ
من    -6 هم  إليهم  املرسلنَي  ألن  بالطاعة؛  تعاىل  اهلل  من  القرب  يف  عاليٍة  درجاٍت  البرش  بلوِغ  إمكان  بياُن 

اَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ﴿أن يبنَي ذلك للناس:   ملسو هيلع هللا ىلصجنسِهم، قال اهلل تعاىل آمرًا رسوله   اَم إِهَلُُكْم إَِلٌه ُقْل إِنَّ ُيوَحى إِيَلَّ َأنَّ
كِنيَ   [.6]فصلت:   ﴾َواِحٌد َفاْسَتِقيُموا إَِلْيِه َواْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل لِْلُمرْشِ

 .-عليهم السَلم-معرفُة اهلل تعاىل املعرفَة الصحيحة عن طريق ما جاء به الرسل  -7

 

  

 

 ( وتنسب لغْيه. 46( املفاخرة بني املاء واهلواء )ص:  1)

، التأِّسِّ هبم يف الدعوة إىل -يهم الصالة والسالمعل-كيف يمكن للمسلم أن حيقق عملياا: حمبة الرسل  
 .اهلل تعاىل

................................................................................................
................................................................................................ 

 

ا ملا ييلتكتَب يف دفرتك            : ملخصا
أسباب حاجة البرشية للرسل واألنبياء، أنواع عصمة األنبياء والرسل، حقوق األنبياء ( 1

والرسل عىل وجه العموم واخلصوص، معجزات بعض األنبياء، املعجزات احلسية واملعنوية 
 .، ثمرات اإليامن باألنبياء والرسلملسو هيلع هللا ىلصلنبينا حممد 

 .ُتعلِّل بإجياز وجوب العمل برشيعة الرسول اخلاتم( 2

د رشوط املعجزة.( 3  ُتعدِّ
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 : اخرت من القائمة التالية ما يناسب كل مجلة يف اجلدول التايل: 1س

  اإليامن، عصمة األنبياء، حقيقة جيب  -عليهم السَلم  -وال نجاة ألحد إال باتباعها، األنبياء والرسل)
 . ( املعجزات احلسيةالصادق هبا، املعجزة، 

 املناسب هلا  اجلملة
  ، خاتم األنبياء واملرسلنيملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  . يعجز املنكرون عن اإلتيان بمثلها

  . التي تدرك باحلس، وتشاهد بالعيان
  . البرشية   هم الذين يتولون بيان ما أنزل اهلل إىل

  . هي حفظهم من النقائص، وَّتصيصهم بالكامالت النفيسة، والنرصة
    الرشائع.هي خاَتة   ملسو هيلع هللا ىلصرشيعة حممد  

 ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: ضع عالمة): 2س

 ( ) . عليهم السَلم من سبيل السعادة والفَلح يف الدنيا واآلخرة االهتداء عىل أيدي الرسل  (1
 ( )      عصمة األنبياء تكون يف الصغائر دون الكبائر.  (2
 ( ) مبلغون عن اهلل ما أمرهم اهلل بتبليغه ملن أرسلوا إليهم.رسلون من رهبم،  ماألنبياء   (3
 ( )  األنبياء مجيًعا وحمبتهم، لكن جيب احلذر من بغضهم وعداوهتم.  مواالةال جيب  (4
 ( )   أكثر من األهل والولد، والوالد، والناس أمجعني.  ملسو هيلع هللا ىلص حمبته  -جيب  (5
 ( )     الكفار عىل سبيل اإلهانة هلم. قد حتدث معجزات عىل يد بعض (6
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 ( ) َّتاطب النفوس والعقول، باقية دائمة إىل يوم الدين.  اتاملعجزات املعنوية: هي معجز (7
قت حال حياته، أو بعد وفاته. ملسو هيلع هللا ىلص من دالئل النبوة الغيوب التي أخرب عنها النبي  (8  ( ) ، وحتقَّ
 حتتها: اخرت اإلجابة الصحيحة لكل  سؤال مما ييل وضع خطاا  :3س

 هلدايتهم.   البرش( / اجلن  / املَلئكة / )الرسل إىل  كل البرش حمتاجون (1
 . حسن( /مستحب  /جائز   /)واجب  الرسول اخلاتم العمل برشيعة حكم   (2
 . -عليه السَلم – ( صالح  / زكريا   / شعيب / موسى) بي اهللن آية كانت  الناقة (3
للنبي   (4 املعنوية   املعجزات  أعظم  والسَلممن  الصَلة  الكريم  /  املَلئكة)  :عليه  انشقاق    /  القرآن 

 . (السنة النبوية / القمر
مسح    /   تكثْي املاء  /  الغيوب املخرب عنها )   عىل وجه اخلصوص:  ملسو هيلع هللا ىلص أدلة ثبوت نبوة نبينا حممد  من   (5

 . ( الطوفان / األكمه 
 

 

  

زمَلئك، ناقش أسباب اهلجمة الرشسة من الكفار وأعداء اإلسَلم عىل النبي حممد عليه بالتعاون مع 
 .الصَلة والسَلم، ثم اكتب خملص النقاش يف نقاط، وضعه يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 .يرشح مفهوم اإليامن باليوم اآلخر -

 .اإليامن باليوم اآلخريرشح حكم  -

 .يقدر أمهية اإليامن باليوم اآلخر  -

 .يرشح مفهوم الربزخ  -

 .يذكر دليل احلياة الربزخية -

 .يوضح املراد بفتنة القرب وأدلتها -

 .يرشح عذاب القرب ونعيمه -

 .يوضح املراد بالروح -

 .يوضح مستقر األرواح يف الربزخ -

اعةيذكر مفهوم أرشاط  -  .السَّ

 .يميز بني أرشاط الساعة الكربى والصغرى -

اعة الصغرى -  .يرشح بعض أرشاط السَّ

اعة الكربى -  .يرشح بعض عَلمات السَّ

 يناقش ضوابط تنزيل نصوص أرشاط الساعة عىل الواقع.-

 خمرجات التعلم

 

 املوضوع األول: مفهوم اإليامن باليوم اآلخر

 اإليامن باليوم اآلخراملوضوع الثاين: حكم 

 املوضوع الثالث: احلياة الربزخية

اعة  املوضوع الرابع: أرشاط السَّ

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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الكربى التي ينبني عليها إيامن العبد، وتستقيم هبا عقيدته، وال    اإليامنباليوم اآلخر أحد أركان    اإليامن 
سور  من  سورة  تكاد  ال  حتى  العظيم،  اليوم  هذا  ذكر  من  الكريم  القرآن  أكثر  وهلذا  بدوهنا؛  الدين  يصح 

اهلل، وأكد   متعددة من كتاب  تقريره يف مواضع  متنوعة،  القرآن َّتلو من ذكره، وقد جاء  بأساليب  وقوعه 
أمهية   يؤكد  ومما  اليوم،  هذا  وقوع  حتقق  عىل  تدل  متعددة،  بأسامء  ُيقرَ   اإليامنوسامه  أنه  اآلخر:  ن  باليوم 

﴿َذلُِكْم ُيوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم باهلل يف نصوص كثْية يف الكتاب والسنة، كام قال تعاىل:  اإليامن ب
﴿اَل جَتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه﴾ [ وقال تعاىل:  2]الطَلق:  ﴾  اآْلِخرِ 

»من كان يؤمن باهلل واليوم أنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    -ريض اهلل عنه-[ وكام جاء عن أيب هريرة  22]املجادلة:  
 ، احلديث. (1) اآلخر فَل يؤذي جاره...«

 

 
د من خَلل ما يتاح لك من مصادر للتعلم؛   ليوم اآلخر. لثَلث عَلمات  عدِّ

........................................................................................................  
 ........................................................................................................  

 

 (. 47( ومسلم برقم ) 5185( أخرجه البخاري برقم ) 1)
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وأرشاط   الربزخيَّة،  كاحلياة  إليه،  مة  مقدِّ كان  ما  كل  فيه  ويدخل  القيامة،  يوم  اآلخر:  باليوم  املراد 
 وسمي بذلك؛ ألنه آخر أيام الدنيا، أو آخر األزمنة املحدودة.  الساعة.

اهلل  هو    به  أخرب  ما  بكلِّ  وجل-التصديق  كتابه   -عز  رسوله    ،يف  به  سنته  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب  يكون  يف  مما   ،
بعد املوت من فتنة القرب، وعذابه ونعيمه، والبعث، واحلرش، والصحف،  ومما يكون    وعَلماته  اليوم  ذلك  بمقدمات 

 . اهلل تعاىل ألهلهام مجيعاً واحلساب، وامليزان، واحلوض، والرصاط، والشفاعة، واجلنة والنار، وما أعد  
 

 

  

 

من  62بالتعاون مع زمَلئك؛ ارجع لتفسْي ابن كثْي؛ ثمَّ بنّي ما وجه االستدالل من اآلية 
 .سورة البقرة عىل أن اإليامن باليوم اآلخر أحد األصول املتفق عليها بني الرشائع

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ال يتم إيامن  التي    الستة   اإليامن من أركان العقيدة اإلسَلمية، وهو ركن من أركان  باليوم اآلخر    اإليامن 
هب إال  الدنياااملسلم  يف  وفَلحه  اإلنسان  استقامة  حتقيقه  اهلل  واآلخرة  ، ويف  عّلق  وقد  وجّل -،  صحة   -عّز 

اليوم اآلخر يف ب  اإليامنبه سبحانه و  اإليامن  إيامن العباد بالعموم عىل صّحة إيامهنم باليوم اآلخر، وقرن بني 
تعاىل:   قوله  املواضع  هذه  ومن  الكريم،  القرآن  من  موضًعا  عرش  َواْلَيْوِم ﴿تسعة  بِاهللَِّ  آَمَن  َمْن  اْلرِبَّ  َوَلكِنَّ 

َوالنَّبِيِّنَي   َواْلكَِتاِب  َواملَََْلئَِكِة  وجعل من صفات املتقني إيامهنم باليوم اآلخر، قال  [  177]البقرة:    ﴾اآْلِخِر 
ِذيَن ُيْؤِمنُوَن باَِم ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك َوبِاآْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُونَ ﴿تعاىل:   [. 4]البقرة:  ﴾َوالَّ

ن تؤمن  »أ:  ملسو هيلع هللا ىلص ، قال  اإليامنيف حديث جربيل الطويل، قال: فأخربن عن    -ريض اهلل عنه -وعن عمر  
 .(1)  باهلل، ومَلئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خْيه ورشه«

 ( 
  ، باليوم اآلخر، كام أّن الكفر باليوم اآلخر  اإليامن  :وعىل هذا يتبنّي أّنه من الواجبات احلتمية عىل املسلم

عىل  اإليامنوعدم   يرتّتب  ما  عليه  يرتّتب  تعاىل    به  باهلل  باهلل-الكفر  والرشك   -والعياذ  والرش  الفساد   من 

 

 (. 8( ومسلم برقم ) 4777( أخرجه البخاري برقم ) 1)

أكثر القرآن الكريم من ذكر هذا اليوم العظيم، حتى ال تكاد سورة من سور القرآن َّتلو من ذكره، 
وساّمه بأسامء وقد جاء تقريره يف مواضع متعددة من كتاب اهلل، وأكد وقوعه بأساليب متنوعة، 

 .متعددة تدل عىل حتقق وقوع هذا اليوم
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ِذيَن آَمنُوا آِمنُوا  َيا﴿ :  -عّز وجّل -، والدليل قول اهلل  والضَلل َا الَّ َل َعىَل    َأهيُّ بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَِّذي َنزَّ
ِم اآْلِخِر َفَقْد َضلَّ َضََلاًل  َرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاهللَِّ َوَمََلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َواْلَيوْ 

 .[136]النساء:  ﴾َبِعيًدا

 

يوم   األول:األمر   باليوم اآلخر بصورة إمجالية، ويعرف أن هناك  العبد  يؤمن  أيام    اً أن  تعاىل آخر  جعله اهلل 
 وهذا هو احلد األدنى لتحصيل هذا الركن.  ، الدنيا

 عىل وجه التفصيل يف أمور الغيب التي تكون بعد املوت.   ملسو هيلع هللا ىلص ؤمن بكلِّ ما أخرب به الرسول أن يُ  الثاين:األمر 
 

 

  

 

د مخسة أسامء لليوم اآلخرمن خَلل ال  .تأمل يف القرآن الكريم؛ عدِّ
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

ب باليوم اآلخر  .هات من سورة الرعد ما ُتدلِّل به عىل كفر من كذَّ
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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يئني :الربزخ لغةا  -1  .(1) احلاجز بني الشَّ
 .(2) هو ما بني املوت إىل البعث، ومن مات دخله اصطالحاا:الربزخ  -2
ونعيمه  -3 وعذابه  القرب  فتنة  من  املوت  بعد  يكون  ما  فهي:  الربزخية  احلياة  من    ،وأما  يكون  وما 

 أهوال بعدها إىل قيام الساعة. 

  

ومنها   الربزخية،  احلياة  عن  كثْية  نصوص  تعاىل:وردت  َربِّ  ﴿  قوله  َقاَل  املَْْوُت  َأَحَدُهُم  َجاَء  إَِذا  َحتَّى 
َيْوِم    *اْرِجُعوِن   إِىَل  َبْرَزٌخ  َوَرائِِهْم  َوِمْن  َقائُِلَها  ُهَو  َكلَِمٌة  َا  إِهنَّ َكَلَّ  َتَرْكُت  فِياَم  َصاحِلًا  َأْعَمُل   ﴾ ُيْبَعُثونَ َلَعيلِّ 

   .[100، 99]املؤمنون: 
تعاىل:   آَل ﴿وقوله  َأْدخلوا  اَعة  السَّ َتقوم  َوَيْوَم  َوَعشيًّا  ا  غدوًّ َعَلْيَها  يْعَرضوَن  اْلَعَذاب النَّار  َأَشدَّ  فْرَعْوَن   ﴾ 

اآلية:  [  46]غافر:   تفسْي هذه  ابن كثْي يف  أرواحهم  "يقول  وأتباعه-فإن  فرعون  النار    -أي  تعرض عىل 

 

 (. 256/  1( ولسان العرب )234/ 7( وتاج العروس ) 419/  1( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1)
 (. 226( والكليات )ص: 75( والتوقيف عىل مهامت التعاريف )ص:  234/ 7( ينظر: تاج العروس ) 2)
 

الربزخ: ما بني الدنيا واآلخرة؛ ليُسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويرشبون، وال مع )قال حممد بن كعب: 
 .(3)(أهل اآلخرة جُيازون بأعامهلم
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، وغْيها من  (1) "صباحًا ومساًء إىل قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم يف النار
 السنة عىل ذلك. اآليات، وستأيت أدلة من 

 

ربه املراد   عن  دفن  إذا  امليت  سؤال  القرب:  ونبيه، ودينه  ،بفتنة  تعاىل:   ،  بِاْلَقْوِل ﴿  قال  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  ُيَثبُِّت 
ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة َوُيِضلُّ اهللَُّ الظَّاملنِِيَ     .[27]إبراهيم:  ﴾َوَيْفَعُل اهللَُّ َما َيَشاءُ   الثَّابِِت يِف احْلََياِة الدُّ

أو قريب -فأوحي إيل: أنكم تفتنون يف قبوركم مثل  »:  ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي    قالت:  -اريض اهلل عنه -عن أسامء  و
 .(2)«من فتنة املسيح الدجال -ال أدري أي ذلك قالت أسامء

 

 وبياهنا عىل النحو التايل:  ،ثبات عذاب القرب إل جاءت أدلة متعددة من الكتاب والسنة 
 

 (. 146/  7( تفسْي ابن كثْي ت سَلمة ) 1)
 (. 905( ومسلم برقم ) 86( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 

 .اذكر العالقة بني اإليامن باليوم اآلخر، وبني كل من: )عدم إيذاء اجلار، إكرام الضيف، الكالم احلسن( 
................................................................................................

................................................................................................ 

 

 

 مواضع كثْية من القرآن الكريم؟ما احلكمة من اقرتان اإليامن باهلل باليوم اآلخر يف 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 من القرآن:  األدلة
اْلَعَذاِب  ﴿  قول اهلل تعاىل:   -1 فِْرَعْوَن ُسوُء  بِآِل  ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها *  َفَوَقاُه اهللَُّ َسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق  النَّاُر 

اْلَعَذاِب  َأَشدَّ  فِْرَعْوَن  آَل  َأْدِخُلوا  اَعُة  السَّ َتُقوُم  َوَيْوَم  َوَعِشيًّا  ا  القرطبي:    [46،  45]غافر:    ﴾ُغُدوًّ قال  أن  و" الربزخاجلمهور عىل  العرض يف  بع  ،هذا  القرباحتج  تثبيت عذاب  العلم يف  أهل  ابن ،  (1) "ض  وقال 
  .(2) "وهذه اآلية أصل كبْي يف استدالل أهل السنة عىل عذاب الربزخ يف القبور"كثْي: 

وَن إِىَل ﴿ كام دل عىل عذاب القرب قوله تعاىل:  -2 َتنْيِ ُثمَّ ُيَردُّ هُبُْم َمرَّ فقد   [101]التوبة:  ﴾ َعَذاٍب َعظِيمٍ َسنَُعذِّ
فعن  القرب،  السلف عىل عذاب  كثْي من  هبا  اآلية:    استدل  تفسْي  قال يف  أنه  القرب "جماهد  وعذاب    باجلوع 

َعظِيمٍ ﴿ َعَذاٍب  إِىَل  وَن  ُيَردُّ القيامة   ﴾ُثمَّ  قال:    .(3) "يوم  قتادة  َتنْيِ ﴿"وعن  َمرَّ هُبُْم  الدنيا  ﴾َسنَُعذِّ   ، عذاب 
 . (4) "وعذاب القرب

 من السنة:  األدلة 
أن هيودية دخلت عليها، فذكرت عذاب القرب، فقالت هلا: أعاذك اهلل من   -ريض اهلل عنها-عن عائشة    -1

اهلل   عائشة رسول  فسألت  القرب،  فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصعذاب  القرب،  القرب«عن عذاب  عائشة    »نعم، عذاب  -قالت 
 .(5)صىل صَلة إال تعوذ من عذاب القرب بعدُ  ملسو هيلع هللا ىلص : فام رأيُت رسول اهلل -ريض اهلل عنها

يف حائط لبني النجار عىل بغلة له، ونحن معه؛   ملسو هيلع هللا ىلص قال: بينام النبي    -ريض اهلل عنه-وعن زيد بن ثابت    -2
أقْ  وإذا  تلقيه،  فكادت  به،  فقال:    رُبٌ إذ حادت  أربعة،  أو  أو مخسة  األقرب؟«»ستة  يعرف أصحاب هذه   من 

 

 (. 319  -318/ 15( تفسْي القرطبي ) 1)
 (. 146/  7( تفسْي ابن كثْي ت سَلمة ) 2)
 (. 442/  14الطربي ت شاكر ) ( تفسْي 3)
 (. 443/  14( تفسْي الطربي ت شاكر ) 4)
 (. 1372( أخرجه البخاري برقم ) 5)
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»إن هذه األمة تبتىل يف قبورها، قال: ماتوا يف اإلرشاك، فقال:    »فمتى مات هؤالء؟«فقال رجل: أنا، قال:  
منه«   أسمع  الذي  القرب  عذاب  من  يسمعكم  أن  اهلل  لدعوت  تدافنوا،  ال  أن  بوجهه،  فلوال  علينا  أقبل  ثم 

»تعوذوا باهلل من عذاب القرب« ا: نعوذ باهلل من عذاب النار، فقال:  قالو  »تعوذوا باهلل من عذاب النار«فقال:  
 .(1) قالوا: نعوذ باهلل من عذاب القرب

»إهنام ليعذبان، وما يعذبان يف كبْي،  مر بقربين، فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    -ريض اهلل عنهام-وعن ابن عباس    -3
با يميش  فكان  اآلخر  وأما  البول،  من  يسترت  ال  فكان  أحدمها  فشقها  لنميمة«  أما  رطبة،  جريدة  أخذ  ثم 

 .  (2) »لعله خيفف عنهام ما مل ييبسا«نصفني، فغرز يف كل قرب واحدة، قالوا: يا رسول اهلل، مل فعلت هذا؟ قال: 
»لوال أن ال َتداَفنُوا لدعوت اهلل أن ُيْسِمَعكم من عذاب قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    -ريض اهلل عنه-وعن أنس    -4

 .  (3) القرب«

  
 :أقوال السلف يف عذاب القرب

أول   -1 يقول يف  كان  يوم غدوة وعشية،  كل  يف  رصختان  هريرة  أليب  كانت  قال:  ميِسة  بن  ميمون  عن 
فَل يسمع صوته أحد إال استعاذ باهلل من   "ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون عىل النار"النهار:  

فَل يسمع صوته أحد    "ذهب النهار وجاء الليل، وعرض آل فرعون عىل النار"النار، فإذا كان العيش قال:  
 

 (. 2867( أخرجه مسلم برقم ) 1)
 (. 292( ومسلم برقم )218( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 (. 2867( أخرجه مسلم برقم ) 3)
 

النبوية عىل أنه من األسباب املنجية من عذاب القرب: املرابطة والشهادة يف  دلت جمموعة من األحديث
 .سبيل اهلل، املوت يوم اجلمعة، املوت بداء البطن، قراءة سورة امللك
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 .(1) إال استعاذ باهلل من النار
فقال:    -2 بالشفاعة  يكذبون  قومًا  إن  مالك:  بن  ألنس  رجل  جتالسوهم«وقال  إن    »ال  فقال:  آخر  فسأله 

 .(2) »ال جتالسوهم«قومًا يكذبون بعذاب القرب، فقال: 
عذاب القرب، وقد تظاهرت عليه دالئل اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات  ":  -رمحه اهلل-وقال النووي    -3

تعاىل اهلل  قال  والسنة،  َوَعشيًّا﴿  :الكتاب  ا  غدوًّ َعَلْيَها  يْعَرضوَن  به 46]غافر:    ﴾النَّار  وتظاهرت  اآلية،   ]
مواطن كثْية، وال يمتنع يف العقل أن    من رواية مجاعة من الصحابة َّف  ملسو هيلع هللا ىلص األحاديث الصحيحة عن النبي  

قبوله  وجب  به،  الرشع  وورد  العقل،  يمنعه  مل  وإذا  ويعذبه،  اجلسد  من  جزء  يف  احلياة  تعاىل  اهلل  يعيد 
 .  (3)"واعتقاده

قال أبو حممد عبد احلق: اعلم أن عذاب القرب ليس خمتصًا بالكافرين، وال  ":  -رمحه اهلل-وقال القرطبي    -4
ا عىل  من  موقوفًا  استوجبه  وما  عمله،  من  حاله  عىل  وكل  املؤمنني،  من  طائفة  فيه  يشاركهم  بل  ملنافقني، 
 .  (4) "هـخطيئته وزلل

 
 

 (. 396( شعب اإليامن برقم ) 1)
 (. 243/ 5امعة لَللكائي ) ( رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجل2)
 (. 2-2-201/  17( رشح النووي عىل مسلم )3)
 (. 413( التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة )ص:  4)
 

 اذكر السلوك العميل املتوقع من كل َمْن يؤمن بوجود عذاب القرب ونعيمه؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 
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   .فهام مرتادفان الروح والنفس بمعنى واحد،   -1
عليها   -2 وبنى  وأقدرها،  وعلمها  به،  فأحياها  األجسام،  يف  اهلل  جعله  تعاىل  اهلل  خلق  من  خلق  والروح 

الصفات الرشيفة، واألخَلق الكريمة، وقابلها بأضدادها لنقصان اآلدمية، فإذا أراد العبد إنكارها مل  
 .(1) "تطع؛ ألنه قرص عنها، وقرص به دوهنايقدر لظهور آثارها، وإذا أراد معرفتها وهي بني جنبيه مل يس

،  ... والروح املدبرة للبدن التى تفارقه باملوت هي الروح املنفوخة فيه، وهي النفس التى تفارقه باملوت -3
إن أمسكت    ،وبك أرفعه   ،باسمك رب وضعت جنبي»  إذا نام يقول:  -عليه الصَلة والسَلم-وكان  

فارمحها أرسلتها   ، نفيس  الصاحلني  ،وإن  عبادك  به  حتفظ  بام  تعاىل: ،  (2) «فاحفظها  َيَتَوَّفَّ  ﴿  وقال  اهللَُّ 
َفُيْمِسُك  َمنَاِمَها  يِف  ََتُْت  مَلْ  تِي  َوالَّ َمْوهِتَا  ِحنَي  اأْلَْنُفَس 

َقَض   تِي  َأَجٍل الَّ إِىَل  اأْلُْخَرى  َوُيْرِسُل  املَْْوَت  َعَلْيَها 
ى    .[42]الزمر:  ﴾ ُمَسمًّ

 تتفاوت منازل أرواح العباد يف الربزخ، ويمكن تقسيمها عىل النحو التايل: 
األنبياء:    -1 املنازل يف أعىل علِّيني، يف  أرواح  اهلل  -فعن عائشة    الرفيق األعىل.وهذه تكون يف خْي  ريض 

 .(3) ثَلثاً  »يف الرفيق األعىل« ، ثم قال: ملسو هيلع هللا ىلص شخص برص النبي "قالت:   -عنها
هداء:    -2 ح من اجلنة حيث شا  ،هلا َقنَاِديل معلَّقة بالعرش  ،وهي يف أجواف طْي خرضأرواح الشُّ ءت،  َتِْسَ

الَقنَاِديل، فعن مِسوق قال: سألنا عبد  ُقتُِلوا يِف  ﴿   اهلل عن هذه اآلية:  ثم تأوي إىل تلك  ِذيَن  الَّ َسَبنَّ  حَتْ َواَل 

 

 (. 215/  3( أحكام القرآن، البن العريب )1)
 (. 2714( ومسلم برقم ) 6320( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 (. 3669( أخرجه البخاري برقم ) 3)

حقيقة الروح مما استأثر اهلل به، فَل يعلمها 
 .-سبحانه وتعاىل-أحٌد إال اهلل 
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ِْم ُيْرَزُقونَ  َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ عن ذلك، فقال:   ا قد سألنا ا إنّ قال: أمَ ف  [169]آل عمران:    ﴾ َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتا َبْل 
اجلنة حيث شاءت، ثم تأوي إىل تلك أرواحهم يف جوف طْي خرض، هلا قناديل معلقة بالعرش، تِسح من  »

 .(1) ...«القناديل
  قال:  -ريض اهلل عنه-: وتكون طيورًا َتْعَلُق شجر اجلنة، فعن كعب بن مالك  أرواح املؤمنني الصاحلني-3

 .(2) «إنام نسمة املؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة حتى يرجع إىل جسده يوم يبعث»  :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل 
وخَلصتها: أن الذي يكذب الكذبة   ما يَلقيه العصاة من العذاب، : وردت نصوص تبنّي أرواح العصاة-4

املكتوبة   الصَلة  عن  نام  والذي  قفاه،  يبلغ  حتى  شدقه  يف  يدخل  حديد  من  بكلوب  يعذب  اآلفاق  تبلغ 
يشدخ رأسه بصخرة، والزناة والزوان يعذبون يف ثقب مثل التنور، ضيق أعَله، وأسفله واسع، توقد النار  

 . لشط من يلقمه حجارةمن حتته، واملرايب يسبح يف بحر من دم، وعىل ا

 
 ني. يف النَّار، وتوضع يف سجّ فإهنا تعذب : أرواح الكفار -5

تعاد روحه يف جسده، ويأتيه    »وإن الكافر   :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-فعن الرباء بن عازب  
ملكان فيجلسانه فيقوالن: له من ربك؟ فيقول: هاه هاه هاه، ال أدري، فيقوالن له: ما دينك؟ فيقول: هاه 

هاه   فيقول:  فيكم؟  بعث  الذي  الرجل  هذا  ما  فيقوالن:  أدري،  ال  من هاه،  مناد  فينادي  أدري،  ال  هاه، 
 

 (. 1887برقم ) ( أخرجه مسلم 1)
 (. 4271( وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه برقم )4271( أخرجه ابن ماجه برقم )2)
 

 .اذكر املوقف العميل املتوقع من املؤمن الصالح الذي أصيب بفقد أحد أقاربه بمصيبة موت 
................................................................................................

................................................................................................ 
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باباً  له  وافتحوا  النار،  من  وألبسوه  النار،  من  فأفرشوه  كذب،  أن  النار   السامء:  حرها    ،إىل  من  فيأتيه 
ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو    عليه قربه حتى َّتتلف فيه أضَلعه،  ويضيق  وسمومها،

ثم    ،معها ما بني املرشق واملغرب إال الثقلني فيصْي تراباً فيرضبه هبا رضبة يس  ،رضب هبا جبل لصار تراباً 
 .(1)تعاد فيه الروح«

 

 

  

 

 (. 4753( وصححه األلبان يف صحيح أيب داود برقم ) 4753( أخرجه أبو داود برقم ) 1)

 

 بالرجوع إىل الدرس ومصادر البحث املتاحة؛ اذكر عذابًا معنويًا حيدث للكافر يف الربزخ؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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لغةا  -1 قال    :الرشط  عَلماهتاأرشاط  "اجلوهري:  العَلمة،  األثْي:  (1) "الساعة  ابن  وقال  األرشاط:  ". 
 .  (2) "العَلمات

اعة اصطالحاا  -2 ن حجر يف  . قال اب(3)وتدل عىل قدومها  ،العَلمات التي تسبق يوم القيامة  :وأرشاط السَّ
اعةالع "بيان املراد باألرشاط:   احلياة األوىل  أما انتهاء  "  . وقال احلليمي: (4) "َلمات التي يعقبها قيام السَّ

اعة فإن هلا مقدمات ُتس ى أرشاط السَّ  .  (5) "وهي أعَلمها ،مَّ

  
 

اعة باعتبار األرشاط نفسها إىل قسمني:     تنقسم أرشاط السَّ
ُه ِمْن عَلمات ُقْرْب الساعة، وليس من    صغرى:الساعة الأرشاط    القسم األول: أنَّ وهي ما دلَّ الدليل عىل 

 العرش آيات التي جاءت يف احلديث أهنا تكون بني يدي الساعة. 
 

 (. 1136/  3( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) 1)
 (. 460/  2( النهاية يف غريب احلديث واألثر ) 2)
 (. 37( ينظر: أرشاط الساعة للغفييل )ص:  3)
 (. 79/  13( فتح الباري البن حجر ) 4)
 (. 422/  1( املنهاج يف شعب اإليامن ) 5)

من رمحة اهلل تعاىل بالناس أن جعل هلم مهلة ليتوبوا، وجعل هلم عَلمات حتذرهم وتوقظهم من 
 .الغفلة، حيث جعل اهلل تعاىل ليوم القيامة عَلمات يعرف هبا ليستعد البرش لذلك اليوم
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اعة الصغرى: بعض  أرشاط السَّ

عثت أنا والساعة  بُ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-فعن سهل بن سعد    :ملسو هيلع هللا ىلصبعثة الرسول    -1
 . (1)وقرن بني السبابة والوسطى  « كهذه من هذه، أو كهاتني

 . (2) "القيامة نبٌي عث وليس بينه وبني ؛ ألنَّه نبيُّ آخر الزمان وقد بُ ملسو هيلع هللا ىلصأوهلا النَّبي  "قال القرطبي: 
ابن رجب:   احلافظ  فِّس  "وقال  كهاتني»:  ملسو هيلع هللا ىلص قوله  وقد  اعة  والسَّ أنا  والوسطى،    « بعثت  بابة  السَّ بني  فقرن 

اعة من غْي ََّتَلُ  بابة من الوسطى، وبأنَّ زمن بعثته َتْعُقبه السَّ اعة كقرب السَّ ِل نبيٍّ آخر  بقرب زمانه من السَّ
اعة  اعة  ملسو هيلع هللا ىلصفكان إرساله  ... بينه وبني السَّ  .(3) "من عَلمات السَّ

القمر:  -2 تعاىل:  انشقاق  اْلَقَمُر  ﴿  قال اهلل  َواْنَشقَّ  اَعُة  السَّ َبِت  ُيْعِرُضوا  *اْقرَتَ آَيًة  َيَرْوا  ِسْحٌر   َوإِْن  َوَيُقوُلوا 
بِِمنى    ملسو هيلع هللا ىلص قال: بينام نحن مع رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-وعن عبد اهلل بن مسعود    [2،  1]القمر:    ﴾ُمْسَتِمرٌّ 

 . (4) «اشهدوا»: ملسو هيلع هللا ىلصإذ اْنَفَلَق القمر فِْلَقتنِي، فكانت فِْلَقٌة وراء اجلبل وفِْلَقٌة دونه، فقال لنا رسول اهلل  
وقال القايض  .  ( 5) "وأنه كان إحدى املعجزات الباهرات ،  ملسو هيلع هللا ىلص انشقاق القمر قد وقع يف زمان النبي  "قال ابن كثْي:  و 

، وقد رواها  ملسو هيلع هللا ىلص انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا  "عياض:  
،  وظاهر اآلية أيضًا وسياقها  ، -م ريض اهلل عنه -عدة من الصحابة 

 ( 7. ( 6) "يشهد بصحتها َتادى قريش عىل التكذيب    ها من وما بعد 
 

 (. 2950( ومسلم برقم ) 5301( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 1219( التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة )ص:  2)
 (. 336 -4/335( فتح الباري البن رجب )3)
 (. 2800أخرجه مسلم برقم ) (  4)
 (. 472/  7( تفسْي ابن كثْي ت سَلمة ) 5)
 (. 167/ 8( إكامل املعلم رشح صحيح مسلم ) 6)
 (. 230/  1( جمموع رسائل ابن رجب ) 7)

وقد جعل اهلل انشقاق )قال ابن رجب: 
اعة  .(7)(القمر من عَلمات اقرتاب السَّ
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  قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-فعن أيب هريرة    ْْصى:التي أضاءت أعناق اإلبل بِب  نار احلجاز    -3
اعة حتى َّترج ناٌر من أرض احلجاز ُتيِضء أعناق اإلبل بُِبرْصى»  . (1)« ال تقوم السَّ

جدًا، من جنب   خرجت يف زماننا نار باملدينة سنة أربع ومخسني وستامئة، وكانت نارًا عظيمةً "قال النووي:  
ة، تواتر العلم هبا عند مجيع الشام قي وراء احلَرَّ  .  (2)"وسائر البلدان  ،املدينة الرشَّ

قاال: قال رسول   -ريض اهلل عنهام-  فعن أيب موسى وعبد اهلل بن مسعود  وظهور اجلهل:  ،قبض العلم  -4
اماً »   :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   أليَّ اعة  السَّ يدي  بني  واهْلَْرُج:    إن  اهْلَْرُج،  فيها  ويكثر  العلم،  فيها  ويرفع  اجلهل،  فيها  ينزل 

قيل: املراد نقص علم كل عامل بأن يطرأ عليه النسيان مثًَل، وقيل: نقص العلم  "قال ابن حجر:    .(3) «القتل
 .(4)"بموت أهله، فكلام مات عامل يف بلد ومل خيلفه غْيه نقص العلم من تلك البلد 

البنيان:    -5 اهلل  سأ  أنه   ويف حديث جربيلالتَّطاول يف  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص ل رسول  قال:  ،  الساعة،  »ما أخربن عن 
ها، وأن ترى احلفاة العراة  تَ ربَّ  »أن تلد األمةُ قال: فأخربن عن أمارهتا، قال:  املسئول عنها بأعلم من السائل«

 .(5) العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان«

 

 

 (. 2902( ومسلم برقم ) 7118( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 28/  18( رشح النووي عىل مسلم )2)
 (. 2672ومسلم برقم ) ( 7062( أخرجه البخاري برقم ) 3)
 (. 17/  13( فتح الباري البن حجر ) 4)
 (. 8( ومسلم برقم ) 50( أخرجه البخاري برقم ) 5)

 

 تصور ماذا سيحدث لو ظهرت عَلمات الساعة الكربى؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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وعددها عرش، كام جاء  التي تظهر قرب قيام الساعة،    الكربىوهي العَلمات    القسم الثاين: أرشاط كربى:
اهلل عنه -يف حذيفة   النبي    -ريض  اطلع  فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصقال:  نتذاكر،  تذاكرون؟«علينا ونحن  نذكر   »ما  قالوا: 

»إهنا لن تقوم حتى ترون قبلها عرش آيات: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من الساعة، قال:  
مريم   بن  عيسى  ونزول  وخسف ملسو هيلع هللا ىلص مغرهبا،  باملرشق،  خسف  خسوف:  وثَلثة  ومأجوج،  ويأجوج   ،

 .(1) باملغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار َّترج من اليمن، تطرد الناس إىل حمرشهم«
 . ( 2) "ذه األرشاط صغار وكبار، فأما صغارها فقد وجد أكثرها، وأما كبارها فقد بدت آثارها وه "قال البيهقي:  

اعة الكربى:   عالمات السَّ

تعاىل:    الدخان:  -1 قال  الناس،  فيغشى  السامء،  من  يأيت  الذي  الدخان  الكربى  الساعة  عَلمات  فمن 
اَمُء بُِدَخاٍن ُمبِنٍي * َيْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب َألِيمٌ ﴿  [.11، 10]الدخان:  ﴾َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأيِت السَّ
جال:خروج    -2 »بادروا باألعامل ستًا:  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-فعن أيب هريرة    املسيح الدَّ

العامة« أمر  أو  أحدكم  خاصة  أو  الدابة،  أو  الدجال،  أو  الدخان،  أو  مغرهبا،  من  الشمس  و(3) طلوع  قال  . 
 .(4) "فإن أول اآليات ظهور الدجال " القرطبي:

يف النَّاس فأثنى عىل اهلل بام هو أهله، ثم    ملسو هيلع هللا ىلصقال: قام رسول اهلل    -ريض اهلل عنهام-  عن عبد اهلل بن عمرو
جال ولكني سأقول لقد أنذره نوح قومه،  قومه،    هُكُموه، وما من نبيٍّ إال وقد أنذرإنَّ أَلُْنِذر»  فقال:   ،ذكر الدَّ

إنَّه أعور، و يقله نبيٌّ لقومه،  مل  ا.  (5) «بأعورن اهلل ليس  إ لكم فيه قوالً  هذه األحاديث  ":  لقايض عياضقال 
 

 (. 2901( أخرجه مسلم برقم ) 1)
 (.128( البعث والنشور)ص 2)
 (. 2947( أخرجه مسلم برقم ) 3)
 (. 326/  2( التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة ) 4)
 (. 169( ومسلم برقم ) 3057( أخرجه البخاري برقم ) 5)
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جال حجة ملذهب أهل احلق يف صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتىل   التي ذكرها مسلم وغْيه يف قصة الدَّ
زهرة  ظهور  ومن  يقتله،  الذي  امليت  إحياء  من  تعاىل،  اهلل  مقدورات  من  أشياء  عىل  وأقدره  عباده،  به  اهلل 

امء أن َتطر فتمطر، واألرض    الدنيا، واخلصب معه، وجنته َباع كنوز األرض له، وأمره السَّ وناره وهَنَْريه، واتِّ
فَل يقدر عىل قتل   ، أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة اهلل تعاىل ومشيئته، ثم يعجزه اهلل تعاىل بعد ذلك

 . (1)"، ويثبت اهلل الذين آمنوا ملسو هيلع هللا ىلصويقتله عيسى   ،وال غْيه، ويبطل أمره ، ذلك الرجل

 

ًة ِمَن اأْلَْرِض  ﴿قال تعاىل:  :  الدابة  -3 ُمُهْم َأنَّ النَّاَس َكاُنوا بِآَياتِنَا  َوإَِذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجنَا هَلُْم َدابَّ ُتَكلِّ
هذه الدابة َّترج يف آخر الزمان عند فساد الناس، وتركهم أوامر "[ قال ابن كثْي:  82]النمل:    ﴾اَل ُيوِقنُونَ 

فتكلم   غْيها...،  من  وقيل:  مكة،  من  قيل:  األرض،  من  دابة  هلم  اهلل  خيرج  احلق،  الدين  وتبديلهم  اهلل، 
 .(2) "لكالناس عىل ذ 

من    -عليه السَلم-ونؤمن بأرشاط الساعة من خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم  "وقال الطحاوي:  
 .(3)"السامء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغرهبا، وخروج دابة األرض من موضعها 

 

 (. 475-474/ 8( إكامل املعلم بفوائد مسلم ) 1)
 (. 210/  6تفسْي ابن كثْي ت سَلمة ) (  2)
 (. 84متن الطحاوية بتعليق األلبان )ص:  (  3)

 

بالتعاون مع زمَلئك، ومن خَلل ما يتاح لك من مصادر للبحث والتعلُّم؛ حتدث عن 
 .صورتني فقط من صور الفتن التي حتُدث أثناء فتنة املسيح الدجال

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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»ال تقوم الساعة  :  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-فعن أيب هريرة    طلوع الشمس من مغرهبا:  -4
َتُكْن  ﴿  حتى تطلع الشمس من مغرهبا، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حني:  مَلْ  إِياَمهُنَا  َنْفًسا  َينَْفُع  اَل 

 .(1) «[158]األنعام:   ﴾آَمنَْت ِمْن َقْبُل 

 

اَعةِ ﴿  قال تعاىل:  :-عليه السالم-نزول عيسى بن مريم    -5 ُه َلِعْلٌم لِلسَّ [ أي: أنَّ نزول 61]الزخرف:    ﴾َوإِنَّ
السَلم-  ىعيس اعة.  -عليه  السَّ قرب  عىل  عَلمة  القيامة  كثْي:    قبل  ابن  يوم "قال  قبل  نزوله  بذلك  املراد 

َليُ ﴿:  -تبارك وتعاىل-القيامة، كام قال   إِالَّ  اْلكَِتاِب  َأْهِل  ِمْن  بِهِ َوإِْن  َمْوتِهِ ْؤِمنَنَّ  َقْبَل  [ أي: 159]النساء:    ﴾ 
[ وُيؤيِّد 159]النساء:  ﴾َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا﴿ ، ثم -عليه الصَلة والسَلم-قبل موت عيسى 

اعة، قال جماهد:   السَّ أمارة ودليل عىل وقوع  اعة( أي:  َلَعَلم للسَّ القراءة األخرى: )وإنه  املعنى  َوإِنَُّه  ﴿هذا 
اَعةِ  اعة خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة 61]الزخرف:    ﴾َلِعْلٌم لِلسَّ  .(2) "[ أي: آية للسَّ

»والذي نفيس بيده لُيوِشَكنَّ أْن ينزل فيكم ابن :  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة  
ليب، ويقتل اخلنزير، ويضع اجل زية، ويفيض املال حتى ال يقبله أحد، حتى  مريم حكاًم عدالً، فيكِس الصَّ

جدة الواحدة خٌْي من الدنيا وما فيها«  .(3) تكون السَّ

 

 (. 157( ومسلم برقم ) 4635( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 (. 236/  7( تفسْي ابن كثْي ت سَلمة ) 2)
 (. 155( ومسلم برقم ) 3448) ( أخرجه البخاري برقم 3)

 

 .الشمس من مغرهبااذكر أصناف الناس وقت طلوع 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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وج  -6 وج وَمْأج  *  َحتَّى إَِذا ُفتَِحْت َيْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َينِْسُلوَن  ﴿  قال تعاىل:  :خروج َيْأج 
َغْفَلٍة مِ  َقْد ُكنَّا يِف  َياَوْيَلنَا  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َأْبَصاُر  َفإَِذا ِهَي َشاِخَصٌة  احْلَقُّ  اْلَوْعُد  َب  َبْل ُكنَّا َظاملنِِيَ َواْقرَتَ  ﴾ ْن َهَذا 

 [.  97، 96]األنبياء: 
»ال إله إال اهلل، ويٌل للعرب  عًا يقول: دخل يومًا فزِ  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رسول اهلل   -ريض اهلل عنها -وعن زينب بنت َجْحٍش 

وَحلَّق بإصبعيه اإلهبام والتي تليها، قالت زينب  من رٍش قد اقرتب، ُفِتح اليوَم من َرْدِم َيْأُجوج وَمْأُجوج مثل هذه«  
احلون؟ قال:    . ( 1) »نعم، إذا َكُثَر اخَلَبث« بنت َجْحٍش: فقلت يا رسول اهلل أَفَنْهِلك وفينا الصَّ

امل النبي    اإليامنوجيب  "قديس:  وقال ابن قدامة  به  النَّقل عنه، فيام شاهدناه، أو   ملسو هيلع هللا ىلصبكلِّ ما أخرب  به  وصحَّ 
َعِقْلناه، وما َجِهْلناه، ومل نطَّلع عىل حقيقة معناه، مثل   عنا، نعلم أنه حٌق وصدٌق، وسواءٌ   غاب  يف ذلك ما 

مريم   بن  ونزول عيسى  جال،  الدَّ مثل خروج  اعة،  السَّ ذلك أرشاط  ومن  واملعراج...،  -حديث اإلرساء 
 .(2) "، فيقتله، وخروج َيْأُجوج وَمْأُجوج-عليه السَلم

هبا؛    اإليامن وج وَمْأُجوج: هذه األخبار عىل حقيقتها جيب  األحاديث الواردة يف َيْأُج "وقال القايض عياض:  
أنَّه ال قدرة ألحٍد عىل قتاهلم من   اعة، وقد ورد يف خربهم  السَّ َيْأُجوج وَمْأُجوج من عَلمات  ألنَّ خروج 
جال، فيدعو   كثرهتم، وأهنم حيرصون نبيَّ اهلل عيسى عليه السَلم ومن معه من املؤمنني الذين نجوا من الدَّ

فيؤذون األرض واملؤمنني بِنََتنِِهم،    -وهو دود يف رقاهبم-أمجعني بالنََّغف    -عز وجل-ليهم فيهلكهم اهلل  ع
 . (3) "فيدعو عيسى وأصحابه رهبم فْيسل اهلل طْيًا فتحملهم حيث شاء اهلل 

الناس حٌق ثابٌت؛ لوروده يف الذكر، وثبوته  "وقال السفاريني:   د عىل  د  عن سيِّ إن خروجهم من وراء السَّ
 .(4) "اعتقاده البرش، ومل حُيِْله عقل فوجب

 

 (. 2880( ومسلم برقم ) 3346( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 30-28( ملعة االعتقاد )ص:  2)
 (. 487-486/  8( إكامل املعلم بفوائد مسلم ) 3)
 (. 116/  2( لوامع األنوار البهية ) 4)
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الثالثة:    -9،  8،  7 خسف باملرشق، وخسف باملغرب، وخسف  ومن أرشاط الساعة الكربى: اخلسوفات 

وقد وقع بعض اخلسوفات يف أماكن متفرقة، وأزمان متباعدة، وتلك من أرشاط الساعة    ،بجزيرة العرب
الصغرى، أما هذه اخلسوفات الثَلثة فهي عظيمة وعامة لعدة أماكن يف املرشق واملغرب وجزيرة العرب،  

 وهي مل تقع حتى اآلن. 
إىل حمرشهم:   -10 الناس  تطرد  اليمن،  من  ثم    نار خترج  عدن،  قعر  من  اليمن  من  النار  هذه  َّترج  حيث 

تنترش يف األرض، فتسوق الناس من املرشق إىل املغرب يف أرض املحرش يف الشام، وهذه النار العظيمة آخر 
الس بقيام  املؤذنة  اآليات  وأول  الكربى،  الساعة  بعدها  أرشاط  فيقع  الدنيا،  أمور  من  بعدها  اعة، فَل يشء 

 النفخ يف الصور، وقيام الساعة. 
»ال تنقيض األيام،  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-فعن عبد اهلل بن مسعود    خروج املهدي:  -11

فصل  "وقال ابن كثْي:    .(1)العرب رجٌل من أهل بيتي، ُيواطِئ اسمه اسمي«   حتى َيْمُلَك   وال يذهب الدهر،
يف ذكر املهدي الذي يكون يف آخر الزمان: وهو أحد اخللفاء الراشدين، واألئمة املهديني، وليس باملنتظر 

َداب َسامرا، فإن ذاك ما ال حقيقة له، وال عني، وال  .  (2) " أثرالذي تزعم الرافضة، وَتْرجَتي ظهوره من رِسْ

 

( واللفظ له، وقال األلبان:  3572) ( وأمحد برقم  4282( وأبو داود برقم )2230( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )1)  . "حسن صحيح"
 (. 55/  19( البداية والنهاية ط هجر )2)

 .بنيِّ السلوك واملوقف العميل للمسلم لكي خيرج من الفتن التي قد تقع بني املسلمني يف آخر الزمان 
................................................................................................

................................................................................................ 
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أمر تتشوف له نفوس كثْي من الناس فرتاهم    ،احلديث عن أرشاط الساعة أو األمور املستقبلية والتنبوء هبا 
واملَلحم الفتن  أدلة  عن  وعَلماهتا  ، يفتشون  الساعة  أرشاط  نصوص  عن  حياولون    ،ويبحثون  ثم  ومن 

وقائع من  حيدث  ما  عىل  األمة  ، تنزيلها  تصيب  نوازل  من  حيصل  أ   ، وما  قيددون  أو  ضابط  قواعد    ، ي  أو 
االستدالالت  هذه  اإلطَلقات   ، حتكم  هذه  فأتوا    ،وتضبط  بالعجائب  منهم  الكثْي  جاء  لذلك  ونتيجة 

وأسقطوا هذه النصوص عىل الواقع بأسلوب مستكره إذا تأمله متأمل   ، وتنزيَلت باطلة  ، بتأويَلت متكلفة
الصحيح للفهم  يفتقد  أنه  الواعي   ، وجد  للتحقيق  بأدلة  وا  ،ويفتقر  ذلك  عىل  يستدل  أن  ذلك  من  ألدهى 

بمكان    ، باطلة األمهية  فمن  ولذلك  َكْيَلٍة،  وسوَء  حشفًا  ذلك  يف  فيجمع  ضعيفة  أو  موضوعة  وأحاديث 
واملشهود   الربانيني  للعلامء  والرجوع  الرشعي،  العلم  طلب  الضوابط هو  وأهم  األمر،  هلذا  وضع ضوابط 

 هلم بالعلم والصَلح يف هذا األمر. 

 
 

د بعض ما جيب عىل املسلم فعله من األمور التي أرشدنا إليها النبي    املسيح فتنة من للعصمة – ملسو هيلع هللا ىلص –حدِّ
 .لالدجا

................................................................................................
................................................................................................ 

 

 .كيف تستطيع تنزيل بعض أرشاط الساعة عىل واقعنا املعارص 
................................................................................................

................................................................................................ 
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ا ملا ييلتكتَب يف دفرتك            : ملخصا
املعنى العام لإليامن باليوم اآلخر، كون اإليامن باليوم اآلخر ركنًا من أركان اإليامن  -

الستة،كيفية حتقق اإليامن باليوم اآلخر، دليل احلياة الربزخية، املراد بفتنة القرب وأدلتها، 
 .القرآن والسنة، مستقر األرواح يف الربزخعذاب القرب ونعيمه واألدلة عليه من 

د يف دفرتك  :ت عدِّ

 ما جاء يف الدرس من عَلمات الساعة الصغرى، والعَلمات الكربى للساعة. - 
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ف املصطلحات التالية: )الربزخ : 1س  .عذاب القرب( –فتنة القرب   –الروح   –عرِّ
 الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: ( أمام العبارة )  ضع عالمة: 2س

 ( )     خر من أركان العقيدة اإلسَلمية. باليوم اآل اإليامن  (1
 ( )    . عىل وجه التفصيل أمور الغيب بكلِّ  اإليامن عىل املسلم  ليس  (2
 ( )    يف إثبات عذاب القرب.  ءت أدلة متعددة من الكتاب والسنةجا (3
 ( )  . يوم القيامة  باملوت ليست هي الروح املنفوخة فيه تفارق البدن   الروح التي (4
 ( )   روح الكافر تفارق جسده، كام ينتزع السفود من الصوف املبلول.  (5
اعة أيَّام (6  ( )    ينزل فيها اجلهل، ويرفع فيها العلم. بني يدي السَّ
 ( )    . اهللالدابة َّترج يف آخر الزمان عند فساد الناس، وتركهم أوامر  (7
 من ضوابط تنزيل نصوص أرشاط الساعة عىل الواقع أن تبقى هذه األرشاط   (8

 ( )         يف دائرة التوقع املظنون. 
 قارن بإجياز بني األرشاط الكربى للساعة واألرشاط الصغرى.: 3س

 حتتها: اخرت اإلجابة الصحيحة لكل  سؤال مما ييل وضع خطاا  :4س
 . البدعة(  / املعصية    / الشك   / )الكفر  :باليوم اآلخر يرتّتب عليه اإليامن عدم  (1
اَعة َأْدخلوا آَل فْرَعْوَن َأَشدَّ   قول اهلل  (2 ا َوَعشيًّا َوَيْوَم َتقوم السَّ تعاىل: ﴿النَّار يْعَرضوَن َعَلْيَها غدوًّ

 . (اليوم اآلخر / حياة الربزخ / نعيم القرب / عذاب القرب) فيه دليل عىل [46اْلَعَذاب﴾ ]غافر: 
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هداء (3 يف أعىل علِّيني، يف أجواف طْي خرض، طائر يعلق يف شجر اجلنة، يف  ) : هو  مستقر أرواح الشُّ
 . (السحاب

 . )ربه، دينه، نبيه، كل ما سبق( املراد بفتنة القرب: سؤال امليت إذا دفن عن  (4
 منازل أرواح العباد يف الربزخ.  )تتفاوت، تتوحد، تتكامل، تتآلف( (5

 

  

من خَلل مطالعتك يف كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر سليامن األشقر؛ وبالتعاون مع زمَلئك؛ 
 .اكتب يف بطاقة مخس فوائد استفدهتا منه؛ ثم ضع ذلك يف ملف إنجازك
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 البعث :األول املوضوع

 : احلرشالثاين املوضوع

 احلوض الثالث:املوضوع 

 : امليزانالرابع املوضوع

 : الرصاطاخلامس املوضوع

 : الشفاعةالسادس املوضوع

 : رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرةالسابع املوضوع

 : اجلنة والنارالثامن املوضوع

 : ثمرات اإليامن باليوم اآلخرالتاسع املوضوع

 

 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 .يرشح مفهوم اإليامن بالبعث -

 .يستعرض أهوال يوم القيامة  -.يبني أدلة البعث -

  .يبني أدلة احلرش - .يرشح مفهوم احلرش -

 .يرشح صفة الناس يف احلرش - .يوضح أنواع احلرش -

 .احلوضيوضح أدلة  - .يرشح مفهوم احلوض -

 .يرشح صفة احلوض وموضعه -

  .ملسو هيلع هللا ىلصيناقش األسباب املوجبة للرشب من حوض النبي  -

 .يبني حقيقة املوزون        -.وأدلته يرشح مفهوم امليزان -

  .يفرق بني امليزان الدنيوي واألخروي -

 .يوضح أدلة الرصاط - .يرشح مفهوم الرصاط -

 .يرشح صفة الرصاط ومرور الناس عليه -

 .يوضح أدلة الشفاعة - .يرشح مفهوم الشفاعة -

 .يبني أقسام الشفاعة - .يناقش رشوط الشفاعة -

 .يرشح رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة -

 .ام وصفتهاميرشح مفهوم اجلنة والنار وأدلته -

 يظهر آثار ثمرات اإليامن باليوم اآلخر.  -

 

 مفردات الوحدة خمرجات التعلم

 
 

 

 
  

 

 

 
  

   

الساعات الدراسيةعدد   عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة 
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املوت   الثانية  النفخة  قبل  وأحداثه  الدنيا،  احلياة  أّيام  وآخر  املحدود  الّزمان  هناية  هو  اآلخر  اليوم 
نصوص  زخرت  والتي  الثانية  النفخة  بعد  ما  األخْية  أحداثه  تأيت  ثم  الربزخّية،  واحلياة  الساعة  وأرشاط 

ب وانتهاء  البعث  بنفخة  ابتداء  ببياهنا  النبوية  والسنّة  الكريم  فيجب  القرآن  النار،  أو  بذلك كله   اإليامناجلنة 
باليوم اآلخر يصنع إنسانًا جديدًا، له أخَلقه وقيمه   اإليامن؛ ألن  فصَلً مإمجاالً فيام أمجل وتفصيًَل فيام جاء  

 ومبادئه ونظرته إىل احلياة. 
 

 
 يوم القيامة عقب البعث. يف أحداث  ثَلثة دم؛ عدِّ من خَلل ما يتاح لك من مصادر للبحث والتعلُّ 

 ........................................................................................................
. 
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 . (1) اإلحياء :لغةا  البعث  -1
 . (2)هو: إعادة املخلوقات بعد فنائها للحساب واجلزاء، من خْي أو رش اصطالحاا:البعث  -2

   األدلة من القرآن:
ٍء َقِديٌر  ﴿  قال تعاىل:  - ُه َعىَل ُكلِّ يَشْ َوَأنَّ ُه حُيِْي املَْْوَتى  َوَأنَّ ُهَو احْلَقُّ  َرْيَب   *َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ  اَعَة آتَِيٌة اَل  َوَأنَّ السَّ

   . [7، 6]احلج:  ﴾ فِيَها َوَأنَّ اهللََّ َيْبَعُث َمْن يِف اْلُقُبورِ 
ُمبِنٌي  ﴿  وقال تعاىل:  - َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم  ُنْطَفٍة  َأنَّا َخَلْقنَاُه ِمْن  ْنَساُن  َيَر اإْلِ َمَثًَل َوَنيِسَ َخْلَقُه    *َأَومَلْ  َلنَا  َب  َورَضَ

َرِميٌم   َوِهَي  اْلِعَظاَم  ِي  حُيْ َمْن  ةٍ *  َقاَل  َمرَّ َل  َأوَّ َأْنَشَأَها  ِذي  الَّ يِيَها  حُيْ َعلِ ُقْل  َخْلٍق  بُِكلِّ  َوُهَو   -  77]يس:    ﴾ يمٌ  
 إىل آخر السورة.  [79

 باهرة تضطر برهانية  بطرق املنكرين عىل والرد البعث إثبات  عىل االستدالل  الكريم  القرآن  يف جاءوقد  

 ؛ وهي: العقول ببداهة تدرك  حمسوسة ؛ ألهنا طرق ُمَشاهدة واإلذعان التسليم إىل  العقول
 اإلنسان، خلق ن حيث إ  املطلقة، اخلالق قدرة عىل واألرض، السامواتاإلنسان وخلق   بخلق االستدالل-

 .تعاىل عليه  هنيِّ  الكل أن مع،  املخلوقات هذه خلق  من وأهون أيِس موته بعد  ه ءوإحيا
 . موهتا بعد  األرض بإحياء املوت بعد األجساد بعث عىل  االستدالل -

 

 (. 117/  2( لسان العرب )1)
 (. 306/  4الدرر السنية )  -( ينظر: املوسوعة العقدية  2)
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بإحياء - آيةالدنيا؛ ألن يف   يف  املوتى بعض  تعاىل اهلل  االستدالل  آيات  ذلك   املنكرين  تضطر تعاىل  اهلل من 

 .إيامًنا  املؤمنني  وتزيد الرسل بَلغ بصدق االعرتاف إىل لدينه

 

   األدلة من السنة:
هريرة    - أيب  اهلل عنه-عن  النبي    -ريض  كان  فأتاه جرب  ملسو هيلع هللا ىلصقال:  للناس،  يومًا  ما  بارزًا  فقال:  ؟  اإليامن يل 

 .(1) «وتؤمن بالبعث ،أْن تؤمن باهلل ومَلئكته، وكتبه، وبلقائه، ورسله اإليامن»  قال:
 . (2) «ُيْبعُث كلُّ عبٍد عىل ما مات عليه» يقول:   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   قال: سمعُت  -ريض اهلل عنه-وعن جابر  -

 كالم أهل العلم يف إثبات البعث:
ونؤمن بالبعث وجزاء األعامل يوم القيامة والعرض واحلساب وقراءة الكتاب والثواب  "  قال الطحاوي:  -

 . (3) "والعقاب والرصاط وامليزان
َوُنِفَخ  ﴿  يف الصور   -عليه السَلم-وذلك حني ينفخ إرسافيل    والبعث بعد املوت حق؛"وقال ابن قدامة:    -

ِْم َينِْسُلونَ  وِر َفإَِذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث إِىَل َرهبِّ  .(4) "[51]يس:  ﴾ يِف الصُّ
 

 (. 9( ومسلم برقم ) 50( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 2878( أخرجه مسلم برقم ) 2)
 (. 171الطحاوية )ص:  ( متن العقيدة 3)
 (. 31( ملعة االعتقاد )ص:  4)

 

دلِّل من القرآن الكريم عىل طرق القرآن الكريم يف االستدالل عىل إثبات البعث؛ من خَلل 
 .السور التالية: البقرة، واحلج، والروم، واألعراف، واألحقاف، وغافر

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد املوت يوم القيامة، وبكلِّ ما أخرب اهلل  "  وقال أبو عثامن الصابون:  -
 .(1) "سبحانه به من أهوال ذلك اليوم احلق

  

َا   َيا﴿  قال اهلل تعاىل:،  يوم القيامة يوم عظيم، أكثر اهلل تعاىل من ذكره يف القرآن، وذكر ما فيه من األهوال َأهيُّ
َعظِيٌم   ٌء  يَشْ اَعِة  السَّ َزْلَزَلَة  إِنَّ  ُكْم  َربَّ ُقوا  اتَّ ُكلُّ    *النَّاُس  َوَتَضُع  َأْرَضَعْت  َعامَّ  ُمْرِضَعٍة  ُكلُّ  َتْذَهُل  َتَرْوهَنَا  َيْوَم 

     .[2، 1]احلج:  ﴾َشِديدٌ   َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلكِنَّ َعَذاَب اهللَِّ
أبو حازم:   امء "قال  السَّ نادى مناٍد من  النار حلقأهُل   أِمنَ   :لو  الَوَجُل من هول    األرض من دخول  عليهم 

 .  (2) "ذلك املوقف، ومعاينة ذلك اليوم

 

 ما ييل:يوم القيامة ومن أهوال 

وِر َنْفَخٌة َواِحَدٌة  ﴿  قال تعاىل:  دك األرض، ونسف اجلبال:  -1 َباُل   *َفإَِذا ُنِفَخ يِف الصُّ َومُحَِلِت اأْلَْرُض َواجْلِ
 

 (. 23( عقيدة السلف أصحاب احلديث )ص: 1)
 (. 593( التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة )ص:  2)
 

إقامة الصَلة وطول القيام يف طاعة اهلل، والسعي يف بذل املعروف واإلحسان إىل املسلمني يف الدنيا 
 .يقلل من تعب املسلم يوم البعث، وبقدر ما يبذل اإلنسان من خْي يف الدنيا ُيعطى اخلْي يف اآلخرة

 

 

 بنيِّ بالتعاون مع زمَلئك؛ كيف يكون إنكار يوم القيامة سوء ظن باهلل تعاىل؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ًة َواِحَدًة  َتا َدكَّ   .[15 - 13]احلاقة:   ﴾ َفَيْوَمئٍِذ َوَقَعِت اْلَواِقَعةُ  *َفُدكَّ
َحقَّ  ﴿  قال تعاىل:   قبض األرض، وطيُّ السامء:  -2 اْلِقَياَمِة  َوَما َقَدُروا اهللََّ  َيْوَم  َقْبَضُتُه  َقْدِرِه َواأْلَْرُض مَجِيًعا 

ُكونَ  اٌت بَِيِمينِِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َعامَّ ُيرْشِ اَمَواُت َمْطِويَّ    .[67]الزمر:  ﴾َوالسَّ
َرْت ﴿ قال تعاىل: تفجري البحار وتسجريها:  -3    .[ 3]االنفطار:  ﴾َوإَِذا اْلبَِحاُر ُفجِّ
امء وانفطارها: -4  اَمُء َمْوًرايَ ﴿ قال تعاىل:  َمَوَران  السَّ    .[9]الطور:  ﴾ْوَم ََتُوُر السَّ
النَّجوم:  -5 وَتنَاثر  القمر،  وَخْسف   مس،  الشَّ تعاىل:  َتْكِوير  َرْت  ﴿   قال  ُكوِّ ْمُس  الشَّ النُُّجوُم إَِذا  َوإَِذا   *

   .[2، 1]التكوير:  ﴾اْنَكَدَرْت 
ُل هذه األرض، وتتغْيَّ صفاهتا، ويكون عليها احلرش األول، ثم تذهب هذه األرض    تبديل األرض:  -6 ُتبدَّ

اَمَواُت  ﴿  َتامًا يوم حيرش النَّاس ملكان احلساب أمام اجلِس، قال تعاىل: ُل اأْلَْرُض َغْْيَ اأْلَْرِض َوالسَّ ُتَبدَّ َيْوَم 
ارِ  :  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه -وعن سهل بن سعد    [48]إبراهيم:    ﴾ َوَبَرُزوا هللَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّ

 . (1)«حيرش النَّاس يوم القيامة عىل أرض بيضاء َعْفراَء، كُقْرَصة النَّقي، ليس فيه َمْعَلٌم ألحد »

 
  

 

 (. 2790( ومسلم برقم ) 6521( أخرجه البخاري برقم ) 1)

د ثالثة أعامل ختفف من هول يوم القيامة مما ورد عن النبي    . ملسو هيلع هللا ىلصعدِّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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اللغة -1 يف  َوُكلُّ    هو   :احلرش  َسْوٍق،  َمَع  اجْلَْمُع 
 .(1) مَجٍْع َحرْشٌ 

الرشعي:احلرش  و -2 املوتى    الصطالح  إخراج 
املوقف للحساب  عن قبورهم، وَس  وقهم إىل 

 .(2)واجلزاء
 

 من القرآن:  األدلة 
ُقوا اهللََّ َواْعَلُموا﴿ قوله تعاىل: - ونَ   َواتَّ    .[203]البقرة:  ﴾َأنَُّكْم إَِلْيِه حُتْرَشُ
تعاىل:  - َلَعلَّ ﴿  وقوله  َشِفيٌع  َواَل  َويِلٌّ  ُدونِِه  ِمْن  هَلُْم  َلْيَس  ِْم  َرهبِّ إِىَل  وا  حُيْرَشُ َأْن  اُفوَن  خَيَ ِذيَن  الَّ بِِه  ُهْم  َوَأْنِذْر 

   .[51]األنعام:  ﴾َيتَُّقونَ 
تعاىل:  - حَيْرُشُ ﴿  وقوله  ُبوا َوَيْوَم  َكذَّ ِذيَن  الَّ َخِِسَ  َقْد  َبْينَُهْم  َيَتَعاَرُفوَن  النََّهاِر  ِمَن  َساَعًة  إاِلَّ  َيْلَبُثوا  مَلْ  َكَأْن  ُهْم 

    .[45]يونس:  ﴾ َوَما َكاُنوا ُمْهَتِدينَ بِلَِقاِء اهللَِّ
 من السنة: األدلة

عائشة    - عنها-عن  اهلل  اهلل    -ريض  رسول  قال  غرالً«:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت:  عراة  حفاة  عائشة:    »حترشون  قالت 

 

 (. 66/ 2( معجم مقاييس اللغة ط دار الفكر ) 1)
 (. 216ضوء السنة والكتاب د. حممد حممد الزبيدي )ص:  ( اللباب يف رشح العقيدة عىل 2)

اآلخرة وهو مجعهم إىل أرض احلرش من حقائق 
املحرش من أماكن بعثهم عىل صفات خمتلفة، فهناك 
يقف اخللق وقوًفا طويَلً؛ انتظاًرا لفصل القضاء، 

 .وهم عىل أحوال خمتلفة حتكي حاهلم يف احلياة الدنيا

 



 (109 ( 

 

 

 . (1) »األمر أشد من أن هيمهم ذاك«فقلت: يا رسول اهلل، الرجال والنساء ينظر بعضهم إىل بعض؟ فقال: 
 وسيأيت ذكر األحاديث الدالة عىل ذلك يف أنواع احلرش وصفته. 

اِن يف الدنيال اِن يف اآلخرة:  ،لحرش أربعة أوجه: َحرْشَ  وَحرْشَ

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم ﴿  : الذي يف الدنيا، ذكره اهلل تعاىل يف قوله:األول ِذي َأْخَرَج الَّ ُهَو الَّ
ِل احْلَرْشِ  ام فليقرأ هذه اآلية"قال ابن عباس:    [2]احلرش:  ﴾أِلَوَّ  .(2) "من شكَّ أنَّ احلرش يف الشَّ

فلوال ذلك   ،قد كتب عليهم اجلَََلء  -عز وجل-كانوا من ِسْبٍط مل يصبهم َجََلء، وكان اهلل  "  وقال الزهري:
ام ل حرٍش حرشوا يف الدنيا إىل الشَّ هبم يف الدنيا، وكان أوَّ  .(3) "لعذَّ

حُيْرَشُ النَّاس عىل ثَلِث طرائق:  »   قال:   ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    -ريض اهلل عنه -: احلرش الذي ورد يف حديث أيب هريرة  الثاين 
َتِقيُل    ، راغبني  راهبني، واثنان عىل بعْي، وثَلثة عىل بعْي، وأربعة عىل بعْي، وعرشة عىل بعْي، وحَيْرُش بقيتهم النَّار، 

 . ( 4) « أصبحوا، وَتيُس معهم حيث أْمَسوا معهم حيث َقاُلوا، وَتبِيُت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث  
َتِبيُت معهم حيث َباُتوا، وَتِقيُل معهم حيث َقاُلوا،    ، نار حترشهم من املرشق إىل املغرب   : احلرش الثان "قال قتادة:  

اعة ". وقال القايض عياض:  ( 5) "وتأكل منهم من ََّتلَّف   . ( 6) "وهو آخر أرشاطها   ، هذا احلرش يف الدنيا قبل قيام السَّ
َناُهْم َفَلْم ُنَغاِدْر ِمنُْهْم َأَحًدا﴿ : حرشهم إىل املوقف، قال اهلل تعاىل:الثالث    .[47]الكهف:  ﴾َوَحرَشْ

 

 (. 2859( ومسلم برقم ) 6527( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 2/  18( اجلامع ألحكام القرآن ) 2)
 (. 4862( تفسْي اللباب البن عادل )ص:  3)
 (. 2861( ومسلم برقم ) 6522( أخرجه البخاري برقم ) 4)
 (. 269/  9( تفسْي الثعلبي ) 5)
 (. 391/  8املعلم بفوائد مسلم )  ( إكامل6)
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مْحَِن َوْفًدا  ﴿  : حرشهم إىل اجلنة والنار، قال اهلل تعاىل:الرابع َوَنُسوُق املُْْجِرِمنَي إِىَل  *  َيْوَم َنْحرُشُ املُْتَِّقنَي إِىَل الرَّ
  .[86،  85]مريم:  ﴾َجَهنََّم ِوْرًدا

ة صفات وأحوال يف كيفية حرش النَّاس يوم القيامة  ومن ذلك ما ييل:  ،ورد يف النُّصوص عدَّ

 ، غرالً: غْي خمتونني، كام يولدون يبعثون.  غْي البسني   : عراةً   ، غْي متنعلني   : حيرش النَّاس حفاةً   -1
َبَدْأَنا  ﴿   إنَّكم حمشورون حفاًة عراًة غرالً »  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -امريض اهلل عنه-عن ابن عباس  ف َكاَم 

َل َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعًدا َعَلْينَا إِنَّا ُكنَّا َفاِعلِنيَ   .(1) «اآلية[ 104]األنبياء:   ﴾َأوَّ
احلرش  -2 وقت  الوجوه  تعاىل:  :صفة  قال  اليوم،  ذلك  هلول  خاضعة  ذليلة  احلرش  يوم  الوجوه   تكون 
 .(2)أي: ذلَّت وخضعت [111]طه:  ﴾َقْد َخاَب َمْن مَحََل ُظْلاًم َوَعنَِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم وَ ﴿
وقت احلرش  -3 األبصار  تعاىل:   :صفة  قال  فتكون خاشعة،  األبصار  ًعا  ﴿  أما  ِمَن  ُخشَّ خَيُْرُجوَن  َأْبَصاُرُهْم 

ُْم َجَراٌد ُمنَْترِشٌ   اأْلَْجَداِث     .[7]القمر:  ﴾َكَأهنَّ

  
 

 (. 3349( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 248/  11( اجلامع ألحكام القرآن ) 2)

يوم القيامة هو يوم الفزع األكرب، فالناس يف ذلك اليوم إما كافر هالك، أو مؤمن ناٍج، أو مؤمن 
يعذبه أو يرمحه، إال أن ناقص اإليامن َخَلط عمًَل صاحلًا وآخر سيئًا، وهذا حتت مشيئة اهلل تعاىل إما 

أهل اإليامن والتُّقى ال يفزعون كام يفزع غالب الناس يوم القيامة؛ إذ يقول اهلل تعاىل عنهم: ﴿إِنَّ 
نَّا احْلُْسنَى ُأْوَلئَِك َعنَْها ُمْبَعُدون* الَ َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم يِف َما اْشَتَهْت  ِذيَن َسبََقْت هَلُم مِّ  الَّ

اُهُم املَََْلئَِكُة َهَذا َيْوُمُكُم الَِّذي ُكنتُْم ُتوَعُدونَأنُفُسُهمْ  ﴾  َخالُِدون* الَ حَيُْزهُنُُم اْلَفَزُع األَْكرَبُ َوَتتََلقَّ
 .[103: 101]األنبياء: 
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َعَلْينَا  ﴿  حيرشون مِسعني:  -4 َحرْشٌ  َذلَِك  اًعا  رِسَ َعنُْهْم  اأْلَْرُض  ُق  َتَشقَّ ُق   [44]ق:    ﴾َيِسْيٌ َيْوَم  تشقَّ أي: 
امللَ  وهو  اعي؛  الدَّ إىل  مِسعني  كوهنم  حال  يف  عنهم  إىل  األرض  النَّاس  ويدعو  الصور،  يف  ينفخ  الذي  ك 

احلساب واجلزاء، وما تضمنته هذه اآلية الكريمة من أّن النَّاس يوم البعث خيرجون من قبورهم مِسعني  
يف   جاء  اعي،  الدَّ نحو  قاصدين  املحرش  أُ إىل  اهلل آيات  كتاب  من  تعاىل:   ،خر  ِمَن  ﴿  كقوله  خَيُْرُجوَن  َيْوَم 

اًعا َكأَ  ُْم إِىَل ُنُصٍب ُيوفُِضونَ اأْلَْجَداِث رِسَ  .(1)[43]املعارج:  ﴾هنَّ
مْحَِن َوْفًدا﴿   قال تعاىل:  :صفة حرش املتقني  -5  -وعَل جل  -فذكر    [85]مريم:    ﴾َيْوَم َنْحرُشُ املُْتَِّقنَي إِىَل الرَّ

حيرشون إليه    ، واجتناب هنيه  ، يف هذه اآلية الكريمة أّن املتقني الذين كانوا يتقونه يف دار الدنيا بامتثال أمره
 .يف أمر له شأن -مثَلً – إىل امللك والوفد من يأيت .(2)  حال كوهنم وفداً يوم القيامة يف 

 

تعاىل:  -6 قال  الكافر،  حرش  ُ َفَوَربَِّك  ﴿  صفة  هنَّ َلنُْحرِضَ ُثمَّ  َياطنَِي  َوالشَّ ُْم  هنَّ ِجثِيًّا َلنَْحرُشَ َجَهنََّم  َحْوَل   ﴾ْم 
بنفسه الكريمة أنه حيرشهم، أي: الكافرين املنكرين للبعث، وغْيهم من   -جل وعَل-فأقسم    [68]مريم:  

وأنه حيرضهم حول جهنم  الدنيا،  كانوا يضلوهنم يف  الذين  الشياطني  معهم  وحيرش  وهذان   النّاس،  ِجثِيًَّا، 
 

 (. 432/  7( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ) 1)
 (. 512/  3( املرجع السابق ) 2)

 

بالرجوع إىل مصادر البحث يف كتب احلديث املتاحة لديك؛ هات حاديثا نبويا رشيفا ُتبنيِّ به 
حال فئتني من فئات املؤمنني يوم القيامة؛ ومها: َمْن يظلُّهم اهلل يوم القيامة يف ظله، وَمْن ُينفِّس 

 .عنهم ُكْرَبًة َمْن ُكَرِب يوم القيامة
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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إليهام يف غْي هذا املوضع، أما حرشه هلم ولشياطينهم، فقد  أشار  الكريمة  اآلية  اللَّذان ذكرمها يف  األمران 
قوله: يف  إليه  َيْعُبُدوَن  ﴿  أشار  َكاُنوا  َوَما  َوَأْزَواَجُهْم  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ وا  إِىَل    *اْحرُشُ َفاْهُدوُهْم  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن 

اطِ  اجْلَِحيمِ رِصَ النار    ،(1) [23،  22]الصافات:    ﴾   إىل  فاهدوهم  وُنَظراَءهم  وأْشَباَهُهم  الظَّاملني  امجعوا  أي: 
 . (2) ليدخلها مجيعهم

أليس  »   كيف حيرش الكافر عىل وجهه؟ قال:  رجًَل قال: يا نبيَّ اهلل  : أنّ -ريض اهلل عنه-وعن أنس بن مالك  
جلني يف  نيا قادرًا عىل أن ُيْمِشيه عىل وجهه يوم القيامة؟الذي أْمَشاه عىل الرِّ  .(3) «الدُّ

تعاىل:  -7 قال  املحرش،  أرض  اْلَواِحِد  ﴿  صفة  هللَِِّ  َوَبَرُزوا  اَمَواُت  َوالسَّ اأْلَْرِض  َغْْيَ  اأْلَْرُض  ُل  ُتَبدَّ َيْوَم 
ارِ  حُيْرَش النَّاس يوم »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-وعن سهل بن سعد    [48]إبراهيم:    ﴾اْلَقهَّ

 .(4) «القيامة عىل أرٍض بيضاء َعْفَراء، كُقْرَصة النَّقي، ليس فيها َعَلٌم ألحد 
أ"قال النووي:   بناء وال أثرأي: ليس هبا عَلمة سكنى  وقال أبو حممد عبد اهلل بن أيب مجرة األزدي .  (5) "و 

املالكي عىل  ":  األندليس  دليل  القدرةفيه  عىل    ،عظيم  امع  السَّ ليكون  القيامة؛  يوم  بجزئيات  واإلعَلم 
اهلول؛ ألنّ ف  ،بصْية نفسه من ذلك  قبل وقوعه رياضة   ُيخلِّص  اليشء  ومحلها    ، النفس  يف معرفة جزئيات 

 .(6) "عىل ما فيه خَلصها

 

 (. 474/  3( املرجع السابق ) 1)
 (. 309/  6( املرجع السابق ) 2)
 (. 6523برقم ) ( أخرجه البخاري 3)
 (. 2790( ومسلم برقم ) 6521( أخرجه البخاري برقم ) 4)
 (. 134/  17( رشح النووي عىل مسلم )5)
 (. 375/  11( نقله عنه يف فتح الباري البن حجر ) 6)
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املؤمنني يوم القيامة، ذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف آخر سورة الزمر مقارنة بني حال الكفار وحال 
 .ارجع لآليات ثم استنتج ثَلثة فروق بني حال الكفار وحال املؤمنني

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 .(1)جمتمع املاء، وجيمع عىل أحواض، وحياض :احلوض لغةا  -1
ترده أمُة حممٍد  .  (2) مد من رشاب اجلنة، من هنر الكوثرحوض عظيم، ومورد كريم، يُ   :اصطالحاا  -2

ل ،هديه ممن اتَّبع  ملسو هيلع هللا ىلص .  ،ومل ُيبدِّ  أو ُيغْيِّ

   يف شأنه، منها:  ةلكثْيقد جاءت النصوص ا 
   . [1]الكوثر:  ﴾نَّا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثرَ إِ ﴿  :ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه حممد   -عز وجل-قال اهلل  -
 .(3) «أنا َفَرُطُكم عىل احلوض»  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال   -ريض اهلل عنه-وعن ابن مسعود  -
حويض مسْية شهر، وزواياه سواء، وماؤه  »  : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال    -ريض اهلل عنهام-  اهلل بن عمرو  عبد وعن    -

 .(4) «أبيض من الورق، ورحيه أطيب من املسك، وكيزانه كنجوم السامء، فمن رشب منه فَل يظمأ بعده أبداً 
اه، من   ملسو هيلع هللا ىلص وأهل السنة يؤمنون بأنَّ للنَّبي حممد  "يف أصول السنة:  بن أيب زمنني  اقال  و حوضًا أعطاه اهلل إيَّ

اهلل تعاىل به غياثًا    واحلوض الذي أكرمه"وقال ابن أيب العز احلنفي:  .  (5)"بعدها أبداً   رشب منه رشبة مل َيْظمأ 
 

 (. 308/  18( وتاج العروس ) 167( ينظر: خمتار الصحاح )ص:  1)
 (. 146( رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي )ص:  2)
 (. 2297( ومسلم برقم ) 6576( أخرجه البخاري برقم ) 3)
 (. 2292( ومسلم برقم ) 6579( أخرجه البخاري برقم ) 4)
 (. 158( أصول السنة البن أيب زمنني )ص:  5)
 



 (115 ( 

 

 

نبينا حممد  فهو    .(1) "ألمته حٌق  الكوثرملسو هيلع هللا ىلص حوض خِْي اخللق  حٌق ال    -عز وجل-الذي أعطاه ربه    ، ، وهو 
 . فيه مريةَ 

أشدُّ وهو  وممَّا ورد يف صفته أّنه:  ُيمدُّ من رشاب اجلنة، من هنر الكوثر،    ، هو حوٌض عظيم،ٌ ومورٌد كريمٌ 
اللَّبن،   الثَّلج،  وبياضًا من  غاية يف االتساع، عرضه  وأطيب رحيًا من املسك،  وأحىل من العسل،  و أبرد من 

امء،كلُّ   زاوية من زواياه مسْيُة شهٍر.   وطوله سواء، كِْيَزانه كنجوم السَّ
»والذي نفس حممد بيده آلنيته  قال: قلت: يا رسول اهلل ما آنية احلوض؟ قال:    -ريض اهلل عنه -فعن أيب ذر  

أكثر من عدد نجوم السامء وكواكبها، أال يف الليلة املظلمة املصحية، آنية اجلنة من رشب منها مل يظمأ آخر ما  
ه مثل طوله، ما بني عامن إىل أيلة، ماؤه  عليه، يشخب فيه ميزابان من اجلنة، من رشب منه مل يظمأ، عرض

 .(2) أشد بياضًا من اللبن، وأحىل من العسل«
»إن لبعقر حويض أذود الناس ألهل اليمن أرضب بعصاي  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أن نبي اهلل    -ريض اهلل عنه -وعن ثوبان  
يرفضَّ  فقال: عليهم«    حتى  عرضه  عامن«    فسئل عن  إىل  مقامي  فقال:  »من  رشابه  عن  من    بياضاً   »أشد وسئل 

 . ( 3) ق« رِ اللبن، وأحىل من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من اجلنة، أحدمها من ذهب، واآلخر من وَ 
عمر   بن  اهلل  عبد  عنهام-وعن  اهلل  اهلل  أ  -ريض  رسول  من  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصن  أبرد  وعامن  عدن  بني  كام  »حويض 

العسل، وأطيب رحيًا من املسك، أكوابه مثل نجوم ال سامء، من رشب منه رشبة مل يظمأ الثلج، وأحىل من 
 .(4) بعدها أبدًا«

 

 (. 145( رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي. )ص:  1)
 (. 2300( أخرجه مسلم برقم ) 2)
 (. 2301) ( أخرجه مسلم برقم 3)

 . "صحيح لغْيه"( وقال حمققو املسند: 6162( أخرجه أمحد ط الرسالة برقم ) 4)
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لنبينا   الذي هو هنر آخر أعطاه اهلل  الكوثر  املحرش، وُيمدُّ ماُؤُه من  اجلنة  ملسو هيلع هللا ىلصواحلوض يكون يف أرض    ،يف 
ام يكون قبل وقد اختلف أهل العلم يف    [ 1]الكوثر:    ﴾نَّا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثرَ إِ ﴿   قال تعاىل: امليزان واحلوض أهيُّ

قبُل، وقيل: احلوض،فقيل  ؟اآلخر امليزان  حيح  :  القرطبي:  أنَّ    :والصَّ قال  قبُل،  أبو احلسن  "احلوض  قال 
 .(1) "النَّاس خيرجون عطاشًا من قبورهمفإنَّ   ،يقتضيهواملعنى أن احلوض قبل، قلُت:   :والصحيح :القابيس

 

عىل املوّحد أن حيرص   ،بل جيب  ، له أسباب يف هذه الدنيا ينبغي  (ورود احلوض)نَّ الرشب من احلوض  إ
 عليها، بل جيب عىل كل مسلم أن حيرص عليها: 

من أنواع االعتقاد والعلم فإنه جيب   ملسو هيلع هللا ىلصكلُّ ما مل يكن عىل عهده  ف   ن غْي حُمِْدث يف الدين َحَدَثًا،أن يكو  -  1
ه، فإذًا العقيدة   وأصحابه يف عهده، فكّل من أتى بيشٍء جديٍد فّإنه ال    ملسو هيلع هللا ىلص  امكان عليه  انذلال  اوالدين مهردُّ

 .  (2) «إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك» : ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله  يأَمن أن يكون داخَلً 

معه من    ملسو هيلع هللا ىلص، فإنَّ النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأن خُيَلَِّص قلبه من الغش والغل خلْية هذه األمة وهم صحابة رسول اهلل    -2
ا يوم  معه  والصحابة  ثبت  أحب،  كام  أحببت»لقيامة  مع من  أن    ،(3)«أنت  ألحد  فَل جيوز  كذلك  كان  وإذا 

 

 (. 703( التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة )ص:  1)
 (. 2295( ومسلم برقم ) 6205( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 (. 2639( ومسلم برقم ) 3485( أخرجه البخاري برقم ) 3)

 

 .وفهمك له؛ صف بإجياز احلوضبالرجوع إىل الدرس 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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فلعله أن حيرش يف    ،أو نحو ذلك؛ بل جيب عليه أن حيب اجلميع   ،منهم أحدًا  أو أن ُيبغض    ،ينتقد الصحابة 
 معهم.  ملسو هيلع هللا ىلص وأن يرد حوض نبيه  ،زمرهتم

ُيذاد فإ؛  بعيدًا عن االفرتاء يف دين اهلل أن يكون    -3 ُه  ي عىل اهلل ومن َكَذَب عىل اهلل  نَّ املُْفرَتِ يف    عن احلوض 
الدين  أو يف  دينه    ،العقيدة  أو إىل  إىل اهلل  صمحبفنسب شيئًا  ََّتَرُّ بام ينسبه   ض  منه، واستهانة وعدم مباالة 
، واهلل سبحانه هَنَى عن أن  عىل لسانه من أن يفرتي عىل اهللذا جيب عىل املرء أن حيافظ  هل للرشيعة وللدين، و 

َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما﴿  :فقال  ،ُيَقال عليه ما ليس للمرء به علم َم َريبِّ ْثَم َواْلَبْغَي   ُقْل إِنَّاَم َحرَّ َبَطَن َواإْلِ
ْل بِِه ُسْلَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل اهللَِّ َما اَل َتْعلَ  ُكوا بِاهللَِّ َما مَلْ ُينَزِّ  . [33]األعراف:  ﴾ُمونَ بَِغْْيِ احْلَقِّ َوَأْن ُترْشِ

الكبائ  -4 عن  املرء  يبتعد  وأن  والذنوب  يرجع  ر  َأْذَنَب  وإذا  عليها،  أهل   ؛ويستغفراملداومة  من  مجَعًا  ألنَّ 
قالوا يِرُدون احلوض، وأخذوا ذلك من قوله    : العلم  الكبائر ال  ُيََلِزُموَن  الذين  ما  » :ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ  إنك ال تدري 

 -يعني من الصحابة-ومل يكن بينهم    ،كانوا إذا أْذَنُبوا اْسَتْغَفُروا  ملسو هيلع هللا ىلص، والناس يف عهد النبي  (1) «أحدثوا بعدك
، وأن  يأيت بالسبب الذي به غفران اهلل   هلذا حيرص املرء عىل أنو   ؛مداوم عىل الكبْية غْي تائب منهاممن هو  

من املعايص    ئاً يبتعد عن الكبائر واملوبقات واآلثام، وأّنه إذا غيش شي   وهو أن   ،ملسو هيلع هللا ىلصُيْكِرَمُه اهلل بحوض نبيه  
يئة احلسنة لُتمحى عنه السيئات. فُينيب ويستغفر وُيتْ   بِع السَّ

 
  

 

 (. 2295مسلم برقم ) ( و 6205( أخرجه البخاري برقم ) 1)

ماذا جيب عليك أن تفعله يف احلياة الدنيا حتى ل تكون من املحرومني يوم القيامة من الرشب من  
 احلوض؟

................................................................................................
................................................................................................ 
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 . (1)سة اليشء وسقوطهيطلق ويراد به بيان قدر اليشء وقيمته، أو ِخ : امليزان لغةا  -1
تان، توزن فيه أعامل العباد  هو  واصطالحاا: -2 فْيجح بمثقاِل ذرٍة من خٍْي    ،ميزاٌن حقيقي له لساٌن وكفَّ

 أو رٍش. 

َوَنَضُع املََْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفََل  ﴿  امليزان، قال تعاىل:ت األدلة من الكتاب والسنة عىل ثبوت  قد دلّ 
   .[47]األنبياء:  ﴾نَا َحاِسبِنيَ ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْينَا هِبَا َوَكَفى بِ 

هريرة أيب  عنه-  وعن  اهلل  اهلل  -ريض  رسول  قال  يف » :  ملسو هيلع هللا ىلص   قال:  ثقيلتان  اللسان،  عىل  خفيفتان  كلمتان 
 .(2) «اهلل وبحمده، سبحان اهلل العظيم  امليزان، حبيبتان إىل الرمحن، سبحان

الطحاوي:   اإلمام  الكتاب  "قال  وقراءة  واحلساب  والعرض  القيامة  يوم  األعامل  وجزاء  بالبعث  ونؤمن 
 . (3) "واب والعقاب والرصاط وامليزان ث وال

السنة:  بن أيب زمنني  اوقال   القيامة، قال  "يف أصول  بامليزان يوم  السنة يؤمنون  ا ﴿  :-عز وجل-وأهل  َفَأمَّ
ْت َمَواِزينُُه  * َفُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة  *َمْن َثُقَلْت َمَواِزينُُه   ا َمْن َخفَّ ُه َهاِوَيةٌ َوَأمَّ  وقال  [9 - 6]القارعة:  ﴾* َفُأمُّ

وأما ". وقال الغزايل:  (4)"[47]األنبياء:    ﴾َوَنَضُع املََْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفََل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا﴿  :تعاىل
 

 (. 446/  2( الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقي ) 1)
 (. 2694( ومسلم برقم ) 6682( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 (. 72( متن الطحاوية بتعليق األلبان )ص:  3)
 (. 162( أصول السنة البن أيب زمنني )ص:  4)



 (119 ( 

 

 

مع، وهو ممكنٌ   ،امليزان فهو أيضًا حٌق  . وقال القرطبي:  (1) "التصديق به  فوجب  ،وقد دلت عليه قواطع السَّ العلامء:  " انقض  وقال  بعد  إذا  يكون  أْن  فينبغي  للجزاء،  الوزن  ألنَّ  األعامل؛  وزن  بعده  كان  احلساب 
 .(2) "ليكون اجلزاء بحسبها ؛ ار مقاديرهااملحاسبة، فإنَّ املحاسبة لتقرير األعامل، والوزن إلظه 

 

جل العظيم  » قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    -ريض اهلل عنه-فعن أيب هريرة    :العامل يوزن مع عمله   -1 إنَّه ليأيت الرَّ
مني يوم القيامة، ال يزن عند اهلل جناح بعوضة، قال: اقر  ﴾ َفََل ُنِقيُم هَلُْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا ﴿  وا إن شئتم:ؤالسَّ

 .(3)«[105]الكهف: 
هور شطر الطّ » :  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-فعن أيب مالك األشعري    وزن األعامل نفسها:  -2

 .(4) «، واحلمد هلل َتأل امليزاناإليامن 
إنَّ اهلل  » : ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  صحائف األعامل: -3

كلُّ سجٍل مثل  ، وس اخلَلئق يوم القيامة، فُينْرش عليه تسعة وتسعني سجَلً ؤَسُيخلِّص رجًَل من أمتي عىل ر
أظلمك كتبتي احلافظون؟ فيقول: ال يا رب، فيقول: أفلك عذٌر؟    ؟مدِّ البرص، ثم يقول: أُتنكر من هذا شيئاً 

 

 (. 118( االقتصاد يف االعتقاد للغزايل )ص: 1)
 (. 715املوتى وأمور اآلخرة )ص:  ( التذكرة بأحوال 2)
 (. 2785( ومسلم برقم ) 4729( أخرجه البخاري برقم ) 3)
 (.223( أخرجه مسلم برقم ) 4)

 

 اذكر احلكمة من نصب امليزان يوم القيامة بعد احلساب؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ا: أشهد أن فيقول: ال يا رب، فيقول: بىل إن لك عندنا حسنة، فإنَّه ال ظلَم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيه 
عبده ورسوله، فيقول: احرض وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه    وأشهد أن حممداً  ، ال إله إال اهلل

جَلت  ةفقال: إنك ال تُ   ؟!السِّ جَلت يف كفَّ جَلت  ، ظلم، قال: فتوضع السِّ ة، فطاشت السَّ   ، والبطاقة يف كفَّ
يثقل مع اسم اهلل يشء  البطاقة، فَل  النار،  "فكلمة    . ( 1) « وثقلت  اجلنة، والنجاة من  إله إال اهلل، سبب لدخول  ال 

والسبب ال ينفع إال إذا توفرت رشوطه، وانتفت موانعه، فاملنافقون يقولون: ال إله إال اهلل فَل تنفعهم، وهم يف  
 الدرك األسفل من النار؛ ألهنم يقولوهنا بألسنتهم فقط من غْي اعتقاد ملعناها، وعمل بمقتضاها. 

 

(2) 

 
  

 

 (. 1776( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم ) 2639( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم ) 1)
 (. 14( كلمة اإلخَلص وحتقيق معناها البن رجب )ص:  2)

التوحيد يكّفر اهلل به اخلطايا التي ال تقتيض الردة واخلروج من اإلسَلم، أما األعامل التي تقتيض الردة 
إّن ) :-رمحه اهلل-فإهنا تناقض كلمة التوحيد، وتصبح لفظًا جمردًا ال معنى له، قيل للحسن البرصي 

ال إله إال اهلل، فأدى حقها وفرضها، ناسًا يقولون: من قال: ال إله إال اهلل دخل اجلنة، فقال: من قال: 
 .(2)(دخل اجلنة

 

ا ليوم   فَِك عىل حقيقة املوزون؛ عدد ثالثة موزونات نافعة مما تثقل به ميزانك استعدادا من خالل تعرُّ
 .القيامة

................................................................................................
................................................................................................ 
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 . (1)الواضح  الطريق :الْصاط لغةا  -1
 جٌِس يوضع بني اجلنة والنار، َيُمرُّ النَّاس عليه عىل قدر أعامهلم.   هو واصطالحاا: -2

الرصاط متعددة  أدلة  والسنة  الكتاب  تعاىل:  ،يف  قوله  َحْتاًم ﴿  منها:  َربَِّك  َعىَل  َكاَن  َواِرُدَها  إاِلَّ  ِمنُْكْم  َوإِْن 
َقْوا َوَنَذرُ *  َمْقِضيًّا   ِذيَن اتَّ ي الَّ    .[72، 71]مريم:  ﴾ الظَّاملنَِِي فِيَها ِجثِيًّا ُثمَّ ُننَجِّ

اليهود سألوا النبي    -ريض اهلل عنه-وعن ثوبان   أين يكون النَّاس يوم تبدل األرض غْي األرض   :ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ 
اهلل   رسول  فقال  الظُّلمة  »:  ملسو هيلع هللا ىلص والساموات؟  يف  هم 

 . (2)«دون اجِلِْس 
السنة:   أصول  يف  زمنني  أيب  ابن  السنة  "قال  وأهل 

يوم   عليه  ون  يمرُّ النَّاس  وأنَّ  بالرصاط،  يؤمنون 
 .  (3) "القيامة عىل قدر أعامهلم

األصبهان:   قنطرٌة "وقال  وهي  حٌق،  الرصاط  وأن 
بني ظهران جهنم، ال بد من جوازها، وهي دحٌض  

 

 (. 189/  2( ولوامع األنوار البهية ) 437/ 19( وتاج العروس ) 175)ص: ( خمتار الصحاح  1)

 (.315( أخرجه مسلم برقم ) 2)
 (. 168( أصول السنة البن أيب زمنني )ص:  3)

القدرة عىل جتاوز الرصاط مرجعها إىل استقامة 
اهلل عليهم اإلنسان عىل رصاط املؤمنني الذين أنعم 

واالبتعاد عن طريق املغضوب عليهم وطريق 
الضالني؛ فمن استقام عىل هذا الرصاط املعنوي، 

 .استطاع العبور من عىل الرصاط احليس يوم القيامة
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ٌة، عليها َكََلليب وَخَطاطِيف وَحَسك ونؤمن بالرصاط، وهو جِس عىل  ". وقال ابن أيب العز احلنفي: (1) "مزلَّ
التي   الظَّلمة  إىل  املوقف  مكان  مفارقتهم  بعد  النَّاس  انتهى  إذا  الرصاطجهنم،  السفاريني:  (2) "دون  وقال   .  . (3) "أجزم بثبوت الرصاط، فإنه حٌق ثابٌت بَل َشَطاطٍ "

عرة، يف، دحٌض مزلةٌ   ورد يف وصفة الرصاط أنَّه: أدقُّ من الشَّ  ،موضع تزل فيه األقدام  :أي  وأحدُّ من السَّ
الظلمة  شديد  تستقر،  جهنم  ،وال  ُمَفْلَطحةٌ   ،حتته  وَحَسكٌة  وَكََللِيب  َخَطاطِيف  عليه  مظلمة،  هلا    ،سوداء 

 .  (4) شوكة ُعَقيفاء
باجِلِْس »  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل    :قال  -ريض اهلل عنه-فعن أيب سعيد اخلدري   ُيْؤتى  فيجعل بني ظهري   ،ثمَّ 

ٌة، عليه  »ِس؟ قال:  قلنا: يا رسول اهلل، وما اجل  «جهنم  ، َخَطاطِيف وَكََللِيب، وَحَسكٌة ُمَفْلَطحةٌ مْدَحَضٌة مزلَّ
كالطَّرِف  عليها  املؤمن  يمرُّ  عدان،  السَّ هلا:  يقال  بنَْجد،  تكون  ُعَقيفاء،  شوكة  وكالريِح،   ، وكالربِق   ،هلا 

لٌم، وناِج خمدوٌش، وَمْكُدوسوكأجاويد اخليل والركاب، فناٍج م تى يمرَّ آخرهم ُيسحب يف نار جهنم، ح   سَّ
 . (5) «َسحًبا

بلغني أن اجلِس أدق من الشعرة، وأحد من  ":  -ريض اهلل عنه-ويف صحيح مسلم: قال أبو سعيد اخلدري  
 .(6) "السيف 

 

 (. 250/  1( احلجة يف بيان املحجة ) 1)
 (. 280( رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي )ص:  2)
 (. 189/  2( لوامع األنوار البهية ) 3)
 (. 405/  10( شوكة ُعَقيفاء: أي: معوّجة. انظر: رشح القسطَلن )4)
 (. 7439( أخرجه البخاري برقم ) 5)
 (. 83( أخرجه مسلم برقم ) 6)
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تفاوتًا عظياًم؛ وذلك ألن املرور عليه إنام يكون بقدر األعامل الصاحلة  يتفاوت الناس يف املرور عىل الرصاط  
 التي قدمها املرء املسلم لربه يف احلياة الدنيا، ويمكن أن نلخص كيفية املرور بام ييل: 

الْصاط:    -1 يتبعه عىل  قدر عمله  نوراا عىل  إنسان  اهلل كل  النبي  يعطي  :  ملسو هيلع هللا ىلص كام يف حديث جابر عن 
منهم منافقاً أو مؤمناً نوراً، ثم يتبعونه وعىل جِس جهنم كَلليب وحسك، تأخذ  »وُيعطى كل إنسان  

 . ( 1) من شاء اهلل« 
املنافقني:  -2 نور  الناس،    انطفاء  عىل  استحوذ  قد  واخلوف  الذعر  أن  جتد  حيث  الرهيب  املوقف  هذا  يف 

يريد   الكَلليبكلهم  من  نفسه  بحشاشة  كام يف حديث جابر    ، واخلطاطيف  النجاة  يطفأ  املنافقني  نور  فإذا 
شاء ثم يتبعونه وعىل جِس جهنم كَلليب وحسك تأخذ من    ًا نورًا،أو مؤمن  اً عطى كل إنسان منهم منافق»ويُ 
 . (2)ثم ينجو املؤمنون«  ثم يطفأ نور املنافقني، ،اهلل
الْصاط:  -3 عىل  املرور  يف  الناس  رسعة  الرصاط   اختالف  عىل  املرور  يف  الناس  رسعة  وذلك    ؛َّتتلف 

يُ  الذي  النور  قوة  أعامهلمباختَلف  قدر  عىل  هلم  بيّ   ،عطى  ابن  نّ كام  حديث  عليه  ويدل  السابقة،  الفقرة  يف  ا 
 ، والرصاط كحد السيف، دحض مزلة  ،»ويمرون عىل الرصاط:  ملسو هيلع هللا ىلص مسعود الطويل الذي فيه يقول النبي  

 

 (.191( أخرجه مسلم برقم ) 1)
 (.191( أخرجه مسلم برقم ) 2)

 

د بعض األعامل الصاحلات التي تساعد املسلم عىل االستقامة يف احلياة الدنيا واتباع طريق املؤمنني  .عدِّ
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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الكوكب، ومنهم من يمر كالريح ومنهم    ، فيقال هلم: امضوا عىل قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض 
كالطِ  يمر  اخليل(   رف من  الكريم من  رمَلً   )هو  يرمل  الرجل،  يمر كشد  قدر    ، ومنهم من  فيمرون عىل 

قدمه  إهبام  نوره عىل  الذي  يمر  يد   ، أعامهلم، حتى  وتعلق  يد،  وتعلق رجل   ، َّترُّ  وتصيب    ، وَّتر رجل، 
 ما  فإذا خلصوا قالوا: احلمد هلل الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا اهلل   ، جوانبه النار، فيخلصون 

 . ( 1) « اً مل يعط أحد 
زحفاً  الرصاط  عىل  يزحف  من  هريرة    ، وهناك  أيب  حديث  يف  عنه-كام  اهلل  النبي    -ريض  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن 

. حتى تعجز أعامل العباد، حتى جييء الرجل فَل يستطيع ونبيكم قائم عىل الرصاط يقول: رب سلم سلم »
 .(2) السْي إال زحفًا«

عن    -ريض اهلل عنه-كام يف حديث أيب سعيد اخلدري    ،أما آخر الناس مرورًا عىل الرصاط فهو املسحوب و
 .(3) »حتى يمر آخرهم يسحب سحبًا«: ملسو هيلع هللا ىلصوفيه يقول النبي  ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

  
قال:   ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    -ريض اهلل عنه-فقد جاء عن أيب هريرة    وأمته:  ملسو هيلع هللا ىلصوأما أول من جيوز الْصاط فهو النبي  

فأكون»فيرض جهنم،  ظهران  بني  الرصاط  إال    ب  أحٌد  يومئذ  يتكلم  وال  بأمته،  سل  الرُّ من  جَيوز  من  أولَّ 
عدان، هل رأيتم   َكََللِيب مثل شوك السَّ سل، وكَلُم الرسل يومئذ: اللهم سلِّم سلِّم، ويف جهنم  شوك  الرُّ

 

 (. 469  ( وصححه األلبان يف رشح العقيدة الطحاوية )ص:3424( أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم ) 1)

 (.195( أخرجه مسلم برقم ) 2)

 (. 7439( أخرجه البخاري برقم ) 3)

أمور خفية ال تدركها العقول؛ ألنه ال نظْي هلا يف الواقع املشهود من كل وجه، حقائق اليوم اآلخر هبا 
فيجب عىل املسلم عدم اخلوض يف حقائق هذه األمور وكيفياهتا وتفويض علم ذلك إىل اهلل تعاىل، 

 .والرتكيز عىل االستعداد لذلك اليوم بالعمل الصالح
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عدان؟«  عدان غْي أنَّه ال يعلم قدر عظمها إال اهلل، ََّتِط»قالوا: نعم، قال:    السَّ ف النَّاس  فإهنا مثل َشوك السَّ
 .(1) «بأعامهلم، فمنهم من ُيوَبق بعمله، ومنهم من خُيَْرَدل ثم ينجو 

 

 
  

 

 (. 806( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 كيف تستعد عملي ا يف الدنيا لعبور الْصاط؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 
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فع، وهو ضد الِوتر، وهو جعل الِوتر شفعاً   :لغةا   الشفاعة -1 مثل أن جتعل الواحد اثنني،    ،مأخوذة من الشَّ
 .  (1) والثَلثة أربعة، وهكذا

السؤال يف  "قال ابن األثْي هي:  ، و: هي التوسط للغْي؛ جللب منفعة، أو دفع مرضة الشفاعة يف الرشع  -2
 .(2) "واجلرائم بينهملتجاوز عن الذنوب ا

الشفاعة إثبات  يف  والسنة  الكتاب  من  الكثْية  النُّصوص  جاءت  تعاىل:  ،وقد  قوله  الَِّذي ﴿  ومنها:  َذا  َمْن 
   .[3]يونس:  ﴾إِْذنِهِ َما ِمْن َشِفيٍع إاِلَّ ِمْن َبْعِد ﴿  وقوله تعاىل: [255]البقرة:   ﴾َيْشَفُع ِعنَْدُه إِالَّ بِإِْذنِهِ 

هريرة   أيب  عنه-وعن  اهلل  اهلل    -ريض  رسول  أْن  » قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن  وأريد  هبا،  يدعو  مستجابة  دعوة  نبيٍّ  لكلِّ 
تي يف اآلخرة  .(3) «أْخَتبِئ دعويت شفاعة ألمَّ

عنه -وعن جابر   اهلل  اهلل    -ريض  قال رسول  قبيل.. » :  ملسو هيلع هللا ىلصقال:  أحد  يعطهن  مل  منهاأعطيت مخسًا  :  . وذكر 
 .(4) «وأعطيت الشفاعة

 إليامن هبا:  اوقد نّص العلامء عىل أّن الشفاعة ثابتة، وأهنا حق، وجيب 

 

 ( 166( وخمتار الصحاح )ص: 378/  1( واملحكم واملحيط األعظم ) 260/  1( ينظر: العني ) 1)
 (. 485/  2( النهاية يف غريب احلديث واألثر ) 2)
 (. 199ومسلم برقم ) ( 6304( أخرجه البخاري برقم ) 3)
 (. 521( ومسلم برقم )335( أخرجه البخاري برقم ) 4)
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فاعة التي ادَّخرها هلم حٌق "قال الطحاوي:   ويؤمن أهل ". وقال الصابون:  (1) "، كام روي يف األخبار والشَّ
الرسول   نة بشفاعة  التوحيد   ملسو هيلع هللا ىلصالدين والسُّ الكبائر   ،ملذنبي أهل  حيح عن  ،ومرتكبي  الصَّ به اخلرب  كام ورد 

اهلل   السُّ فهذه  .  (2) "ملسو هيلع هللا ىلصرسول  أهل  هبا  يؤمن  حٌق  فاعة  واجلامعةالشَّ الصحابة    ، نة  هبا  آمن  اهلل -كام  رضوان 
 . -تعاىل عليهم

  
:

فاعة عند اهلل  قا؛ ألنَّ الشَّ فاعة رشطني ال بدَّ أْن يتحقَّ فاعة عند غْيه، فهو   -عز وجل-إنَّ للشَّ َّتتلف عن الشَّ
فاعة ممَّن يريد فيمن   -سبحانه وتعاىل-من يشفع هلم، بل يقبلها    قبَّلها يف كلِّ وممَّن يأذن له، وال يت  ، يقبل الشَّ

 .يريد من عباده
 :وهذان الرشطان مها 

تعاىل:أولا  اهلل  اإلذن من  يأذن    :  قوله    -سبحانه وتعاىل -بأن  ط  الرشَّ يدلُّ عىل هذا  يشفع، ومما  بأْن  افع  للشَّ
بِإِْذنِهِ ﴿  تعاىل:  إِالَّ  ِعنَْدُه  َيْشَفُع  الَِّذي  َذا  َأِذَن  ﴿  وقوله:  [255]البقرة:    ﴾َمْن  ملَِْن  إِالَّ  ِعنَْدُه  َفاَعُة  َتنَْفُع الشَّ َواَل 

   .[23]سبأ:  ﴾َلهُ 
السُّ  من  األدلَّة  الطَّويلومن  فاعة  الشَّ حديث  قوله    ،نة  فيه  ورد  ريب»  :ملسو هيلع هللا ىلصوقد  عىل  يل   ،فأستأذن  فيؤذن 

 .(3) «وُيْلِهُمني حمامد أمحده هبا
 

 (. 47( متن الطحاوية بتعليق األلبان )ص:  1)
 (. 3/ 12نارص العقل )  -( رشح عقيدة السلف للصابون 2)
 (. 7510( أخرجه البخاري برقم ) 3)

يرحم اهلل هبا من يرحم من عباده، فيستحقها أهل توحيده، ويمنعها الشفاعة سبب من األسباب التي 
افِِعني﴾ ]املدثر:   .[48أهل الرشك كام قال تعاىل: ﴿َفاَم َتنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ
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اهلل  ثانياا  رضا  وتعاىل-:  له  -سبحانه  وع  املْشف  التوحيد   :عن  أهل  من  يكون  اهلل    ،بأْن  ألوامر  عز  -املتَّبعني 
َفاَعُة إاِلَّ َمْن َأِذَن َلُه ال﴿  املجتنبني لنواهيه، قال تعاىل:  -وجل مْحَُن َوَريِضَ َلُه َقْواًل َيْوَمئٍِذ اَل َتنَْفُع الشَّ ]طه:    ﴾رَّ
   . [28]األنبياء:   ﴾ُمْشِفُقونَ َواَل َيْشَفُعوَن إاِلَّ ملَِِن اْرَتَض َوُهْم ِمْن َخْشَيتِِه  ﴿ وقال تعاىل:  [109

عدي:   فعاء عبيد، مماليك ال  ومن َتام ملكه أنَّه ال يشفع عنده أحد إال بإذنه، فكلُّ الوجه"يقول السَّ اء والشُّ
فاعة ألحد حتى يأذن هلم، قال تعاىل:ي َفاَعُة مَجِيًعا َلُه ُمْلُك  ﴿  ْقُدمون عىل الشَّ اَمَواِت َواأْلَ ُقْل هللَِِّ الشَّ ْرِض السَّ

ن قام بتوحيده   [44]الزمر:    ﴾ُثمَّ إَِلْيِه ُتْرَجُعونَ  واتباع   ،وال يشفعون إال ملن ارتضاه اهلل، وال يرىض إال عمَّ
فاعة نصيب ، رسله، فمن مل يتَّصف هبذا  .  (1)"فليس له يف الشَّ

هريرة   أيب  عنه -وعن  اهلل  قلُت   -ريض  قال:  ه  رسول  أنَّ يا  ا :  أيُّ  يوم  اهلل:  بشفاعتك  أسعد  لنَّاس 
فقال:  قال »   القيامة؟  من  القيامة  يوم  بشفاعتي  النَّاس  قلبه   : أسعد  من  خالصاً  اهلل  إال  إله  .  ( 2) « ال 

فاعة يوم القيامة ال تكون إال ملن أذن له اهلل   ، فيُْلِهمه اهلل بأْن يشفع،  وارتضاه شفيعاً   ، -عز وجل -فالشَّ
َعه اهلل يف من يشاء من عباده.    فيَُشفِّ

  
 

 (. 954( تفسْي السعدي )ص: 1)
 (. 99( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 
 

اَمَواِت  ُه ُمْلُك السَّ َفاَعُة مَجِيًعا لَّ الشفاعة ال يملكها إال اهلل وحده كام يف قوله تعاىل: ﴿ُقل هللَِِّّ الشَّ
اهلل تعاىل وحده، وهو بفضله [، لذلك ال تطلب إال من 44َواألَْرِض ُثمَّ إَِلْيِه ُتْرَجُعون﴾ ]الزمر: 

ورمحته يأذن ملن شاء من أنبيائه ورسله والصاحلني واملَلئكة إكراًما هلم وبياًنا ملنزلتهم عنده ليشفعوا 
 .بإذنه ملن ريض اهلل قوله وعمله
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فاعة إىل قسمني:   تنقسم الشَّ

فاعة امل ثبتة:  -1 فاعة الثَلثة: رض   الشَّ افع،    اوهي ما مجعت رشوط الشَّ رضاه عن املْشفوع له،  واهلل عن الشَّ
فاعة، ودليل ذلك قوله تعاىل:و اَمَواِت اَل ُتْغنِي َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا إاِلَّ ِمْن َبْعِد  ﴿  إذنه يف الشَّ َوَكْم ِمْن َمَلٍك يِف السَّ

َيْأَذَن   َوَيْرىَض َأْن  َيَشاُء  ملَِْن  من    [26]النجم:    ﴾اهللَُّ  النَّاس  جلميع  عامة  املوقف  يف  العظمى  فاعة  الشَّ لكن 
 ومن مل يرض عنهم.  ،ريض اهلل عنـهم

املنفيَّة:  -2 فاعة  ويزعمون أهنم شفعاء هلم   ، حيث يعبدوهنم  ،وهي ما يتعلَّق به املرشكون يف أصنامهم   الشَّ
تعاىل: قال  اهلل، كام  ِعنَْد  ﴿   عند  ُشَفَعاُؤَنا  َهُؤاَلِء  َوَيُقوُلوَن  َينَْفُعُهْم  َواَل  ُهْم  َيرُضُّ اَل  َما  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َوَيْعُبُدوَن 

تعاىل  [18]يونس:    ﴾اهللَِّ قال  كام  تنفع،  اهلل ال  فاعة عند  الشَّ افِِعنيَ ﴿  : ولكن هذه  الشَّ َشَفاَعُة  َتنَْفُعُهْم    ﴾َفاَم 
   .[48]املدثر: 

 ، وهي:ملسو هيلع هللا ىلصالنوع األول: الشفاعة اخلاصة بنبينا حممد 
فاعة العظمى:  -1 فاعات، وتكون لنبينا حممد    الشَّ فاعة من أعظم الشَّ ، -عليه الصَلة والسَلم -وهذه الشَّ

َوِمَن  ﴿  ، قال اهلل تعاىل فيه:-عليه الصَلة والسَلم-وهي املقام املحمود الذي أعطاه اهلل تعاىل لنبينا حممد  
ْد بِِه َنافَِلًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا ْيِل َفَتَهجَّ    .[79]اإلرساء:  ﴾اللَّ

أنا أول النَّاس  »  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-فعن أنس    باستفتاح باب اجلنة:  ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته    -2

 

 اذكر احلكمة من وضع رشوط للشفاعة؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 .(1) «وأنا أكثر األنبياء تبعاً  ،يشفع يف اجلنَّة
فاعة    -3 قالت: دخل رسول اهلل   -اريض اهلل عنه -فعن أم سلمة    يف رفع درجات أقوام من أهل اجلنة:الشَّ

أيب سلمة  ملسو هيلع هللا ىلص فَأْغَمَضه  ، عىل  قال:وقد شقَّ برصه،  ثم  البرص»  ،  تبعه  إذا قبض  وح  الرَّ من    «إنَّ  ناٌس  فَضجَّ 
نون عىل ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر أليب  »   أهله فقال: ال َتدعوا عىل أنفسكم إال بخٍْي، فإنَّ املَلئكة ُيَؤمِّ

واغفر لنا وله يا رب العاملني، وافسح له يف   ،برين وارفع درجته يف املْهِديَّني، واْخُلْفه يف َعِقبه يف الغا  ،سلمة
ر له فيه  ،قربه  . (2)«ونوِّ

  
النَّار  -4 فاعة يف بعض الكفار من أهل  بالنبي    حتى خيفف عنهم:  الشَّ فاعة خاصة  الشَّ لعمه أيب   ملسو هيلع هللا ىلصوهذه 

العباس بن عبد املطلب   للنبي    -ريض اهلل عنه -طالب، فعن  قال  فإنه كان  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّه  أغنيت عن عمك،  : ما 
 .(3) «هو يف ضحضاح من نار، ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار»حيوطك، ويغضب لك؟ قال: 

ته ممن دخل النَّار فيخرجون منها:الشَّ   -5  -ريض اهلل عنه-فعن أنس بن مالك    فاعة يف أهل الكبائر من أمَّ
تي »  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    . (4)«َشَفاعتي ألهل الكبائِر من أمَّ

 

 (.196أخرجه مسلم برقم ) (  1)
 (.920( أخرجه مسلم برقم ) 2)
 (. 209( ومسلم برقم ) 3883( أخرجه البخاري برقم ) 3)
الرتمذي    "هذا حديث حسن صحيح غريب"( وقال:  2435( أخرجه الرتمذي برقم ) 4) وصححه األلبان يف صحيح 

 (. 2435برقم ) 

من صور الشفاعة دعاء املرء ألخيه وطلبه من اهلل تعاىل أن يرفع درجاته يف اجلنة إن كان صاحلًا؛ أو 
ذلك يف احلياة هيديه إىل الصواب إن كان عىل معصية، أو يدفع عنه رًضا، أو يغفر له خطاياه سواء كان 

 .الدنيا من احلي للحي، أو من احلي للميت، أم كان ذلك يوم القيامة
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فاعة    -6 قال: قال النبي    -ريض اهلل عنه-فعن عمران بن حصني    يف أقوام يدخلون اجلنة بغري حساب: الشَّ
ألفًا بغْي حساب»  :ملسو هيلع هللا ىلص تي سبعون  أمَّ يا رسول اهلل؟ قال:ق  «يدخل اجلنة من  الذين ال  »  الوا: ومن هم  هم 

ون ُ ُقون، وال َيَتطِْيَّ لون  ،َيْكَتوون، وال َيْسرَتْ دُع ا :  -ريض اهلل عنه-فقال عكاشة بن حمصن    «وعىل رهبم يتوكَّ
نبيَّ اهلل،  « أنت منهم»  منهم، قال: اهلل أن جيعلني   يا  قال:  قال: فقام رجل فقال:    أْدع اهلل أن جيعلني منهم، 

 .(1) «سبقك هبا عكاشة»
الرسول يف    -7 فيهم ليدخلوا اجلنة  أقوام تساوت حسناهتم وسيئاهتم:شفاعة  آخرين قد أمر    ،فيشفع  ويف 

 هبم إىل النَّار أْن ال يدخلوها. 

 

الثاين:   للرسول  النوع  تكون  وهي  العامة،  والنبيني ملسو هيلع هللا ىلصالشفاعة  املالئكة  من  اهلل  شاء  من  فيها  ويشاركه   ،
 وهي:   والصاحلني،

وقد سبق ،  واألدلة عىل هذا القسم كثْية جداً   دخلوا النار يف أن خيرجوا منها،  الشفاعة ألناس قد  أولها:
 اإلشارة إىل هذا النوع. 

فوالذي نفيس بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة هلل يف  »:  مرفوعاً   -ريض اهلل عنه-أيب سعيد اخلدري  فعن  
ربنا   يقولون:  النار،  يف  الذين  إلخواهنم  القيامة  يوم  هلل  املؤمنني  من  احلق  معنا  استقصاء  يصومون  كانوا 

وحيجون، فيخرجون خلقاً   ويصلون  النار  صورهم عىل  فتحرم  من عرفتم،  أخرجوا  هلم:    ، ...كثْياً   فيقال 

 

 (. 218( ومسلم برقم ) 6542( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 

 .اذكر مثااًل للخلط بني العمل الصالح والعمل السيئ عند بعض الناس يف احلياة الدنيا
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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اهلل   وجل-فيقول  املَلئكة-عز  شفعت  النبيون   ، :  املؤمنون  ،وشفع  الرامحني،   ، وشفع  أرحم  إال  يبق  ومل 
 .      (1) «قط مل يعملوا خْياً  فيخرج منها قوماً  ،فيقبض قبضة من النار

 

ما » :  ملسو هيلع هللا ىلصالشفاعة ألناس قد استحقوا النار يف أن ال يدخلوها، وهذه قد يستدل لـها بقول الرسول    ثانيها:
فيقوم عىل جنازته أربعون رجَلً  باهلل شيئاً   ،من مسلم يموت  فيه  ال يرشكون  ، فإن هذه (2) «إال شفعهم اهلل 

 فيشفعهم اهلل يف ذلك.   شفاعة قبل أن يدخل النار 

ومثال ذلك   ،أن يزدادوا رفعة ودرجات يف اجلنة قد استحقوا اجلنة    اإليامنالشفاعة ألناس من أهل    ثالثها:
وارفع درجته   ،الّلهّم اغفر أليب سلمة»أنه دعــا أليب سلمة فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    -رمحه اهلل-ما رواه مسلم  

 . (3) «واغفر لنا وله يا رّب العاملني، وافسح له يف قربه، ونّور له فيه ،يف املهدّيني، واخلفه يف عقبه يف الغابرين

 
  

 

 (.183أخرجه مسلم برقم ) (  1)
 (.948( أخرجه مسلم برقم ) 2)
 (.920( أخرجه مسلم برقم ) 3)

 

 .اذكر سبًبا واحًدا من األسباب التي قد َتنع املسلم من أن يكون من الشفعاء يوم القيامة
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

بالتعاون مع زمالئك؛ كيف يمكن للمؤمن أن يقوم بأعامل يف احلياة الدنيا تكون من أسباب حصوله عىل  
 الشفاعة يوم القيامة؟

................................................................................................
................................................................................................ 
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ار اآلخرة من أرشف املسائل  -عز وجل-رؤية املؤمنني لرهبم  إّن   وأجلِّها، وقد تضافرت   ،باألبصار يف الدَّ
نة الدالَّة عىل رؤية اهلل تعاىل    :، ومنهاالنُّصوص من الكتاب والسُّ

ٌة ﴿ قوله تعاىل: -1 َا َناظَِرةٌ *  ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َنارِضَ    .[23، 22]القيامة:  ﴾إِىَل َرهبِّ
. (2) "َتنُْظر إىل رهبا َنَظراً "عكرمة:  . وقال  (1) "-عز وجل-َتنُْظر إىل وجه رهبا  ":  -امريض اهلل عنه -قال عباس  

نة واحلديث": ابن أيب العزوقال  ٍ من أهل السُّ  .  (3) "وهذا قول كلِّ مفِسِّ
ُْم َعْن  ﴿ وقال تعاىل: -2 ِْم َيْوَمئٍِذ ملََْحُجوُبونَ َكَلَّ إِهنَّ    .[15]املطففني:  ﴾َرهبِّ

ملَّا أْن َحَجب "  حيث قال:  وغْيه من األئمة هبذه اآلية عىل الرؤية ألهل اجلنة،  -رمحه اهلل -واحتج الشافعي  
خط، كان يف هذا دليٌل عىل  .(4) "ضا أنَّ أولياءه يرونه يف الرّ هؤالء يف السَّ

أنَّ ناسًا قالوا: يا رسول اهلل، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول    -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة    -3
ون يف رؤية القمر ليلة البدر هل ُتَضا»  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   مس هل ُتَضارُّ »قالوا: ال يا رسول اهلل، قال:    «؟رُّ ون يف الشَّ

 .  (5) «كذلكيامة يوم القفإنَّكم ترونه » قالوا: ال، قال: « ؟ليس دوهنا سحاب
إىل القمر ليلة أربع ، فنظر  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنَّا جلوسًا مع النبي    -ريض اهلل عنه-وعن جرير بن عبد اهلل الَبَجيل    -4

 

 (. 350/  8( الدر املنثور يف التفسْي باملأثور ) 1)
 (. 72/  24( تفسْي الطربي ) 2)
 (. 111( رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي. )ص:  3)
 (. 111ص:  ( رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي. )4)
 (. 182( ومسلم برقم ) 6573( أخرجه البخاري برقم ) 5)
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ون يف رؤيته»  عرشة، فقال:  . (1) «إنَّكم سرتون ربَّكم َعَيانًا، كام ترون هذا، ال ُتَضامُّ
، وال يكون بينه وبني  وال كيفيَّة  ،بَل َتْشبِيه   ،بأعنِي رؤوسهم   ،وهم يف اجلنة   ،ويراه املؤمنون"قال أبو حنيفة:  

 :ألهل اجلنة بغْي إحاطٍة وال كيفيٍة كام نطق به كتاب ربنا  والرؤية حقٌّ ". وقال الطحاوي:  (2) "خلقه مسافة
ٌة  ﴿ َا َناظَِرةٌ   * ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َنارِضَ وتفسْيه عىل ما أراده اهلل تعاىل وعلمه، وكلُّ   [23،  22]القيامة:    ﴾إِىَل َرهبِّ

ال ندخل يف ذلك    ،ومعناه عىل ما أراد  ،فهو كام قال ،  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف ذلك من احلديث الصحيح عن الرسول  
لنِي بآرائنا ِني بأهوائنا، فإنه ما َسلِم يف دينه إال من َسلَّم هلل  ، ُمَتَأوِّ وردَّ   ، ملسو هيلع هللا ىلص ولرسوله  ،-عز وجل-وال ُمَتومهِّ

 . (3)"علم ما اشتبه عليه إىل عامله 

  
 

 

  

 

 (. 633( ومسلم برقم )554( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 53( الفقه األكرب )ص:  2)
 (. 44-43( متن الطحاوية بتعليق األلبان )ص:  3)

-إنَّ أعظم النعيم يوم القيامة هو رؤية وجه اهلل الكريم؛ حيث تعلقت قلوب املؤمنني برؤية رهبم 

، فإهنا رؤية ذي اجلَلل والكامل واجلامل، وهو اجلميل الذي خلق اجلامل، فكل مجال يف -سبحانه
 .ظم فوز، إهنا أعظم أمر، وأعظم أمنية، وأعظم جزاء، وأع- سبحانه –خلقه فهو دليل عىل مجاله 

 

 

 ملاذا كانت رؤية اهلل جل وعَل أعظم نعيم ألهل اجلنة؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 



 (135 ( 

 

 

 

 

 : اجلنةتعريف  -1
 . (1) َجنّات اَشَجٍر وُنزهٍة، ومجُعه  ذواحلديقة، وهي ُبستاٌن  :اجلنة لغةا -
 الطَّائِعني.  يم املقيم ألولياء اهللدار النَّع هي ورشعاا:-
 تعريف النار:  -2

ة، وللحرارة املجردة، ولنار جهنم، ولنار احلرب :النار لغةا -  .(2) تقال للَّهيب الذي يبدو للحاسَّ
    دار العذاب املقيم للعصاة والكافرين. هي  ورشعاا:-

نة عىل وجود  ت النُّصوص الكثْية من الكتاب و دلّ  ومن    ،وأهنام خملوقتان موجودتان اآلن   اجلنة والنَّار،السُّ
 ذلك:  

اجلنة:  -1 عن  تعاىل  لِْلُمتَِّقنيَ ﴿  قوله  ْت  عمران:    ﴾ُأِعدَّ لِْلَكافِِرينَ ﴿   النار:  عنوقال    [133]آل  ْت    ﴾ ُأِعدَّ
   ، ومهيأتان ألصحاهبام.اآلن  وظاهر املعنى وما يقتضيه فعل اإلعداد: أهنام موجودتان [24]البقرة: 

بن حصني    -2 اهلل عنه-وعن عمران  النبي    -ريض  قال  اجلنة »  :ملسو هيلع هللا ىلص قال:  يف  أهلها    فرأيُت   ،اطَّلعت  أكثر 
   .(3) «أكثر أهلها النساء فرأيُت   ، الفقراء، واطَّلعت يف النَّار

 

 (. 22/  6( العني ) 1)

 (. 304/  14( ينظر: تاج العروس ) 2)
 (. 2737ومسلم برقم ) ( 3241( أخرجه البخاري برقم ) 3)
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  ، قد اطلع عىل اجلنة والنار  ملسو هيلع هللا ىلصاآلن؛ ألن النبي    ام خملوقاتان ، وأهنوالنار موجودتان هذا دليل عىل أن اجلنة  ف
 .(1) «فيها قرصاً  فرأيُت  ،اجلنة  دخلُت »فرأى أهلهام، وقد جاء يف رواية أنه قال: 

عمر    -3 بن  اهلل  عبد  عنه-وعن  اهلل  اهلل    -امريض  رسول  عليه  »  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  ُعِرض  مات  إذا  أحدكم  إنَّ 
النَّار،   أهل  فمن  النَّار  أهل  من  كان  وإْن  اجلنة،  أهل  فمن  اجلنة  أهل  من  كان  إْن   ، والعيشِّ بالغداة  َمْقَعده 

القيامة يوم  اهلل  يبعثك  حتى  َمْقَعُدك  هذا  دليل    .(2) «فيقال:  احلديث  هذا  أنّ أيضًا  وَّف  والنار    عىل  اجلنة 
  ؛ ألن العرض ال يكون إال عىل يشء موجود. خملوقتان

 

ب   تفنيان وال   اجلنة والنار ال  باقيتان أبدًا  َخالِِديَن  ﴿  قال اهلل تعاىل يف اجلنة:  ، بقاء اهلل تعاىل هلامإتزوالن، فهام 
اْلَعظِيمُ  اْلَفْوُز  َذلَِك  َأَبًدا  فيها:  [100]التوبة:    ﴾فِيَها  تعاىل  جَمُْذوذٍ ﴿   وقال  َغْْيَ  وقال   [108]هود:    ﴾َعَطاًء 

تِها  [33]الواقعة:    ﴾اَل َمْقُطوَعٍة َواَل مَمْنُوَعةٍ ﴿  تعاىل:  ة حياة أهلها، وعدم انقطاعها    ،فأخرب تعاىل بأَبِديَّ وأبِديَّ
منها،    ، عنهم خروجهم  النار: وعدم  وبقاء  أبدية  عن  تعاىل  َأَبًدا﴿  وقال  فِيَها  َخالِِديَن  َجَهنََّم  َطِريَق   ﴾إاِلَّ 

َناَر َجهَ ﴿  وقال تعاىل:  [169]النساء:   َلُه  َفإِنَّ  َوَرُسوَلُه  َيْعِص اهللََّ  َأَبًدانََّم  َوَمْن  فِيَها   [ 23]اجلن:    ﴾ َخالِِديَن 
وغْي ذلك من اآليات التي أخرب فيها تعاىل أنَّ   [167]البقرة:    ﴾َوَما ُهْم بَِخاِرِجنَي ِمَن النَّارِ ﴿  وقال تعاىل: 

 

 . "إسناده صحيح عىل رشط الشيخني"( وقال حمققو املسند: 14321( أخرجه أمحد ط الرسالة برقم ) 1)
 (. 2866( ومسلم برقم ) 1379( أخرجه البخاري برقم ) 2)

 

 ما احلكمة من وجود اجلنة والنار قبل بدء يوم احلساب؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 



 (137 ( 

 

 

هلم  ُخلِقْت  أهلها  الذين هم  النَّار  هلا،    ،أهل  أبداً ووُخلُِقوا  فيها  منها أهنم خالدون  خروجهم  تعاىل  فنفى   ،
:  -رمحه اهلل-قال اإلمام أبو إسامعيل عثامن الصابون    [ 167]البقرة:    ﴾َوَما ُهْم بَِخاِرِجنَي ِمَن النَّارِ ﴿  ه:بقول فنيان أبدًا، وأن أهل النار الذين هم أهلها  تويشهد أهل السنة أن اجلنة والنار خملوقتان، وأهنام باقيتان ال  "

أبو حاتم وأبو زرعة:    -رمحهام اهلل-. وقال اإلمامان احلافظان الرازيان  (1) "خلقوا هلا ال خيرجون منها أبداً  العلامء يف مجيع األمصار  " فكان من مذهبهم... اجلنة حق، والنار    -حجازًا و عراقًا وشامًا ويمناً -أدركنا 
 .(2) "حق، ومها خملوقان ال يفنيان أبداً 

اخلدري   سعيد  أيب  عنه-وعن  اهلل  النبي  -ريض  قال  أهلها»  :ملسو هيلع هللا ىلص   قال:  هم  الذين  النَّار  أهل  ا  ال    ،أمَّ فإهنم 
 .(3) «وال حَيَْيون ، َيُموُتون فيها

 

وهنر   مشيد،  وقرص  هتتز،  ورحيانة  يتألأل،  نور  ناضجةاجلنة  وفاكهة  وحلل   ،مطرد،  مجيلة،  حسناء  وزوجة 
 كثْية، فيها ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش.  

 

 (. 24( عقيدة السلف أصحاب احلديث )ص: 1)
 (. 199/ 1( رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة )2)

 (.185مسلم برقم ) ( أخرجه 3)

 

جاء يف سورة األعراف مناداة بني أهل اجلنة وأهل النار، ارجع للسورة ثم اكتب بالتعاون مع 
 .زمَلئك: ثَلث فوائد من تلك املناداة

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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»لبنة من ذهب،  قال: قلنا: يا رسول اهلل، أخربنا عن اجلنة ما بناؤها؟ قال:    -ريض اهلل عنه-فعن أيب هريرة  
الياقو  حصباؤها  األذفر،  املسك  مَلطها  فضة،  من  من  ولبنة  والزعفران،  الورس  وتربتها  واللؤلؤ،  ت 

 .(1) يدخلها خيلد ال يموت، وينعم ال يبأس، ال يبىل شباهبم، وال َّترق ثياهبم«
َرَأْيَت َنِعياًم َوُمْلًكا َكبًِْيا﴿وصدق اهلل حيث يقول:   [ وما أخفاه اهلل عنا من  20]اإلنسان:    ﴾َوإَِذا َرَأْيَت َثمَّ 

   لعقول، وال تصل إىل كنهه األفكار.نعيم اجلنة يشء عظيم ال تدركه ا
بجامهلاوقد  و ينعمون  اجلنة  بدخول  املؤمنني  عباده  تعاىل  اهلل  بحسنها  ،عد  ظلها  ،ويبتهجون  يف    ،ويقيمون 

اهلل تعاىل بسبب ما قاموا به من أعامل حسنة    وتقر به أعينهم، ثواًبا من  ، وينالون فيها كل ما تشتهيه أنفسهم
 يف هذه احلياة الدنيا. طيبة 

 :هامن ،دةيعداجلنة بأوصاف    -عز وجل-صف اهلل قد و
اجلنة  -1 أبواب   :أبواب  ثامنية  للمؤمنني  ،وهي  تعاىل:  ،ُمَفتَّحة  قال  املَلئكة،  َوإِنَّ  ﴿  ُيسلِّم عليهم  ِذْكٌر  َهَذا 

ريض اهلل  -وعن سهل بن سعد    [50،  49]ص:    ﴾َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة هَلُُم اأْلَْبَواُب   *لِْلُمتَِّقنَي حَلُْسَن َمآٍب  
ان ال يدخله إال الصائمون»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل   -عنه يَّ ى الرَّ  . (2) «يف اجلنة ثامنية أبواب، فيها باب ُيسمَّ
َوَعَد اهللَُّ ﴿ وأهنا طيِّبة، وأهنم يف غرفات آمنون، قال تعاىل:  ،فقد ذكر اهلل مساكن أهل اجلنة   :مساكنها  -2

ِتَها   حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  َوامْلُْؤِمنَاِت  َوِرْضَواٌن ِمَن اهللَِّ  امْلُْؤِمننَِي  َجنَّاِت َعْدٍن  َطيَِّبًة يِف  َوَمَساِكَن  ِفيَها  اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن 
ُبُكْم ِعْنَدَنا ُزْلَفى ِإالَّ  ﴿   وقال تعاىل:   [ 72]التوبة:    ﴾ َأْكرَبُ َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ِتي ُتَقرِّ َوَما َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم بِالَّ

ْعِف ِباَم َعِمُلوا َوُهْم يِف اْلُغُرَفاِت آِمُنونَ     . [ 37]سبأ:    ﴾ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفُأوَلِئَك هَلُْم َجَزاُء الضِّ
وثامرها  -3 اجلنة  والنَّخيل   :أشجار  باألعناب  املَتكاثِف  جر،  بالشَّ املْحُفوف  البستان  بأهنا  اجلنة  وصفت 

ائع واألشجار املتَدانِية ا مان، حيث اجلامل الرَّ ل القرآن الكريم بشواهد لُقُطوف الوفْية األثامر وقد َحفوالرُّ
 

 . "حديث صحيح"( وقال حمققو املسند: 9744( أخرجه أمحد ط الرسالة برقم ) 1)
 (. 1152( واللفظ له، ومسلم برقم )3257( أخرجه البخاري برقم ) 2)
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نف من اخلْي واجلامل، فقال تعاىل:    .[32، 31]النبأ:  ﴾َحَدائَِق َوَأْعنَاًبا  * إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي َمَفاًزا ﴿ هلذا الصِّ

 
ِذيَن  ﴿  قال تعاىل:  غري أَخاِديد، وأهنا متنوعة:ي يف  أهنار اجلنة، ففي اجلنة أهناٌر وصفت بأهنا جتر  -4 ِ الَّ َوَبرشِّ

اأْلهَْنَارُ  تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  هَلُْم  َأنَّ  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  ماءً   [25]البقرة:    ﴾آَمنُوا  ليست  اجلنة   وأهنار 
ى، قال تعاىل:  ، فحسب، بل منها املاء، ومنها اللَّبن تِي ُوِعَد  ﴿   ومنها اخلمر، ومنها العسل املُصفَّ َمَثُل اجْلَنَِّة الَّ

مَخْ  ِمْن  َوَأهْنَاٌر  َطْعُمُه   ْ َيَتَغْيَّ مَلْ  َلَبٍن  ِمْن  َوَأهْنَاٌر  آِسٍن  َغْْيِ  َماٍء  ِمْن  َأهْنَاٌر  فِيَها  ِمْن املُْتَُّقوَن  َوَأهْنَاٌر  اِربنَِي  لِلشَّ ٍة  َلذَّ ٍر 
ىَعَسلٍ    .[15]حممد:  ﴾ ُمَصفًّ

َفََل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم  ﴿  قال تعاىل:  أو يدور يف اخليال:  ،وأهنا فوق ما خيطر بالبال   ،اجلنة ل ِمْثل هلا  -5
َيْعَمُلونَ  َكاُنوا  باَِم  َجَزاًء  َأْعنُيٍ  ِة  ُقرَّ قال: قال رسول    -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة    [17]السجدة:    ﴾ِمْن 

احلني  قال اهلل تعاىل: أعددُت »   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   وال خطر عىل قلِب   ،أذٌن سمعتال  و   ،ما ال عنٌي رأت  :لعبادي الصَّ
ِة َأْعنُيٍ َفََل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخفِ ﴿ وا إن شئتمؤبرش، فاقر  .(1)«[17]السجدة:   ﴾َي هَلُْم ِمْن ُقرَّ

 

 

 (. 2824( ومسلم برقم ) 3244( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 كيف يمكن لك أن تزيد من غراسك يف اجلنة وأنت يف حياتك الدنيا؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 

 

 

د ما   ورد فيها من نعيم اجلنة.ارجع لسورة الرمحن وعدِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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النار هي الدار التي أعدها اهلل للكافرين به، املتمردين عىل رشعه، املكذبني لرسله، وهي عذابه الذي يعذب  
خزي  ال  الذي  العظيم،  واخلِسان  األكرب،  اخلزي  وهي  املجرمني،  فيه  يسحن  الذي  وسجنه  أعداءه،  فيه 

نَا إِنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر فَ ﴿فوقه، وال خِسان أعظم منه،   ]آل عمران:    ﴾َقْد َأْخَزْيَتُه َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأنَصارٍ َربَّ
وقال:  192 الْ ﴿[  ْزُي  اخْلِ َذلَِك  فِيَها  َخالًِدا  َجَهنََّم  َناَر  َلُه  َفَأنَّ  َوَرُسوَلُه  اهللَّ  حُيَاِدِد  َمن  ُه  َأنَّ َيْعَلُموْا    ﴾َعظِيمُ َأمَلْ 

وقال:  63]التوبة:   الَّ ﴿[  يَن  اخْلَارِسِ اُن إِنَّ  اخْلُِْسَ ُهَو  َذلَِك  َأال  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَأْهلِيِهْم  َأنُفَسُهْم  وا  َخِِسُ ِذيَن 
 [.  15]الزمر:  ﴾املُْبنِيُ 

وكيف ال تكون النار كام وصفنا، وفيها من العذاب واآلالم واألحزان ما تعجز عن تسطْيه أقَلمنا، وعن  
الدون؛ ولذلك فإن اهلل أطال يف ذم مقام أهل النار يف  وصفه ألسنتنا، وهي مع ذلك خالدة، وأهلها فيها خ

ا َوُمَقاًما﴿النار   َا َساءْت ُمْسَتَقرًّ َهَذا َوإِنَّ لِلطَّاِغنَي َلرَشَّ َمآٍب * َجَهنََّم َيْصَلْوهَنَا َفبِْئَس  ﴿[  66]الفرقان:    ﴾إِهنَّ
 [. 56 – 55]ص:  ﴾املَِْهادُ 

عيوَن    لقد وَأْبَكت  العابدين،  ليَل  وأسهرْت  الغافلني،  ضمَْي  وأيَقَظت  العاملني،  عيش  صفو  الناُر  رت  عكَّ
لِّ  اعة للشوى، فيها ِمن أصناف العذاب ما ال يستطيع برٌش أن يتخيَّله، وِمن أنواع الذُّ املتقني؛ إهنا لظى، نزَّ

نار جهنم   وما  َله؛  يتحمَّ أن  أحٌد  يستطيع  ما ال  العذاب واهلوان  وشقاء   ،إال خاَتة  جحيم  ورصاخ   ،فكلها 
قد ملئت أغَلالً   ،ح أهلها ل وحرها يك  ،وماؤها يقطع األمعاء   ،هليبها يلفح الوجوه  ،وبكاء، وحِسة وعناء

مقيم،    ،وأصفاداً  دائم  وعذاهبا  حيموم،  وظلها  محيم،  ماؤها  سوادًا،  فصارت  الوجه وسعرت  حلم    ، تشوه 
شكله فتفقده  جلده  ميلء  ، حسنهه  وتسلب  ،وتنزع  قعر  املكفهرة   إهنا  العلية  ،باخلنادق  احلامية    ،واجلبال 

وحِسة تعض منها    ،وخزي وندامة   ،وكلها ذل ومهانة   غَلل واألصفاد، قارب واملقامع واأل واحليات والع
َبنِيِه * َوَصاِحَبتِِه َوَأِخيِه*  َيَودُّ املُْْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن َعَذاِب َيْوِمئٍِذ بِ ﴿  اويود الكافر فيها لو كان ترابً   ،األنامل 

تِي ُتْؤِويِه *َوَمْن يِف اأْلَ   [.14 -11 : املعارج] ﴾ْرِض مَجِيعًا ُثمَّ ُينِْجيهِ َوَفِصيَلتِِه الَّ
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 ومن ذلك: ،صف اهلل تعاىل النَّار بأوصاف متعددةقد و

هَلَا َسْبَعُة َأْبَواٍب لُِكلِّ َباٍب  *  َوإِنَّ َجَهنََّم ملََْوِعُدُهْم َأمْجَِعنَي  ﴿  وهي سبعة أبواٍب، قال تعاىل:  :أبواب النَّار  -1
   .[44، 43]احلجر:  ﴾ِمنُْهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم 

النَّار  -2 تعاىل:  :َدَرَكات  قال  سفىل،  دركات  فالنار  عليا،  درجات  اجلنة  أنَّ  ْرِك  ﴿  فكام  الدَّ يِف  املُْنَافِِقنَي  إِنَّ 
   .[145]النساء:  ﴾ َوَلْن جَتَِد هَلُْم َنِصًْيااأْلَْسَفِل ِمَن النَّارِ 

َفإِْن مَلْ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا ﴿  فقد ذكر اهلل تعاىل أنَّ وقود النَّار هم البرش واحلجر، قال تعاىل:  :وقود النار  -  3
ْت لِْلَكافِِرينَ  َجاَرُة ُأِعدَّ تِي َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ ُقوا النَّاَر الَّ  . [24]البقرة:  ﴾َفاتَّ

  
ها  -4 ة حرِّ اِرها:  ،ِشدَّ َخاهنا ورَشَ اَمِل  ﴿  قال تعاىل:  وِعَظم د  َأْصَحاُب الشِّ اَمِل َما  يِف َسُموٍم *  َوَأْصَحاُب الشِّ

  .[44 - 41]الواقعة:  ﴾ اَل َباِرٍد َواَل َكِريمٍ * َوظِلٍّ ِمْن حَيُْموٍم  * َومَحِيٍم 

 

 ما احلكمة من إعادة جلود أهل النار بني مدة وأخرى؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

للبحث والتعلُّم؛ وبالتعاون مع زمَلئك: قارن بني أشد بالرجوع إىل املصادر املتاحة لديك 
 .الناس عذابًا يف النار، وأخفهم عذاباً 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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النَّار:  -5 اِدق  َ َكاملُْْهِل ﴿  قال تعاىل:  رس  باَِمٍء  ُيَغاُثوا  َيْسَتِغيُثوا  َوإِْن  اِدُقَها  هِبِْم رُسَ َأَحاَط  َناًرا  لِلظَّاملنَِِي  َأْعَتْدَنا  إِنَّا 
اُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا َ  .[29]الكهف:  ﴾َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الرشَّ

 
  

ْت لِْلَكافِِريَن ﴾ ]آل عمران:  قال اهلل تعاىل: ﴿ َواتَّق وا  د 131النَّاَر الَّتِي أ ِعدَّ [. بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ
 واملواقف العملية التي متكن املسلم من جتنب النار. السلوكبعض 

................................................................................................
................................................................................................ 
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اآلخر  اإليامن   -1 باليوم  يؤمن  حني  فاملسلم  اهلل،  طاعة  إىل  يدفع  اآلخر  ما   ،باليوم  عىل  َسُيحاسب  وأنَّه 
عز -ومراقبة اهلل    ، واملَُسارعة فيها  ،وإْن رشًا فرش، يدفعه هذا إىل عمل الطَّاعات   ، َكَسبت يداه إْن خْيًا فخْي

تعاىل:  -وجل قال  وكبْيٍة،  صغْيٍة  كلِّ  ِمنْ ﴿   يف  َسَواًء  آَناَء َلْيُسوا  اهللَِّ  آَياِت  َيْتُلوَن  َقائَِمٌة  ٌة  ُأمَّ اْلكَِتاِب  َأْهِل   
َيْسُجُدوَن   َوُهْم  ْيِل  يِف   * اللَّ َوُيَساِرُعوَن  املُْنَْكِر  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِاملَْْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهللَِّ  ُيْؤِمنُوَن 

اِت  نيَ  اخْلَْْيَ احِلِ   .[114،  113]آل عمران:  ﴾َوُأوَلئَِك ِمَن الصَّ
ف   -2 نيا وُمَتِعها،  الدُّ نعم  َيُفوته من  املؤمن عامَّ  ما   اإليامن َتسلية  إذا  البال  َهاِدئ  باليوم اآلخر جيعل صاحبه 

نيوية  اهتا   ،رأى غْيه َيتَقلَّب يف النِّعم الدُّ وإنام اآلخرة هي دار الراحة    ،إذ إنَّه يرى الدنيا دار مَمَرٍ   ؛ويتمتَّع بملذَّ
تعاىل: قال  َوزِ ﴿  واالستقرار،  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  َفَمَتاُع  ٍء  يَشْ ِمْن  ُأوتِيُتْم  َأَفََل  َوَما  َوَأْبَقى  َخْْيٌ  اهللَِّ  ِعنَْد  َوَما  ينَُتَها 

   .[ 60]القصص:   ﴾َتْعِقُلونَ 
فيحمده   -3 ودرجاهتا،  أنواعها  بجميع  والسيِّئة  احلة  الصَّ األعامل  عىل  املجازاة  يف  اهلل  بعدل  اجلازم  اليقني 

َيَرُه )﴿  ويشكره عىل جزيل فضله، قال تعاىل:  ،عىل كامل عدله ا  ٍة َخْْيً َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َيْعَمْل 7َفَمْن  َوَمْن   )
ا َيَرهُ  ٍة رَشًّ  [. 8-7]الزلزلة: ﴾ِمْثَقاَل َذرَّ

ُيبَعث كلُّ   -4 فإنَّه  العمل الصالح؛  أبواب  األْخذ بأسباب ُحسن اخلاَتة من ُمَلَزمة ما يفَتح اهلل تعاىل من 
ْقنِي  :  -عليه السَلم-عبٍد عىل ما مات عليه، والدعاء بُحسن اخلاَتة، كام قال يوسف   َوَأحْلِ ُمْسلاًِم  نِي  ﴿َتَوفَّ

نَي﴾ احِلِ  [.101]يوسف:  بِالصَّ
من    -5 عليها؛  يرتتَّب  وما  الفتنة  عنَد  الثَّبات  بأسباب  باألْخذ  الربزخ،  وأحوال  القرب  بأْمر  االهتامم 

يف ذلك كلِّه، واحلَذر من ُموِجبات   ملسو هيلع هللا ىلص اإلخَلص هلل يف التوحيد، واالستقامة عىل الرشيعة، واالتِّباع للنبيِّ  
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وال الشكِّ  من  االمتحان  بعد  والَعذاب  االمتحان،  عند  الُقرآن،  الضَلل  عن  واالنِحراف  األعمى  تقليد 
النُّصوص بأهنا من أسباب َعذاب القرب؛ كرتك   حت  ك، وجتنُّب اخِلصال التي رصَّ البَِدِع والرشِّ والوقوع يف 

ه من البول، والوقوع يف الِغيبة والنميمة، ونحو ذلك.   الصَلة، وعدم التَّنزُّ
الت فهي قصْية، ومهام عظمت فهي حقْية، فإنه يقرص  قرص األمل، فإذا علم اإلنسان أن الدنيا مهام ط  -6

عىل حصْي، فقام وقد أثر يف جنبه،    ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: نام رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-أمله، فَعْن َعْبِد اهللَِّ بن مسعود  
»ما يل وللدنيا، ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة  فقلنا: يا رسول اهلل لو اَّتذنا لك وطاء، فقال: 

 .(1) ثم راح وتركها«
﴿َوَعنَِت سوف ترد فيه املظامل، قال اهلل تعاىل:    اهنم يؤمنون أن هناك يومً إأنه سلوة للمظلومني، حيث    -7

ُظْلاًم﴾ مَحََل  َمْن  َخاَب  َوَقْد  اْلَقيُّوِم  لِْلَحيِّ  الّظامل ال تغفل فليس مغفواًل عنك،  111]طه:    اْلُوُجوُه  أهّيا  فيا   ]
ُرُهْم لَِيْوٍم َتْشَخُص  ٌب، قال اهلل تعاىل:  فأمامك يوٌم عصي اَم ُيَؤخِّ َسَبنَّ اهللََّ َغافًَِل َعامَّ َيْعَمُل الظَّاملُِوَن إِنَّ ﴿َواَل حَتْ

 [.42]إبراهيم:  فِيِه اأْلَْبَصاُر﴾
 

 
 

 

( وصححه األلبان يف  4109وابن ماجه برقم )   "هذا حديث حسن صحيح"( وقال:  2377( أخرجه الرتمذي برقم ) 1)
 (. 4109صحيح ابن ماجه برقم ) 

 

 .وضح أثر ثمرات اإليامن باليوم اآلخر عىل نفسك، وحياتك اليومية 
................................................................................................

................................................................................................ 
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ا عام ييلتكتَب يف دفرتك  -         ا موجزا  : ملخصا

أدلة البعث من القرآن والسنة وكَلم أهل العلم، أدلة احلرش، صفة الناس يف احلرش، أدلة  
احلوض وصفته وموضعه، أدلة امليزان، وحقيقة املوزون، أدلة الطراط، وصفته، وصفة مرور 

 .الناس عليه، أدلة وجود اجلنة والنار، وأبديتهام، وصفة كل منهام

ف ما ييل:  -  .امليزان، الرصاط، اجلنة والناراحلرش، احلوض، ت عرِّ
د ما ييل: - أهوال يوم القيامة، أنوع احلرش، األسباب املوجبة للرشب من احلوض، أقسام ت عدِّ

 .وأنواع الشفاعة، أدلة رؤية املؤمنني هلل تبارك وتعاىل يف اآلخرة
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 . املصطلحات التالية: )الصور، البعث، الشفاعة، الْصاط، احلوض، احلرش( ف  عرِّ : 1س
 : علل ملا يأيت :2س

 اإلكثار من ذكر يوم القيامة يف القرآن.  (1
 يوم احلرش تكون الوجوه ذليلة خاضعة.  (2
 حيرش املتقون يوم القيامة يف حال كوهنم وفدًا.  (3
 االفرتاء يف دين اهلل من أسباب عدم الرشب من احلوض.  (4
قا. ن ال بدَّ  فاعة رشطا للشَّ  (5  أْن يتحقَّ
فاعة يف بعض الكفار من أهل النَّار حتى خيفف عنهم؛ هي شفاعة خاصة.  (6  الشَّ
 اجلنة ال ِمْثل هلا.  (7
 باليوم اآلخر سلوة للمظلومني وجيعل صاحبه َهاِدئ البال يف الدنيا.  اإليامن  (8

 ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: )  ضع عالمة: 3س
ُل هذه األرض، وتتغْيَّ صفاهتا، ويكون عليها احلرش األول.  (1  ( )   ُتبدَّ
 ( )        ة أنواع. ت أنواع احلرش س (2
 ( )       حيرش النَّاس حفاًة عراًة غرالً. ال  (3
 ( )        حيرش الكافر عىل وجهه.  (4
 ( )    ، ورحيه أطيب من املسك. اللبناحلوض ماؤه أبيض من   (5
 ( )    دُّ ماُؤُه من الكوثر.احلوض يكون يف أرض املحرش، وُيمَ  (6
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 ( )      صحائف األعامل ال توزن يف ميزان األعامل.  (7
يف. الرصاط أدقُّ من  (8 عرة، وأحدُّ من السَّ  ( )      الشَّ
 ( )    يعطي اهلل كل إنسان نورًا عىل قدر عمله يتبعه عىل الرصاط.  (9

 ( )  عباده.  من يرحم من هبا اهلل يرحم التي األسباب من  اسببً  ليست  الشفاعة (10
فاعة العظمى هي املقام املحمود الذي أعطاه اهلل تعاىل لنبينا حممد (11  ( )  . ملسو هيلع هللا ىلص  الشَّ
ار اآلخرة -عز وجل-رؤية املؤمنني لرهبم  (12  ( )    من أعظم النعم.  باألبصار يف الدَّ
 ( )  اجلنة والنار ال تفنيان وال تزوالن، فهام باقيتان أبدًا بإبقاء اهلل تعاىل هلام.  (13

 حتتها: اخرت اإلجابة الصحيحة لكل  سؤال مما ييل وضع خطاا  :4س
النبي    -اهلل عنه  ريض-عن جابر   (1 »ُيْبعُث كلُّ عبٍد عىل ما مات عليه«  ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعُت  .  (1) يقول: 

 . (الصورلعقاب/ الثواب/ البعث/ا النشور/)  هذا احلديث فيه دليل عىل
من  )قبُض  (2 السامء(  وطيُّ  القيامة)  :األرض،  يوم  القيامة  نعيم/عَلمات  يوم  /يوم  مصادر 

 .(أهوال يوم القيامة /القيامة
 . ( مدققة  /ضعيفة  /عمياء   /شاخصة) األبصار وقت احلرش تكون  (3
اهلل   (4 رسول  صحابة  وهم  األمة  هذه  خلْية  والغل  الغش  من  قلبه  خُيَلَِّص  من  ملسو هيلع هللا ىلص)أن  رشط  هو   )

 . (عبور الرصاط   /ورود احلوض   /النشور  /احلرش) رشوط
 . (لَلختيار  /للتنوع   / للعدل  لإليامن /)  إظهار يف وجود امليزان (5
 . )علمه/ فهمه/ عمله/ حبه(  عىل قدريتبعه يف الرصاط كل إنسان نورًا تعاىل يعطي اهلل   (6

 

 . (  سبق َّترجيه 1)
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فاعة املُثبتة؛ هي:   (7 فاعة / ما مجعت  ) الشَّ افع/ رضاه عن املْشفوع له/ إذنه يف الشَّ رضا اهلل عن الشَّ
 . (الرشوط الثَلثة السابقة

ٌة * إِىَل   (8 َا َناظَِرٌة﴾ ]القيامة:  قوله تعاىل: ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َنارِضَ رؤية اهلل  )  ؛ فيه دليل عىل[23،  22َرهبِّ
  /رؤية اهلل تبارك وتعاىل عند احلوض  /رؤية اهلل تبارك وتعاىل يف اآلخرة  /تبارك وتعاىل يف الدنيا

 . (رؤية اهلل تبارك وتعاىل يف الربزخ
 . ثامنية/ مخسة/ ستة()سبعة/   اب النارأبو، و)ثامنية / ستة/ سبعة/ تسعة( أبواب اجلنة (9

 

 

  

بعد دراستك لباب اإليامن باليوم اآلخر: اكتب رسالة موجزة فيها مقرتحات توجهها إىل أهلك 
 .تساعدهم عىل الشعور هبذا اإليامن وأثره عىل عباداهتم وترصفاهتم؛ ثم ضع الرسالة يف ملف إنجازك
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 .بينهام: تعريف القضاء والقدر والفرق األول املوضوع

 .: أمهية اإليامن بالقضاءالثاين املوضوع

 .: مراتب اإليامن بالقضاء والقدرالثالث املوضوع

 .: حكم االحتجاج بالقضاء والقدرالرابع املوضوع

: العَلقة بني اإليامن بالقضاء والقدر املوضوع اخلامس
 .واألخذ باألسباب

 : ثمرات اإليامن بالقضاء والقدر.السادس املوضوع

 

 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

  .يرشح مفهوم اإليامن بالقدر  -

 .يعتقد بأمهية اإليامن بالقضاء والقدر  - 

 .يوضح مراتب اإليامن بالقدر  - 

 .يناقش حكم االحتجاج بالقدر - 

 .يناقش عَلقة القدر واألخذ باألسباب - 

 بالقضاء والقدر.يناقش ثمرات اإليامن  -

 مفردات الوحدة خمرجات التعلم

 
 

 

 
  

 

 

 

  

   

الدراسيةعدد الساعات   عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة 
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يُ  الذي  القلق  عوامل  أهم  من  يف فقإن  وأمنه  النفسية  سكينته  اإلنسان  املايض  حياته  د  عىل  حتِسه   ،
  اإليامن وسخطه عىل احلارض وخوفه من املستقبل، فكان من حماسن اإلسَلم ومميزاته أن أوجب عىل أتباعه  

أركان   كأحد  والقدر  اهلل    اإليامنبالقضاء  بقضاء  بإيامنه  والطمأنينة  السكينة  املؤمن  للعبد  ليتحقق  الستة، 
َأَها إِنَّ ﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِص وقدره، كام قال تعاىل:   يَبٍة يِف اأْلَْرِض َواَل يِف َأْنُفِسُكْم إاِلَّ يِف كَِتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ

حُيِبُّ   اَل  َواهللَُّ  آَتاُكْم  باَِم  َتْفَرُحوا  َواَل  َفاَتُكْم  َما  َعىَل  َتْأَسْوا  لَِكْيََل   * َيِسٌْي  اهللَِّ  َعىَل  َفُخوٍر﴾ َذلَِك  خُمَْتاٍل   ُكلَّ 
[، وأن مجيع ما جيري يف اآلفاق واألنفس من خْي أو رش فهو مقدر من اهلل، ومكتوب 23،  22]احلديد:  

ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر﴾قبل خلق اخلليقة، وكل يشء بإرادة اهلل، قال تعاىل:   [، فَل خيرج 49]القمر:    ﴿إِنَّا ُكلَّ يَشْ
نه، وال يسأل عام يفعل؛ وذلك لكامل عن إرادته وسلطانه يشء، وال يصدر يشء إال بتقديره وتدبْيه سبحا

 حكمته وقدرته وعظيم سلطانه. 
 ومن خَلل هذه الوحدة سنتعرف عىل موضوع القضاء والقدر، وبعض مسائله بعون اهلل تعاىل. 

 

 

 ماذا يفعل املؤمن لكي ال يتحِس عىل املايض ويسخط عىل احلارض وخياف من املستقبل؟ 
................................ ........................................................................

 .............................. .......................................................................... 
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، قال (1) هو احلُْكم واحلَْتم، وأصله القطع والفصل، وقضاء اليشء، وإحكامه، والفراغ منه  القضاء يف اللغة:
 .(2)أي: فرغ من خلقهن [12]فصلت:   ﴾َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َساَمَواٍت يِف َيْوَمنْيِ ﴿ تعاىل: 

 . (3) إجياد اهلل تعاىل األشياَء حسب علمه وإرادتههو  والقضاء رشعاا:
اللغة: والقَدر    والَقَدر يف  وأقُدره،  أقِدره  َء  اليشَّ قَدْرُت  التَّْقدير، ومنه  من  الدال-مأخوذ  القضاء، -بفتح   :

ره اهلل    . (4) من القضاء، وحيكم به من األمور -عز وجل-واحلكم، وهو ما يقدِّ
به  القدر رشعاا  وجرى  علمه،  به  سبق  حسبام  وخصائصها  وأزماهنا  بأعياهنا  للكائنات  اهلل  تقدير   :

به القلم قلمه، و  القدر هو: علم  .  ( 5) اقتضتها إرادته وحكمته، ثم إجيادها حسبام جرى  أو يقال: إن 
 اهلل السابق باألشياء. 

مجاع القول يف "بعد أن ذكر أن القدر هو التقدير السابق وأن القضاء هو اخللق:    -رمحه اهلل-قال اخلطايب  
الباب   والقدر-هذا  القضاء  األساس،    -أي  بمنزلة  أحدمها  ألن  اآلخر؛  عن  أحدمها  ينفك  ال  أمران  أهنام 

 

 (. 190/  2( ومشارق األنوار عىل صحاح اآلثار )255( وخمتار الصحاح )ص: 185/  5( ينظر: العني ) 1)
 (. 440/  21( تفسْي الطربي ) 2)
 (. 104( تبسيط العقائد اإلسَلمية، حسن حممد أيوب )ص: 3)
 (. 18( واإليامن بالقضاء والقدر )ص:  171( مصطلحات يف كتب العقائد )ص:  4)
 (. 493/ 1( اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة )5)
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ا الركن  هبذ  اإليامن،  واملهم هو  (1) "هواآلخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهام فقد رام هدم البناء ونقض
 . ، والتصديق بهالعظيم 

 

 

  

 

 (. 323/ 2( معامل السنن ) 1)

 

 .بالتعاون مع زمَلئك؛ بنيِّ كيف يكون اإليامن بالقضاء والقدر من توحيد اهلل تعاىل
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 بالقضاء والقدر إىل األمور التالية:  اإليامنترجع أمهية 
أركان    -1 للنبي    اإليامنأنه من  هبا، كام جاء يف حديث جربيل وسؤاله  العبد إال  إيامن  يتم  عليه -التي ال 

 . (1)»وتؤمن بالقدر خْيه ورشه«، فأجاب باألركان الستة، وختمها بقوله: اإليامنعن   -الصَلة والسَلم
العقيدة اإلسَلمية من اجلو  بالقضاء والقدر  اإليامنأن    -2 املهمة يف  الواضح يف سلوك    اهلالتي    انب  األثر 

فاته     التي حتصل يف هذه احلياة.  ، ومن حوله، ويف موقفه من الوقائع واألحداث ،ونظرته للحياة ،املرء وَترصُّ
 

  
والقدر  ب  اإليامنب -3 املسلم  القضاء  الكون  كّل يفهم  هذا  يف  جيري  األمم    ،ما  َصِعيد  عىل  سواء 

فعة واملَهانة  ،واملجتمعات وال...، أ  ، وما يكون هلا من الرِّ   ،عىل َصِعيد الفرد واإلنسان  مأو البقاء والزَّ
والرش اخلْي  من  له  جيري  والفقر   ،وما  أ  ،والغنى  حة...،  والصِّ األحداث    مواملرض  َصِعيد  عىل 

الزل والَفَيَضانات وحلروب...،    ، ع يف هذا الكونائوالوق  الزَّ كلَّه    فإن هذا وغْيهوما حيصل فيه من 
تعاىل: قا  -وتعاىل  تبارك-بتقديره   اهلل  كُ ﴿  ل  بَِقَدرٍ إِنَّا  َخَلْقنَاُه  ٍء  يَشْ   تعاىل:   وقال  [49]القمر:    ﴾لَّ 

أَ ﴿ اهللَِّ  َوَكاَن  َمْقُدوًراْمُر  ُكلَّ ﴿  تعاىل:  الوق  [38]األحزاب:    ﴾َقَدًرا  َتْقِديًراَوَخَلَق  َرُه  َفَقدَّ ٍء  يَشْ   ﴾  
 

 (. 8( أخرجه مسلم برقم ) 1)

املؤمنني، اإليامن بالقدر يقيض عىل كثْي من األمراض التي تعصف باملجتمعات وتزرع األحقاد بني 
وذلك مثل رذيلة احلسد، فاملؤمن ال حيسد الناس عىل ما آتاهم اهلل من فضله، ألن اهلل تعاىل هو الذي 

 .رزق البرش وقدر هلم ذلك، واملسلم يعلم حني حيسد غْيه إنام يعرتض عىل املقدور
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والسَلم-  وقال  [ 2]الفرقان:   الصَلة  اموات  »:  -عليه  السَّ خَيلق  أْن  قبل  اخلَلئق  َمَقاِدير  اهلل  َكَتب 
 .(1) «واألرض بخمسني ألف سنة

الفرح واحلبور، وتنزاح عنها    اإليامنويف   -4 السعادة، ومنه تنرشح الصدور، ويعلوها  بالقضاء والقدر 
له،   بام قسم  أموره خلالقه، فْيىض  زمام  العبد  يسلِّم  فام أحَلها من حياة عندما  والكدور،  األحزان 

وفض وبنعمه  وسواه،  وأنشأه  خلقه  الذي  ملواله  مستسلاًم  عبدًا  فرتاه  عليه،  قّدر  ملا  رباه  ويسلِّم  له 
 وغذاه، فيسعد يف الدنيا، ويؤجر يف األخرى. 

 

 
  

 

 (. 2653( أخرجه مسلم برقم ) 1)

د ثالثة آثار ونتائج عملية  ترتتب عىل اإليامن بالقضاء والقدر   .عدِّ
................................................................................................

................................................................................................ 

 



  (156 )  

 

 

 

 

 

 وتفصيل تلك املراتب يف األمور التالية:  اخللق،  و املِشيئة،  و الِكتابة،  و الِعْلم،    مراتب هي:   الَقَدر يقوم عىل أربع 
بأنَّ اهلل تعاىل عامل بكلِّ يشٍء مجلًة وتفصيًَل، أزالً، وأبدًا، سواء كان ذلك   اإليامن وهو    العلم:  املرتبة األوىل:

بأفعال عباده؛ فعلمه حميط بام كان، وما سيكون، وما مل يكن لو كان كيف يكون، وأنَّه   م مما يتعلَّق بأفعاله، أ
حركاهتم عَ  مجيع  يف  وأعامهلم  وأحواهلم  وآجاهلم  أرزاقهم  وعلم  خيلقهم،  أْن  قبل  والعباد  اخللق  أعامَل  لِم 

أْن    ،وسكناهتم وشقاوهتم وسعادهتم، ومن هو منهم من أهل اجلنة  النار، من قبل  ومن هو منهم من أهل 
والنَّار  ، خيلقهم اجلنة  خيلق  أْن  قبل  وجليله  ،ومن  ذلك  ِدقَّ  وقليله  ، علم  وباطنه   ،وكثْيه  ه   ،وظاهره  ورسَّ

ُهَو عَ ﴿  قال تعاىل:  ، ومبدأه ومنتهاه  ،وعَلنيَّته إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ِذي  الَّ اهللَُّ  َهاَدةِ ُهَو  َوالشَّ اْلَغْيِب   [22]احلرش:    ﴾امِلُ 
ٍء ِعْلاًم لَِتْعَلُموا َأنَّ ا ﴿  وقال تعاىل: ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اهللََّ َقْد َأَحاَط بُِكلِّ يَشْ    .[12]الطَلق:  ﴾هللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

عباس  ابن  عنهام-  وعن  اهلل  النبي    -ريض  ُسئل  املرشكني  ملسو هيلع هللا ىلصقال:  أوالد  فقال:عن  كانوا  »  ،  بام  أعلم  اهلل 
أهل اجلنة من    قال: قال رجل: يا رسول اهلل أيعرف  -ريض اهلل عنه -وعن عمران بن حصني    .(1)«عاملني 

 .(2) «أو ملا ُيِسِّ له ،كلٌّ يعمل ملا خلق له » قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: « نعم» أهل النَّار؟ قال:

 
 

 (. 2660( ومسلم برقم ) 6597( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 2649( ومسلم برقم ) 6596( أخرجه البخاري برقم ) 2)

 

بالتعاون مع زمَلئك؛ ومن خَلل التأمُّل يف سورة لقامن، ومن خَلل ما يتاح لك من مصادر 
د ما يسمى بمفاتيح الغيب، التي ال يعلمها إال اهلل   .-وجل عز –للبحث؛ عدِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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الثانية: يف   اإليامنوهي    الكتابة:  املرتبة  القيامة  يوم  إىل  اخلَلئق  مقادير  من  علمه  به  سبق  ما  كتب  اهلل  بأنَّ 
والذِ  املحفوظ،  اللَّوح  هي  التي  الكتاب،  أمِّ  يف  مكتوٌب  يشٍء  فكلُّ  املحفوظ،  املبني،  اللَّوح  واإلمام  كر، 

فيه من يشء  يفرط  مل  املبني،  اهلل    ،والكتاب  وجل-قال  مِ ﴿  :-عز  اْلكَِتاِب  يِف  ْطنَا  َفرَّ ءٍ َما  يَشْ ]األنعام:    ﴾ْن 
ٍء َأْحَصْينَاُه يِف إَِماٍم ُمبنِيٍ ﴿  وقال تعاىل:  [38 ُبِر ﴿  وقال تعاىل:   [12]يس:    ﴾َوُكلَّ يَشْ ٍء َفَعُلوُه يِف الزُّ َوُكلُّ يَشْ
   .[53، 52]القمر:  ﴾َوُكلُّ َصِغٍْي َوَكبٍِْي ُمْسَتَطرٌ * 

ما منكم من  » ، وقال: ُكت يف األرضومعه عوٌد َين ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنَّا جلوسًا مع النبي    -ريض اهلل عنه-وعن عيل 
اجلنة أو من  النَّار  َمْقعده من  قد كتب  إال  القوم:    «أحد  من  قال:فقال رجٌل  يا رسول اهلل؟  َنتَّكِل    ،ال »   أال 

، ثم قرأ:  ٌ ا َمْن َأْعَطى َواتََّقى﴿ اعملوا فكل ُمَيِسَّ    .(1)«[5]الليل:   ﴾ َفَأمَّ
قال: يا رسول اهلل َبنيَّ لنا ديننا كأنَّا خلقنا    ،قال: جاء رُساقة بن مالك بن َجْعَشم  -ريض اهلل عنه -وعن جابر 

ت   ،ال»   ، أْم فيام نستقبل؟ قال:وجرت به املقادير  ،اآلن، فيام العمل اليوم؟ أفيام َجفَّت به األقَلم بل فيام َجفَّ
ٌ »قال: ففيم العمل؟ فقال:  «وجرت به املقادير ،به األقَلم  .(2) «اعملوا فكلٌّ ُمَيِسَّ

  
املة، فام شاء كان، وما مل   اإليامنوهذه املرتبة تقتيض    املشيئة:  املرتبة الثالثة: بمشيئة اهلل النَّافذة، وقدرته الشَّ

اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد ﴿  ، قال تعاىل:يشأ مل يكن، وأنَّه ال حركة، وال سكون، وال هداية، وال إضَلل إال بمشيئته  إِنَّ
اه، قال تعاىل:   ؛ يكنوما مل يشأ اهلل تعاىل مل    [82]يس:    ﴾َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ   لعدم مشيئة اهلل تعاىل إيَّ

َوالنَّ ﴿ نَِّة  اجْلِ ِمَن  َجَهنََّم  أَلَْمأَلَنَّ  ِمنِّي  اْلَقْوُل  َحقَّ  َوَلكِْن  ُهَداَها  َنْفٍس  ُكلَّ  آَلَتْينَا  ِشْئنَا  َأمْجَِعنيَ َوَلْو   ﴾اِس 
 

 (. 2647( ومسلم برقم ) 4947( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 2648( أخرجه مسلم برقم ) 2)

َمْن يؤمن بالقدر حيمل قلبًا نظيًفا طاهًرا من الغل واحلقد واحلسد والضغينة إلخوانه؛ ألنه إن نظر إىل 
 .أنعم عليه هبذا هو اهلل سبحانه وتعاىلأخ من إخوانه ووجده يف نعمة؛ فهو يعلم يقينًا أن الذي 

 



  (158 )  

 

 

 

تعاىل اهلل    ، ال أنَّه َعْجٌز عنه  ،ادهفالسبب يف عدم وجود اليشء هو عدم مشيئة اهلل تعاىل إجي  ، [13]السجدة:  
ه عن ذلك، قال تعاىل: س وَتنَزَّ ُه َكاَن ﴿  وَتقدَّ إِنَّ اأْلَْرِض  َواَل يِف  اَمَواِت  ٍء يِف السَّ ِمْن يَشْ لُِيْعِجَزُه  َكاَن اهللَُّ  َوَما 

  .[44]فاطر:  ﴾َعلِياًم َقِديًرا
ْصَبعني  إنَّ قلوب بني آدم كلَّها بني إ»   :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنهام-  اهلل بن عمرو  وعن عبد 

محن، كقلٍب  فه حيث يشاء  من أصابع الرَّ   .(1)« واحٍد، ُيرصِّ
وردَّها حني   ،َقَبض أرواحكم حني شاءإنَّ اهلل  »  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    قالقال:    -ريض اهلل عنه-وعن أيب قتادة  

 .(2) «شاء

 
الرابعة: خالق كلِّ يشء، فهو خالق كلِّ عامل   -سبحانه وتعاىل-بأن اهلل    اإليامن وهو    مرتبة اخللق:  املرتبة 

ام  ، وكلِّ ساكن وسكونه  ،وكلِّ متحرك وحركته   ،وعمله ة يف السَّ -وات وال يف األرض إال واهلل  وما من َذرَّ
  وال ربَّ سواه، قال اهلل تعاىل:   ،سبحانه ال خالق غْيه  ،وخالق حركتها وسكوهنا  ،خالقها  -سبحانه وتعاىل

ٍء وَ ﴿ ٍء َوكِيٌل اهللَُّ َخالُِق ُكلِّ يَشْ َماَذا َخَلَق َهَذا َخْلُق اهللَِّ َفَأُروِن  ﴿  وقال تعاىل:  [62]الزمر:    ﴾ُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ
ِذيَن ِمْن ُدونِهِ   .(3) «كلَّ صانع وصنعته يصنعأنَّ اهلل »مرفوعًا:  -ريض اهلل عنه-وعن حذيفة  [11]لقامن:   ﴾الَّ

 

 (. 2654( أخرجه مسلم برقم ) 1)
 (. 7471( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 (. 1777األلبان يف صحيح اجلامع برقم ) ( وصححه 46( أخرجه البخاري يف خلق أفعال العباد )ص:  3)

 .الذي يرتتب يف حياتك عىل إيامنك بأن اهلل تعاىل صاحب املشيئة النَّافذة، وأن قدرته شاملةما  
................................................................................................

................................................................................................ 
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اللهم آت نفيس تقواها، وزكها أنت خْي  »يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان النبي    -ريض اهلل عنه-وعن زيد بن أرقم  
 .(1) «من زكاها، أنت وليها وموالها

هنم، وأوجدهم، فهو اخلالق، وما سواه   فهذه النصوص تقرر: أّن اهلل خالق كل يشء، فهو الذي خلق اخللق، وكوَّ
 [. 96]الصافات:    ﴾ ُلونَ َواهللَُّ َخَلَقُكْم َوَما َتْعمَ ﴿ مربوب خملوق، وهو خالق البرش وأعامهلم، كام قال تعاىل:  

 
  

 

 (. 2722( أخرجه مسلم برقم ) 1)

 .ماذا يرتتب يف حياتك عىل إيامنك بأن اهلل تعاىل خالق كل يشء 
................................................................................................

................................................................................................ 
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 إىل قسمني:قسم الحتاج بالقدر ني
األ وب  اججالحت  ول:القسم  عىل القضاء  القدر 
املصائب،   املصائب: عىل  بالقدر  االحتجاج  فيجوز 

من   نازلة  أو  مصيبة  حصول  عند  اإلنسان  فيقول 
فَل   وقدره،  اهلل  بقضاء  هذا  هلل،  احلمد  النوازل: 

كاملرض  االبتَلء،  أنواع  من  له  حيصل  ما  أنَّ  ويعلم  وقضاه،  تعاىل  اهلل  قدره  ما  عىل  يعرتض  وال  يسخط، 
، وغْي ذلك من أنواع االبتَلء أنَّه بقضاء اهلل وقدره، من باب واجلوع واألمل، وفقد القريب، وموت الصديق 

التَّصربُّ والتَّسليم ألمر اهلل تعاىل، فَل َيْسخط اإلنسان، وال جَيَْزع، وال َيْشمت عىل ما حيصل له من املقادير،  
و النفس،  تطمئن  للقدر  تعليقه  يف  ألنَّه  اهلل؛  بقدر  ذلك  َعلََّق  بمصيبة  اإلنسان  أصيب    اإليامنيكمل  فإذا 

ِ  ﴿واهلدى، قال تعاىل:   ٍء ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبرشِّ َوَلنَْبُلَونَُّكْم بِيَشْ
َراجِ  إَِلْيِه  َوإِنَّا  هللَِِّ  إِنَّا  َقاُلوا  ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُهْم  إَِذا  ِذيَن  الَّ  * ابِِريَن  ِْم  الصَّ َرهبِّ ِمْن  َصَلَواٌت  َعَلْيِهْم  ُأوَلئَِك  ُعوَن * 

 [.  157 - 155]البقرة:  ﴾َوَرمْحٌَة َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ 

 ( 
 

يكون اإليامن بالقدر خْيه ورشه بحسب إضافته إىل اخللق؛ أما بالنسبة للخالق عز وجل؛ فالقدر خْي 
 ال ينسب إىل اهلل تعاىل؛ فعلم اهلل تعاىل ومشيئته كله حتى لو كان ظاهره لإلنسان رشًا؛ لكن الرش

 .وكتابته وخلقه لألشياء وابتَلؤه للمؤمنني؛ كل ذلك فيه حكمة وعدل ورمحة وخْي

 

مسائل االعتقاد عمومًا ومنها القدر مبنية عىل 
التسليم للنصوص الرشعية وقبوهلا دون 
اعرتاض أو شك، فَل يتحقق للعبد اإليامن إال 

 .بالتسليم لنصوص الوحيني
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ال الثاين:  الواجبات القسم  وترك  املعايص  عىل  والقدر  بالقضاء  االحتجاج   :حتجاج  لإلنسان  جيوز  فَل 
فعل   عىل  الواجبات  بالَقَدر  ويرتك  املعايص  اإلنسان  فيفعل  والطَّاعات،  الواجبات  ترك  عىل  أو  املعايص، 

والطَّاعات،  الواجبات  بفعل  أمرنا  الذي  تعاىل  اهلل  فهذا خمالف ألمر  وقدره،  اهلل  بقضاء  هذا  مثًَل:  ويقول 
القرآن الكريم، عن مطرف هرة، ف والسنة املط  وترك املنهيات واملحرمات يف كثْي من األدلة والنصوص يف 

ليس ألحد أن يصعد فيلقي نفسه من شاهق، ويقول: قدر يل ريب، ولكن حيذر، وجيتهد،  "بن عبد اهلل قال:  
 .(1) "ويتقي، فإن أصابه يشء، علم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهلل له

 

 

 
  

 

 (. 191/  4سْي أعَلم النبَلء ط الرسالة ) ( 1)

 

 .بنّي خطأ من حيتج بالقدر عىل:  عىل ترك الصَلة، ارتكاب املعايص، التسخط من الفقر
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 .هل ي قبل قول من تأخر يف دراسته واحتج بالقدر؟ علِّل ملا تقول 
................................................................................................

................................................................................................ 
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أْن  عىل    -1 بالقدر  إيامنه  مع  ما  املسلم  عىل  حيرص 
األسباب   ويبذل  أموره،  يف  باهلل  ويستعني  ينفعه، 

ُمت  ؛املَرْشوعة يف حتقيق مطالبه  ِقَبل ألنَّه  عبٌَّد بذلك من 
تعاىل؛ النبي    اهلل  أمر  عىل  »  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوبذلك  احرص 

باهلل  واستعن  ينفعك،  أصابك   ، ما  وإْن  تعجز،  وال 
ولكْن   وكذا؟  كذا  كان  فعلت  أنَّ  لو  تقل:  فَل  يشء 
ر اهلل وما شاء فعل، فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان  . (1)«قل: َقدَّ

يف اهلجرة، فقد بذل أسبابًا حمكمة؛ وملا وقف املرشكون عىل َفِم الَغار، قال    ملسو هيلع هللا ىلصويدل هلذا َّتطيط النبي  
 .(2) »ما َظنُك يا أبا بكر باثنني اهلل ثالثهام«: ملسو هيلع هللا ىلصيه ألبرصنا، فقال النبي  أبو بكر: لو نظر أحدهم حتت قدم 

أْن   بدَّ  فَل  الح  الصَّ النَّسل  أراد  فمن  والثامر،  النتائج  خلق  الذي  هو  األسباب  خلق  الذي  تعاىل  فاهلل 
لذلك سبباً  النَّسل  ،يتخذ  الثِّامر وهي  يعطى  قد  الزواج  عي، ولكن هذا  الرشَّ واج  الزَّ يعطي   ،وهو    ،وقد ال 

ُكوَر  ﴿  حسب إرادة العزيز احلكيم ومشيئته، قال تعاىل: ُجُهْم  *  هَيَُب ملَِْن َيَشاُء إَِناًثا َوهَيَُب ملَِْن َيَشاُء الذُّ َأْو ُيَزوِّ
ُه َعلِيٌم َقِديرٌ ُذْكَراًنا َوإَِناًثا     .[50، 49]الشورى:  ﴾َوجَيَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقياًم إِنَّ

 

 (. 2664( أخرجه مسلم برقم ) 1)
 (. 3653( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 

إن سبق املقادير بالشقاوة والسعادة ال يقتيض 
ترك األسباب، وإمهال األعامل، بل إن القدر 
السابق يقتيض بذل األسباب واحلرص عىل 
األعامل، ألن اهلل تعاىل علم األشياء وجعل هلا 

 .أسبابًا تكون هبا
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ترك    -2 فلو  باألسباب،  األخذ  ترك  املسلم  عىل  آثامً حَيُرم  لكان  زق  الرِّ طلب  يف  عي  السَّ أنَّ    ،اإلنسان  مع 
زق بيد اهلل تعاىل، وقد َبنيَّ النبي   ريض اهلل  -أنَّ األسباب املرشوعة هي من قدر اهلل، فعن أيب ُخَزامة    ملسو هيلع هللا ىلصالرِّ

ن  هي م »أرأيت رقى نسرتقيها، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر اهلل شيئًا؟ فقال:  قال:    -عنه
 .(1) «قدر اهلل

مع االستعانة باهلل، وبني علمه أنَّ ما سيكون    ، وبذلك جيمع املؤمن بني احلسنيني: بني احلرص عىل ما ينفعه
وجيتهد  جيد  أْن  عليه  بل  القدر،  به  سبق  ما  عىل  َكاالً  اتِّ األعامل  ترك  أْن  له  وليس  تعاىل،  اهلل  بقدر  هو   ،إنَّام 

باالحتياطات َزَرع    ،ويأخذ  َوَجد، ومن  َجدَّ  الفشل واخلسارة، فمن  ويبتعد عن أسباب  النجاح،  وأسباب 
   ع اهلل بالتوبة واالستغفار.الفشل أّيًا كان نوعه يكون بمراجعة احلال محصد، فعَلج 

 
 

 (. 11( )13( وحسنه األلبان يف َّتريج مشكلة الفقر )ص:  2148( أخرجه الرتمذي برقم ) 1)

 

من خَلل ما درسته عن القضاء والقدر؛ وضح الفرق بني: َمْن أخذ أسباب السَلمة ومل يِسع 
يف قيادته لسيارته، ثم حصل له حادث، وقال: َقَدُر اهلل، وَمْن قاد سيارته مِسًعا فحصل له 

 .قال  َقَدُر اهللحادث، و
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 قد يفعل اإلنسان األسباب للحصول عىل أمر معني؛ ول حيصل عىل هذا األمر. ما تعليلك لذلك؟

................................................................................................
................................................................................................ 
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املسلم    -3 به   ،االستعانة باهلل:  -مع أخذه باألسباب-عىل  الظنِّ  ثم لزوم   ،وُحسن  التوكل عليه،  وصدق 
سبحانه هو    ، تقواه  عظم  أو  صغر  مهام  الكون  هذا  يف  جيري  ما  كلَّ  أنَّ  ولُيوِقن  رشيعته،  عىل  واالستقامة 

تعاىل: اهلل  قال  كام  أزله،  سابق  يف  به  علمه  وسبق  وقدره،  تعاىل  اهلل  بَِقَدرٍ ﴿   بقضاء  َخَلْقنَاُه  ٍء  يَشْ ُكلَّ    ﴾إِنَّا 
   .[49]القمر: 

 

ال تؤثر إال بإذن اهلل، وعليه فاالعتامد احلقيقي يف إنجاح املهمة عىل اهلل    أن يعلم املسلم أن هذه األسباب  -4
وحده، وال يمنع ذلك أْن تفعل ما تستطيع من األسباب، فبذل السبب ال يناقض التوكل إذا كنت معتمدًا  

 .(1) «اعقلها وتوكل» :ملسو هيلع هللا ىلص كام يف احلديث قال   ،عىل اهلل أثناء بذل السبب 

 

  

 

 (. 2517( وحسنه األلبان يف صحيح الرتمذي برقم )2517أخرجه الرتمذي برقم ) (  1)

 

 الرغبة يف السعي لطلب الرزق؟كيف يبعث اإليامن بالقدر يف املسلم 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

 .يؤمن بالقضاء والقدر ومن ال يؤمن بهقارن بني حياة من 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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عىل    -1 يستقيمون  ال  وضعف  قصور  من  فيهم  بام  فالعباد  اء،  َّ والرضَّ اء  َّ الِسَّ يف  اهلل  منهج  عىل  االستقامة 
ُتْيئُِسه   اإليامنمنهج اهلل، ولكنَّ   النعمة، وال  َتْبُطره  بالقدر جيعل اإلنسان يميض يف حياته عىل منهج اهلل، ال 

َوَما  ﴿  من اهلل، ال بذكائه وحسن تدبْيه، قال تعاىل:املصيبة، فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم وحسنات  
   .[53]النحل:  ﴾بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اهللَِّ

  
بب نفسه؛ ألنَّ كلَّ يشٍء بقدر اهلل، قال    ، االعتامد عىل اهلل تعاىل عند فعل األسباب   -2 بحيث ال يعتمد عىل السَّ

ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمنَاِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشورُ ﴿   تعاىل:     . [ 15]امللك:    ﴾ ُهَو الَّ
ره من أسباب اخلْي  أْن    -3 ال يعجب املرء بنفسه عند حصول مراده؛ ألنَّ حصوله نعمة من اهلل تعاىل، بام َقدَّ

 والنجاح، وإعجابه بنفسه ُينْسيه شكر هذه النعمة. 

حصول    -4 أو  حمبوب،  بفوات  يقلق  فَل  تعاىل،  اهلل  أقدار  من  عليه  جيري  بام  النَّفسيَّة  احة  والرَّ الطُّمأنينة، 
ألنَّ  تعاىل:مكروه؛  قال  حمالة،  ال  كائن  فهو  واألرض  الساموات  ملك  له  الذي  اهلل  بقدر  ذلك  َلْن  ﴿    ُقْل 

ِل املُْْؤِمنُونَ  -يقول عمر بن عبد العزيز    [51]التوبة:    ﴾ ُيِصيَبنَا إاِلَّ َما َكَتَب اهللَُّ َلنَا ُهَو َمْواَلَنا َوَعىَل اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ
 .(1) "أصبحت وما يل رسور إال يف مواضع القدر":  -رمحه اهلل

 

 (. 333/  1( قوت القلوب يف معاملة املحبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد )1)
 

الذي يؤمن بالقدر، ويوقن أن النفع والرض بيد اهلل تعاىل، فإن ذلك يدفعه إىل اإلخَلص، وتصفية 
 .عمله من كل شائبة، فَل يعمل العمل ألجل الناس
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واعي    اإليامنالعمل والنشاط والسعي يف األرض بام يريض اهلل تعاىل، ف  -5 بالقدر من أعظم احلوافز والدَّ
 لإلقدام عىل األعامل العظيمة بثباٍت وحزٍم ويقني. 

األرزاق مقسومة  -6 والثَّبات يف ساحات اجلهاد؛ ألنَّ  دائد  الشَّ مواجهة  جاعة يف   واآلجال معلومة.   ، الشَّ

وقسم أرزاقهم بقدر،  إن اهلل تعاىل خلق خلقًا فخلقهم بقدر، وقسم اآلجال بقدر،  "يقول احلسن البرصي:  
 . (1) "والبَلء والعافية بقدر

 

واالفتقار    ، والتوكل عليه  ،بالقدر َيْغِرس يف النُّفوس العبادات القلبية العظيمة، كاالستعانة باهلل  اإليامن  -7
  .-سبحانه وتعاىل-ملا عنده 

 

 

 (.15/ 2( الرشيعة لآلجري )1)

 

 ما أثر اإليامن عىل نفسية املسلم؟ وما أثر انعدامه عىل نفسية غْي املسلم؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

 ما العَلقة بني اإليامن بالقدر وزيادة الشجاعة للمؤمن؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

 ما أثر اإليامن بالقدر عىل أخَلق املؤمنني؟

........................................................................................ 
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القدر رس    -8 ، وهذا اً وذاك شقي  اً ، فقد جعل هذا سعيد -تبارك وتعاىل-أرسار اهلل تعاىل يف خلقه  من  أن 
األبيض واألسود، وقسم بينهم األخَلق ، وجعل من الناس  اً وذاك صحيح  اً ، وهذا مريضاً وذاك غني  اً فقْي

م اهلل تعاىل يف خلقه التي مل نطلع عليها وليس لنا علم وال معرفة كَ كام قسم األرزاق...؛ هذا وغْيه من حِ 
بالقدر أن نرىض ونسلم التسليم املطلق هلل تعاىل فيام يفعل   اإليامنفيام يقدره اهلل تعاىل ويقضيه، إذ مقتض  

  .(1) "إن القدر رس اهلل، فَل تدخلن فيه"يقول طاوس اليامن لرجل:  و شك.ويقدر دون اعرتاض أ

 
 

 
  

 

 (. 313/ 2ابن بطة )  -( اإلبانة  1)

من خالل دراستك لثمرات اإليامن بالقضاء والقدر، اذكر السلوك واملواقف التي يمكن أن تغريها 
 يف حياتك.

................................................................................................
................................................................................................ 

 

َف: القضاء والقدر  .ت عرِّ

ا عن:  ا موجزا أمهية اإليامن بالقضاء، مراتبه، ثمرات اإليامن بالقضاء تكتَب يف دفرتك ملخصا
 .والقدر، العَلقة بني اإليامن بالقضاء والقدر واألخذ باألسباب
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ف املصطلحات التالية:: 1س  القضاء، القدر، مراتب القدر، االحتجاج بالقدر.     عرِّ
 : ملا يأيت علل:2س

 . بالقضاء والقدر من اجلوانب املهمة يف العقيدة اإلسَلمية اإليامن  (1
 . بالقضاء والقدر السعادة، ومنه تنرشح الصدور اإليامنيف  (2
 جيوز االحتجاج بالقدر عىل املصائب.  (3
 حَيُرم عىل املسلم ترك األخذ باألسباب.  (4
 العبارة اخلطأ فيام ييل: ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام ضع عالمة):3س

 ( )   بالقضاء والقدر يفهم املسلم كّل ما جيري يف هذا الكون.  اإليامن ب (1
 ( )     اهلل تعاىل عامل بكلِّ يشٍء مجلًة وتفصيًَل، أزالً، وأبدًا.  (2
 ( )    كلُّ يشٍء مكتوٌب يف أمِّ الكتاب، التي هي اللَّوح املحفوظ.  (3
 ( )    هداية، وال إضَلل إال بمشيئة اهلل. ال حركة، وال سكون، وال   (4
 ( )      اهلل تعاىل خالق كلِّ عامل ولكنه مل خيلق عمله.  (5
 يرتتب عىل االحتجاج بالقدر عىل الذنوب تعطيل الرشائع واحلساب واملعاد   (6

 ( )         والثواب والعقاب. 
 ( )    القدر رس مكتوم ال يعلمه أحد من اخللق إال بعد وقوعه.  (7
 ( )  املسلم مع إيامنه بالقدر أْن حيرص عىل ما ينفعه، ويستعني باهلل يف أموره. عىل  (8
 ( )       األخذ باألسباب ال يؤثر إال بإذن اهلل.  (9

احة النَّفسيَّة بام جيري عليه من أقدار اهلل تعاىل. اإليامن من ثمرات  (10  ( ) : الطُّمأنينة، والرَّ
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 حتتها: مما ييل وضع خطاا اخرت اإلجابة الصحيحة لكل  سؤال   :4س
 . (بينهام فرق /بمعنى واحد لكن بينهام فرق /خمتلف املعنى بينهام /بمعنى واحد) القضاء والقدر (1
 . (ست / مخس  / أربع / ثَلث )بالقضاء والقدر  اإليامنمراتب  (2
 . يكره/ ال جيوز( /  جيوز  / )يستحباملعايص وترك الواجباتفعل االحتجاج بالقضاء والقدر عىل  (3
 .حُمرم(  / جائز / مكروه / )مستحب النجاة من العذاب   أسباب ألخذ ب املسلم ا ترك (4

 

 
  

أصيب أحد أصدقائك بمصيبة وظهر عليه التأثر منها؛ اكتب لصديقك رسالة نصح موجزة تذّكره 
 .فيها باإليامن بالقضاء والقدر؛ ثم ضعها يف ملف إنجازك
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بن   -29 زهْي  حممد  ت:  اجلعفي،  البخاري  اهلل  عبد  أبو  إسامعيل،  بن  حممد  املؤلف:  البخاري،  صحيح 
نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة:  
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 هـ. 1422األوىل، 
رح األنصاري القرطبي )ت:  اجلامع ألحكام القرآن، تفسْي القرطبي، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن ف -30

هـ  1384هـ( ت: أمحد الربدون وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة الطبعة الثانية،  671
 م.1964 -

السنة   -31 خادم  حتقيق:  السيوطي،  الدين  جَلل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  املَلئك،  أخبار  يف  احلبائك 
دار الكتب العلمية، بْيوت لبنان، الطبعة األوىل،  املطهرة أبو هاجر حممد السعيد بن بسيون زغلول،  

 م. 1985 -هـ  1405

امللقب  -32 األصبهان،  الفضل  بن  حممد  بن  إسامعيل  السنة،  أهل  عقيدة  ورشح  املحجة  بيان  يف  احلجة 
الثانية،   الطبعة  الرياض،  السعودية،  الراية،  دار  املدخيل،  ربيع  بن  حممد  املحقق:  السنة،  بقوام 

 م. 1999 -هـ 1419

عبد  خ -33 د.  املحقق:  البخاري،  املغْية  بن  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  حممد  املؤلف:  العباد،  أفعال  لق 
 الرمحن عمْية، دار املعارف السعودية، الرياض. 

حتقيق:   -34 السيوطي،  الدين  جَلل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  باملأثور،  التفسْي  يف  املنثور  الدر 
 م. 2003هـ ـ 1424مركز هجر للبحوث، دار هجر، مرص، 

املربد«   -35 بـ»ابن  املعروف  ألفاظ اخلرقي، يوسف بن حسن بن عبد اهلادي احلنبيل  النقي يف رشح  الدر 
املحقق: رضوان غربية، دار املجتمع للنرش والتوزيع، جدة اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  

 م. 1991 -هـ  1411

والسبع   -36 العظيم  القرآن  تفسْي  املعان يف  املحقق:  روح  اآللويس،  احلسيني  اهلل  بن عبد  حممود  املثان، 
 هـ. 1415عيل عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بْيوت، الطبعة األوىل، 

الزاهر يف معان كلامت الناس، حممد بن القاسم، أبو بكر األنباري، املحقق: د. حاتم صالح الضامن،   -37
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 ـ.ه1412مؤسسة الرسالة، بْيوت، الطبعة األوىل 
سنن ابن ماجه، ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء   -38

 الكتب العربية، فيصل عيسى البايب احللبي. 

 سنن أيب داود، سليامن بن األشعث، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بْيوت.  -39
بن عيسى -40 الرتمذي، حممد  احللبي،    سنن  البايب  مصطفى  مكتبة  وآخرون،  شاكر  أمحد  الرتمذي، ت: 

 م. 1975  -هـ  1395، 2مرص، ط
األرناؤوط،   -41 شعيب  إرشاف  املحققني،  من  جمموعة  ت:  الذهبي،  أمحد  بن  حممد  النبَلء،  أعَلم  سْي 

 م. 1985هـ /  1405، 3الرسالة، ط
الَللكائ  -42 القاسم  أبو  واجلامعة،  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  طيبة  رشح  دار  الغامدي،  أمحد  ت:  ي، 

 م.2003هـ / 1423، 8السعودية، ط
 هـ. 1391،  4رشح العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز احلنفي، املكتب اإلسَلمي، بْيوت، ط -43

رشح عقيدة السلف أصحاب احلديث، املؤلف: نارص بن عبد الكريم العيل العقل، مصدر الكتاب:   -44
 اإلسَلمية.  دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة

الدميجي، دار الوطن   -45 ، املحقق: د. عبد اهلل بن عمر  يُّ الرشيعة، حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلُجرِّ
 م.1999 -هـ  1420الرياض السعودية، الطبعة الثانية، 

البيهقي، حققه: الدكتور عبد العيل عبد احلميد حامد،   -46 شعب اإليامن، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى 
ىل حتقيقه وَّتريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي، اهلند، مكتبة الرشد  أرشف ع 

 م.   2003  -هـ    1423بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، الطبعة األوىل،  

امل  -47 الشفاء  ألفاظ  عن  اخلفاء  مزيل  املسامة  باحلاشية  مذيًَل  املصطفى،  حقوق  بتعريف  القايض  الشفا  ؤلف: 
 م. 1988  -هـ    1409عياض بن موسى اليحصبي، واحلاشية: أمحد بن حممد بن حممد الشمني، دار الفكر،  
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد عبد الغفور   -48
 م. 1987 - هـ 1407عطار، دار العلم للمَليني بْيوت، الطبعة الرابعة 

 صحيح اجلامع الصغْي وزياداته، حممد نارص الدين األلبان املكتب اإلسَلمي.  -49
 م. 1983  -هـ  1403عامل املَلئكة األبرار، عمر بن سليامن األشقر، مكتبة الفَلح الكويت الطبعة الثالثة،   -50

 هـ. 1404عقيدة السلف أصحاب احلديث لإلمام أيب عثامن الصابون، الدار السلفية الكويت الطبعة األوىل   -51

العني، اخلليل بن أمحد بن عمرو بن َتيم الفراهيدي البرصي، املحقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم   -52
 السامرائي، دار ومكتبة اهلَلل. 

الباري  -53 بْيوت،    ،فتح  املعرفة  دار  العسقَلن،  حجر  بن  عيل  بن  وأبوابه    1379أمحد  كتبه  رّقم 
 وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب. 

املقصود -54 عبد  حممود  حتقيق:  رجب،  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري    ،فتح 
الغر مكتبة  الطبعة  وآخرين،  القاهرة  احلرمني  دار  حتقيق  مكتب  احلقوق:  النبوية،  املدينة  األثرية  باء 

 م.1996 -هـ  1417األوىل، 

دمشق،   -55 الطيب،  الكلم  دار  كثْي،  ابن  دار  الشوكان،  حممد  بن  عيل  بن  حممد  املؤلف:  القدير،  فتح 
 ه.1414بْيوت، الطبعة األوىل 

 د بن سعيد بن حزم، مكتبة اخلانجي، القاهرة. الفصل يف امللل واألهواء والنحل، عيل بن أمح  -56
 م. 2008 -هـ  1429فقه أرشاط الساعة، حممد بن إسامعيل املقدم، الدار العاملية، الطبعة السادسة  -57
 م. 1999  -هـ  1419الفقه األكرب، أليب حنيفة النعامن بن ثابت، مكتبة الفرقان اإلمارات الطبعة األوىل   -58

يعقو  -59 بن  حممد  املحيط،  الرسالة،  القاموس  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق:  الفْيوزآبادي،  ب 
 م.   2005  -هـ    1426بإرشاف: حممد نعيم العرقُسويس، مؤسسة الرسالة بْيوت لبنان، الطبعة الثامنة،  

قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر، املؤلف: محد صديق خان احلسيني البخاري الِقنَّوجي، وزارة الشؤون   -60
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 هـ. 1421واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،    اإلسَلمية 

عطية   -61 بن  حممد  املؤلف:  التوحيد،  مقام  إىل  املريد  ووصف طريق  املحبوب  معاملة  القلوب يف  قوت 
الطبعة   لبنان،  بْيوت  العلمية  الكتب  دار  الكيايل،  عاصم  د.  املحقق:  املكي،  طالب  أبو  احلارثي، 

 م.2005-هـ  1426ة الثاني

حتقيق  -62 الكفوي،  احلسيني  موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو  الكليات،  وحممد    :كتاب  درويش  عدنان 
 م.1998 -هـ 1419املرصي، مؤسسة الرسالة بْيوت، 

وإرشاف   -63 تقديم  التهانوي،  القايض  ابن  عيل،  بن  حممد  والعلوم،  الفنون  اصطَلحات  كشاف 
عيل د.  حتقيق:  العجم،  رفيق  د.  اهلل    ومراجعة:  عبد  د.  العربية:  إىل  الفاريس  النص  نقل  دحروج، 

 م.1996اخلالدي، الرتمجة األجنبية: د. جورج زينان، مكتبة لبنان نارشون، بْيوت الطبعة األوىل 

بن عيل بن حممد اجلوزي، املحقق: عيل حسني   -64 الرمحن  املشكل من حديث الصحيحني، عبد  كشف 
 البواب، دار الوطن الرياض. 

والب  -65 أيب  الكشف  اإلمام  حتقيق:  الثعلبي،  إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  القرآن،  تفسْي  عن  يان 
الطبعة   لبنان  بْيوت  العريب  الرتاث  إحياء  دار  الساعدي،  نظْي  وتدقيق:  مراجعة  عاشور،  بن  حممد 

 م.2002 -هـ  1422األوىل 

: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود  اللباب يف علوم الكتاب، عمر بن عيل بن عادل احلنبيل الدمشقي، املحقق  -66
 م. 1998-هـ    1419والشيخ عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية بْيوت لبنان، الطبعة األوىل،  

 لسان العرب، ابن منظور، ت: عبد اهلل عيل الكبْي وآخرين، دار املعارف، البلد القاهرة.  -67
ن قدامة املقديس، وزارة الشؤون اإلسَلمية  ملعة االعتقاد، املؤلف: موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد ب  -68

 م. 2000  -هـ  1420واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية،  

 م. 1982  -هـ 1402لوامع األنوار البهية، حممد بن أمحد السفاريني مؤسسة اخلافقني دمشق، الطبعة الثانية   -69
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 م. 2000 -هـ1421خليل القطان، مكتبة املعارف، الطبعة الثالثة مباحث يف علوم القرآن، مناع بن  -70

املكتب اإلسَلمي   -71 الدين األلبان،  الطحاوي، حتقيق حممد نارص  أبو جعفر  الطحاوية،   العقيدة  متن 
 م.1978 -هـ 1398بْيوت، 

أبو    جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبيل، املؤلف: عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل، املحقق: -72
 مصعب طلعت بن فؤاد احللوان، الفاروق احلديثة. 

دار   -73 هنداوي،  احلميد  عبد  املحقق:  املريس،  سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  األعظم،  واملحيط  املحكم 
 م.2000  -هـ  1421الكتب العلمية، بْيوت، الطبعة األوىل 

وسف الشيخ حممد، املكتبة  خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، املحقق: ي  -74
 م.1999هـ، 1420العرصية، الدار النموذجية، بْيوت، صيدا، الطبعة اخلامسة 

لبنان،   -75 الريان، بْيوت،  أبو عبد اهلل فيصل بن حيان آل صبحان، مؤسسة  املؤلف:  الفتن،  مسائل يف 
 م.2005هـ،   1426الطبعة األوىل، 

الني  -76 اهلل  بن عبد  الصحيحني، حممد  العلمية،  املستدرك عىل  الكتب  دار  سابوري، ت: مصطفى عطا، 
 م. 1990، 1411، 1بْيوت، ط

وآخرين،   -77 األرنؤوط   شعيب  ت:  حنبل،  بن  حممد  بن  أمحد  الشيبان،  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند 
 م. 2001 -هـ  1421إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل

جاج أبو احلسن القشْيي النيسابوري، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار  صحيح مسلم، مسلم بن احل -78
 إحياء الرتاث العريب، بْيوت. 

 مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، املؤلف: عياض بن موسى اليحصبي، املكتبة العتيقة ودار الرتاث.  -79

 خزيمة، الطبعة األوىل. مصطلحات يف كتب العقائد، املؤلف: حممد بن إبراهيم بن أمحد احلمد، درا بن   -80

ُمصنف ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، حتقيق: حممد عوامة، طبعة الدار السلفية   -81
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 اهلندية القديمة. 

املعروف   -82 إبراهيم  بن  حممد  بن  محد  سليامن  أبو  املؤلف:  داود،  أيب  سنن  رشح  وهو  السنن،  معامل 
 م. 1932 -هـ  1351عة األوىل باخلطايب، املطبعة العلمية، حلب، الطب

املعجم الوسيط، املؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد   -83
 القادر، حممد النجار( النارش: دار الدعوة. 

 م. 2001 -هـ  1422معجم علوم القرآن، إبراهيم حممد اجلرمي، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل  -84

مقاييس  -85 دار    معجم  هارون،  حممد  السَلم  عبد  املحقق:  الرازي،  القزويني  فارس  بن  أمحد  اللغة، 
 م.1979 -هـ 1399الفكر، 

السيد بن عيل بن املطرز، حتقيق  -86 الدين بن عبد  الفتح نارص  أبو  املؤلف:  املعرب،    : املغرب يف ترتيب 
 م. 1979 حممود فاخوري وعبداحلميد خمتار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، الطبعة األوىل

املفاخرة بني املاء واهلواء )مطبوع ضمن كتاب املفاخرات واملناظرات( املؤلف: أمحد بن عبد اللطيف    -87
ان الطَّيَّان، دار البشائر اإلسَلمية،   د حسَّ بِْي احلسني، أبو الفيض، ُعني هبا: الدكتور حممَّ بن أمحد الرَبْ

 م.2000 -ه 1421بْيوت لبنان، الطبعة األوىل 

يف غريب القرآن، احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهان، املحقق: صفوان عدنان    املفردات -88
 هـ.  1412 -الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بْيوت، الطبعة األوىل 

كلية   -89 احلسن،  عيل  حممد  الدكتور  ومصادره،  التفسْي  أصول  يف  مدخل  مع  القرآن  علوم  يف  املنار 
بج اإلسَلمية  اخلطيب  الدراسات  عجاج  حممد  الدكتور  له:  قدم  املتحدة،  العربية  اإلمارات  امعة 

بْيوت،   الرسالة  مؤسسة  املتحدة(  العربية  اإلمارات  بجامعة  اإلسَلمية  الدراسات  قسم  )رئيس 
 م.2000 -هـ  1421الطبعة األوىل، 

الرت  -90 إحياء  دار  النووي،  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  احلجاج،  بن  مسلم  صحيح  رشح  اث  املنهاج 
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 هـ.1392، 2العريب بْيوت، ط
حلمي   -91 املحقق:  احلَلِيمي،  اجلرجان  حممد  بن  احلسن  بن  احلسني  املؤلف:  اإليامن،  شعب  يف  املنهاج 

 م. 1979 -هـ  1399حممد فودة، دار الفكر، الطبعة األوىل 

موقع    املوسوعة العقدية، إعداد: جمموعة من الباحثني بإرشاف الشيخ َعلوي بن عبد القادر السقاف،  -92
 الدرر السنية عىل اإلنرتنت.

الطناحي،   -93 النهاية يف غريب احلديث واألثر، أبو السعادات، ابن األثْي، ت: طاهر الزاوي، وحممود 
 م.1979 -هـ 1399املكتبة العلمية بْيوت، 

 
  



 (183 ( 

 

 

 
 الصفحة الموضوع

 7 مقدمة املقرر
 9 خمرجات تعلم املقرر العامة / مفردات املقرر

 10 اإليامن باملالئكة :األوىل الوحدة 

 مفهوم اإليامن باملالئكة، وأصل خلقتهم. :األول  املوضوع
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