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ِذينَ  َأَفَحِسَب ] :قال تعاىل لَِياءَ  ُدوِن  ِمن   ِعَباِدي َيتَِّخُذوا َأن   َكَفُروا الَّ  َأو 

َنا إِنَّا َتد  ، لِل َكافِِرينَ  َجَهنَّمَ  َأع  ينَ  ُننَبُِّئُكم   َهل   ُقل   ُنُزًلا ََسِ َخ  ، بِاْل  ََمًلا  َأع 

ِذينَ  ُيُهم   َضلَّ  الَّ َيَ  ِف  َسع  ن َيا اةِ اْل  ُم   ََي َسُبونَ  َوُهم   الدُّ ا،  َُي ِسنُونَ  َأَّنَّ ُصن عا

ِذينَ  ُأوَلئَِك  ِم   بِآَياِت  َكَفُروا الَّ ََمُُلُم   َفَحبَِطت   َولَِقاِئهِ  َرِّبِّ  َُلُم   ُنِقيمُ  َفَل  َأع 

مَ  ِقَياَمةِ  َيو  ناا، ال  َُذو َكَفُروا بََِم  َجَهنَّمُ  َجَزاُؤُهم   َذلَِك  َوز   َوُرُسِل  آَياِت  اَواَّتَّ

ا، ِذينَ  إِنَّ  ُهُزوا اِْلَاِت  َوَعِمُلوا آَمنُوا الَّ سِ  َجنَّاُت  َُلُم   َكاَنت   الصَّ َدو  ِفر   ال 

،  {201-201كهف:}ال [ِحَوًلا  َعن َها َيب ُغونَ  ًَل  فِيَها َخالِِدينَ  ُنُزًلا
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 اإلهــداء
 

 

 

 

 لي اءـالدع نـع املسانه رـيفت ل ذينل  ال نـيالغالي   ي  والد إلى

  البحث هذا كتابة على شجعوني الذين وأختي يـإخوت إلى

  المتواضع العمل هذا إنجاز في ساهم من كل إلى

  السعادة عن بصدق ونـيبحث الذين إلى

  رةــواآلخ اـالدني يـف

 

 . المتواضع جهدال هذا أهدي جميعا   إليهم
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 عرفانو شكر
 هذا إخراج في الفضل لهم كان لمن ،وتقدير شكر كلمة علي   الواجب يمليه ما أقل إن

ََم  َوَمْن َشَكرَ ]... تعالى: ، ومن باب قولهالفضل ألهل بالفضل فاعترافا   الصورة، بهذه العمل َفإِنَّ

  {00}النمل:...[ لِنَْفِسهِ َيْشُكُر 

 يسر أن سبحانه فأحمده النور، إلى البحث هذا خرج ما توفيقه لول الذي ، هلل أول  الشكر 
 .المتواضع العمل هذا إتمام لي

ُكر   ل م   م ن  : ) الرسول قول من انطالقا  و  ُكر   ل م   النَّاس   ي ش   .  (1)(اللَّه   ي ش 
الفاضل،  مشرفي إلى المتنانوالتقدير، وعظيم شكر ال بجزيل أتقدم أن إل يسعني ل

رشادي لنصحي ؛وقته من الكثير بذل الذي ،اهلل حفظه محمود يوسف الشوبكي ر/الدكتو ذ ااألست  وا 
خراجهاو  ،الرسالة هذه إثراء أجل من  على فأشكره ،الوجود حيز إلى خرجت حتى ،صورة أحسن في ا 

 .وعلمه وقته في له يبارك أن   اهلل أسأل كما ،اإلشراف فترة طيلة لي وتحمله ،صبره
 :لجنة المناقشةي ن عضو الكريمي ألستاَذي الخالص بالشكر وأتوجه

 حفظه اهلل،،  محمد حسن رباح بخيت   الدكتور/ فضيلة 
  حفظه اهلل،،  قاسم رياض محمود جابر الدكتور/ فضيلة 

 القيمة بمالحظاتهما ي الرسالةمما يثر  ،رغم انشغالهم الرسالة هذه بمناقشة تفضال ذينالل  
  .وقوة رصانة دهيز ست التي

 بتاوفير أو بمراجعاة، ساواء ومسااعدة ،عوناا   لاي مقاد   مان لكال الجزيال بالشاكر وأتقادم كماا
 .الغيب ظهر في بدعاء أو ،طيبة نصيحة بإسداء أو كتاب،

مثلة م خاصة الدين أصول وكلية ،عامة اإلسالمية للجامعة الجزيل بالشكر وأتقدم كما
داريين  في التدريس فضل لهم كان الذين أساتذتي كل وأخص ،بعميدها وموظفيها أكاديميين وا 

 .الماجستيرو  البكالوريوس مرحلة

داريين ،ومشرفا  ،  عميدا   العليا للدراساتالجزيل  بالشكر وأتقدم كما  يل عونا   كانوا الذين وا 
 .الرسالة وكتابة الدراسة فترة خالل

.والمسلمين لإلسالم ذخرا   يجعلهم وأن ،جميعا   فيهم يبارك أن  المولى راجية  

                                                 
، 3/505، باااب مااا جاااء فااي الشااكر لماان أحساان إليااك، لترمااذي: كتاااب الباار والصاالة عاان رسااول اهلل ساانن ا ( 1)

 .1555ح



 

 د 
 

 المـقـدمـة

 ةـدمـالمق
ين، الحماد هلل حماد الشااكرين العاارفين، الحماد هلل الاذي مان  عليناا بنعماة ملالحمد هلل رب العا

ومبلاا   ،هااادي األمااة إلااى درب النجاااة ،والصااالة والسااالم علااى أشاارف األنبياااء والمرساالين ،اإلسااالم
الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَليْيُكْم الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَليْيُكْم ......]] :ومتم دينه، حيث قاال تعاالى ،ا من ربهااألمة ما جاءه

فاي  طاعتاه ة رساوله بطاعا والاذي قارن اهلل   ،{{33}املائددة:}املائددة:  [[......نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسََلَم ِدينًي  نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسََلَم ِدينًي  
َ  احيث قال تعاالى:   ،آي القرآن الكريم َ  ا]َي  َأُّيه ُسوَل َوُأوِِل األَْمِر ِمينُْكْم ]َي  َأُّيه ُسوَل َوُأوِِل األَْمِر ِمينُْكْم لَِّذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ لَِّذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ

ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِ هللِ َوالَيْوِم اآلَِخِر َذلِ  وُه إََِل اهللِ َوالرَّ ٍء َفُرده ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِ هللِ َوالَيْوِم اآلَِخِر َذلِ َفإِْن َتنَ َزْعُتْم ِِف ََشْ وُه إََِل اهللِ َوالرَّ ٍء َفُرده ِِْويًَل [َفإِْن َتنَ َزْعُتْم ِِف ََشْ َسيُن َتي ْْ ْْ ٌ َوَأ ِِْويًَل [َك َخ َسيُن َتي ْْ ْْ ٌ َوَأ   َك َخ

وأوصالوه إلاى األماة  ،وصاانوا الادين ،مانةعن صحابته الكرام الذين أدوا األ ورضي اهلل.{{9595}النساء:}النساء:
والاذين قاال فاي حقهام رساول اهلل  ،بإخالص ويقين، والتابعين الذين ساروا على دربهم إلاى ياوم الادين

:(  ين  ي ُلون ُهم ين  ي ُلون ُهم  ُثمَّ الَّذ  ن ي ُثمَّ الَّذ  ي ُرُكم  ق ر  (خ 
(1)

:أمابعد.

وهذا لماا  ،إن الستمرار في الدراسة المتعمقة للعقيدة السالمية أمر هام في حياة المسلمينف
يظهر من حين آلخر من حمالت تشويه للعقيدة الساالمية مان أعادا،ها، والتاي يناتا عنهاا إضاعاف 

وينادثر مان  ،وطقاوس ،ساالم فقاط مجارد شاعا،رالنتماء العقا،دي السليم لهذا الادين، حتاى يصابل اإل
فاي سايادة الساالم فاي عصار النباوة وماا  ا  الاذي كاان سابب ،داخل المسلمين المحرك الروحي الحقيقاي

 وأزال  كل الحضارات الزا،فة التي سادت قبله. ،بعده

ن المصدر الحقيقي لفهم العقيدة السليمة بعيدة عن تلبيس  هاو الرجاوإ إلاى  ،الفرق الضاالةوا 
ألنااه الوسااط  ، وصااحابته الكاارام وواقااع الحياااة فااي عهااده ، محمااد  ناااوساانة نبي ،القاارآن الكااريم

أنحاااء بقيااام دولااة اإلسااالم فااي  تسااببتي ظهاارت فيااه الثمااار الحقيقيااة للعقياادة الصااحيحة، والتااي الااذ
 ،المسااتمد ماان العقياادة الصااحيحة ،األساااس الروحاااني السااليمبنا،هااا علااى وهااذا ناااتا عاان المعمااورة، 

 هو أساس العز والتمكين. ف ؛م لهاوالتطبيق العملي المالز 

 -بواعث اختيار البحث:

 . الرغبة في األجر من اهلل  .1

 موضوعات الدراسة والتعمق فيها. بحثرغبتي الشديدة في  .2
 الكتابة في هذا الموضوإ.   لم يسبق  .3

 أهداف الدراسة: 

                                                 
 .2551، ح3/171 ،باب ل يشهد على شهادة جور إذا أشهدصحيل البخاري: كتاب الشهادات،  (1)



 

 ه 
 

 المـقـدمـة

 .مبسطاإللمام بكل ما يتعلق بالغيبيات من خالل سورتي الكهف ويس بشكل  .1

 لمكتبة اإلسالمية بهذا الموضوإ.إثراء ا .2

 وبين الرقي بالفرد والمجتمع. ،إبراز الصلة الوثيقة بين اإليمان بالغيبيات .3

   -أهمية البحث:
رأت الباحثاة أن أهمياة الموضاوإ  ،على ما قمت به من دراسة متواضعة لهذا الموضوإ بناء  

 -تكمن في اآلتي:

باأرفع العلاوم وأشارفها، ويساعى إلاى كشاف  وأعظمها أنه يتصل ،إن أول أهمية لهذا الموضوإ .1
طة، أل وهو كتاب وأجلها على وجه البسي ،شيء من الدرر الثمينة التي احتواها أعظم الكتب

القااارآن الكاااريم، الاااذي ل يأتياااه العقيااادة و فاااأي شااارف أعظااام مااان أن يشاااتغل المااارء ب ،اهلل الخالاااد
 الباطل من بين يديه ول من خلفه.

 يولاه األثار األكبار علاى الماومن، وسابب قاوي فا ،طة باإليمان بالغيابن عقا،د اإلسالم مرتبإ .2
 والتعبدي، والسلوكي. ،التزامه العقا،دي

 ،فااي عصاار النبااوة ،بيااان أن العقياادة السااالمية هااي أساااس نهضااة األمااة السااالمية وساايادتها .3
 وما بعده من عز وتمكين.

فاااي ضاااوء الساااور  ،رآن الكاااريملااانص القااا ةبياااان المااانها الساااليم لموضاااوعات الدراساااة الموافقااا   .4
 الكريمة المحددة للدراسة.

 توضيل الغيبيات بطريقة ميسرة.  .5

 -منهج البحث:
 .  يمنها البحث المنها الوصفي التحليل كان ،بناء  على ما يحتاجه البحث من دراسة وتحقيق

 طريقة عملي في البحث: 

 استنباط قضايا العقيدة في سورتي الكهف ويس. .1

 قرآنية في متن الرسالة. توثيق اآليات ال .2

إل  ،ونقل حكم العلمااء عليهاا ،وعزوها إلى مظانها ،وتخريجها ،الستدلل باألحاديث الشريفة .3
 .أو أحدهما إذا كانت في الصحيحين



 

 و 
 

 المـقـدمـة

والصافحة فاي كال الرساالة، اعتماادا  علاى بياناات الكتااب  ،مختصرا  الكتفاء بذكر اسم الكتاب  .4
 في فهرس المراجع.

 الم غير المشهورة.التعريف باألع .5

 باأللفاظ الغريبة. التعريف  .6

 ذكر المولف في الكتب المتشابهة األسماء.  .7

 ترتيب المراجع في الحاشية حسب تاريخ وفاة المولف. .8

 الجهود السابقة:

بعااا الرسااا،ل العلميااة  تتبااوجاادت الباحثااة أنااه قااد ك   ،وماان خااالل البحااث فااي هااذا الموضااوإ
 -كاآلتي:وهي  ،ذات العالقة بهذا الموضوإ

 النبوات والتوحيد في سورة الكهف:  للباحثة/ عزيزة محمد عطية البلوي  من السعودية.  .1

 أنباء الغيب في سورة الكهف: مجيدة عبد الرحمن يحيى قطاني من السعودية. .2

 ورسالتي هو:  تينالرسالهاتين الفرق بين   

 ضوإ أكثر سعة.حديثي عن الغيبيات من خالل سورتي الكهف ويس، والذي يعطي المو  .أ 

والاذي  ،حديثي عن أثر الغيبياات علاى الفارد والمجتماع مان خاالل ساورتي الكهاف وياس .ب 
 .لم تشتمل عليه الرسالتين السابقتين

 -. جميلة الشنطي:أالمضامين التربوية في سورتي السراء والكهف:  .3

 الفرق بين هذه الرسالة ورسالتي:  

العقا،اد المتضامنة فاي هاذه عان ها الحاديث قد تناولات الباحثاة/ جميلاة الشانطي فاي رساالت 
وقاد فصالت وأجاادت فاي  ،وذلاك ألن رساالتها تربوياة ،ولكن بصورة مختصرة جدا   ،السور

 الجانب التربوي.

 ،القضااء والقادرالحديث عن اإليماان بالمال،كاة والجان، و وأما عن موضوعي فهو يتناول  
آثارهاااااا علاااااى الفااااارد يث عااااان وساااااأتناول فيهاااااا الحاااااد ،واإليماااااان بااااااليوم اآلخااااار بالتفصااااايل

ولدي  الرغبة الجادة فاي  ،من قبل في رسا،ل علمية يتم تناولهوهذا الجانب لم  ،والمجتمع
 دراسته. 
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 المـقـدمـة

 خطة البحث: 
 اشتملت الرسالة على مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول وخاتمة.

 

ات السابقة، الدراسو ، ه، وأسباب اختيار تهوالتي اشتملت على تعريف بالموضوإ، وأهميالمقدمة: 
 .تهومنهجية البحث، وخط

 

 التمهيد
 اموموضوعاته ويس الكهف تيتعريف بسورال

  -:ما يلي واشتمل على
 وفضلهما. ،وعدد آياتهما ،وسبب تسميتهما ،أسماء السورتين أولا: 
 وأهم الموضوعات التي تناولتها السورتان. ،معنى الغيبيات ثانياا:
 . أسباب النزولثالثاا: 
 المناسبة بين الموضوعات التي تناولتها السور.: رابعاا 

 

 الفصل األول
 ا على الفرد واجملتمع يف سورتي الكهف ويسة اإلميان باملالئكة واجلن وأثرهعقيد

 واشتمل على ثالثة مباحث: 
 المبحث األول: عقيدة اإليمان بالمالئكة.

 مطالب:  أربعةواشتمل على 
 المطلب األول: معنى المال،كة.

 الثاني: حكم اإليمان بالمال،كة. المطلب
 صفات المال،كة وعالقتها باإلنسان. المطلب الثالث:

 المطلب الرابع: المفاضلة بين المال،كة وصالحي البشر.
 المبحث الثاني: عقيدة اإليمان بالجن.

 مطالب: أربعة واشتمل على 
 المطلب األول: معنى الجن.



 

 ح 
 

 المـقـدمـة

 المطلب الثاني: حكم اإليمان بالجن.
 ب الثالث: صفات الجن.المطل

 المطلب الرابع: حقيقة إبليس وعالقته بالجن.
 المبحث الثالث: أثر عقيدة اإليمان بالمالئكة والجن على الفرد والمجتمع.

 واشتمل على مطلبين:

 المطلب األول: أثرها على الفرد.

 المطلب الثاني: أثرها على المجتمع.

 

 الفصل الثاني
 وأثرها على الفرد واجملتمع يف ضوء سورتي الكهف ويس عقيدة اإلميان باليوم اآلخر

 واشتمل على خمسة مباحث:

 اليوم اآلخر وعالمات الساعة الكبرى. المبحث األول:

 واشتمل على مطلبين:

 ه وحكمه.،المطلب األول: التعريف باليوم اآلخر وأسما

 المطلب الثاني: عالمات الساعة الكبرى.
  

 لقيامة.مظاهر يوم ا المبحث الثاني:

 واشتمل على سبعة مطالب: 

 المطلب األول: أهوال ومقدمات اليوم اآلخر.

 المطلب الثاني: النفخ في الصور.

 المطلب الثالث: الحشر.

  : العرا والحساب ونشر الصحف.المطلب الرابع

 المطلب الخامس: الميزان.

 المطلب السادس: الصراط.



 

 ط 
 

 المـقـدمـة

 المبحث الثالث: الجنة والنار. 

 أربعة مطالب:واشتمل على 

 المطلب األول: وصف الجنة والنار.

 المطب الثاني: هل الجنة والنار مخلوقتان اآلن؟.

 .الجنة والنار المطلب الثالث: خلود

 المطلب الرابع: الشفاعة.

 البعث والرد على منكريه. المبحث الرابع:

 شتمل على مطلبين:او 

 المطلب األول: البعث للجسد والروح واألدلة عليه.

 مطلب الثاني: الرد على منكري البعث.ال
 المبحث الخامس: أثر عقيدة اإليمان باليوم اآلخر على الفرد والمجتمع.

 واشتمل على مطلبين:

 المطلب األول: أثرها على الفرد.  

 المطلب الثاني: أثرها على المجتمع. 

 

 الفصل الثالث
 يف ضوء سورتي الكهف ويس على الفرد واجملتمع اعقيدة اإلميان بالقضاء والقدر وأثره

 واشتمل على خمسة مباحث:
 المبحث األول: التعريف بالقضاء والقدر ومراتبه.

 واشتمل على مطلبين:

 المطلب األول: تعريف القضاء والقدر.

 المطلب الثاني: مراتب اإليمان بالقضاء والقدر.

 المبحث الثاني: الهداية والضالل وأفعال العباد.
 طالب: واشتمل على ثالثة م



 

 ي 
 

 المـقـدمـة

 المطلب األول: التعريف بالهداية والضالل.
 المطلب الثاني: مراتب الهداية والضالل.

 المطلب الثالث: أفعال العباد.
 المشي،ة واإلرادة اإللهية . المبحث الثالث:

 واشتمل على ثالثة مطالب:
 معنى المشي،ة واإلرادة. المطلب األول:
 أقسام اإلرادة اإللهية. المطلب الثاني:

 .هل ينسب الشر إلى اهلل  لمطلب الثالث:ا
 األخذ باألسباب. المبحث الرابع:

 واشتمل على ثالثة مطالب:
 التعريف باألسباب وأنواعها. المطلب األول:
 ضرورة األخذ باألسباب. المطلب الثاني:
 األخذ باألسباب وعالقته بالتوكل. المطلب الثالث:

 ر على الفرد والمجتمع.أثر عقيدة القضاء والقد المبحث الخامس:
 واشتمل على مطلبين: 
 أثرها على الفرد. المطلب األول:
 أثرها على المجتمع. المطلب الثاني:

 : والتي اشتملت على النتا،ا والتوصيات.الخاتمة
 ، واشتملت على: الفهارس

 أول : فهرس اآليات القرآنية.
 ثانيا : فهرس األحاديث النبوية الشريفة.

 األعالم.فهرس ثالثا : 
 فهرس المصادر والمراجع. رابعا : 

فهرس الموضوعات.خامسا : 
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 التمهيد
ف ويس، وسبب ـالتعريف بسورتي الكه

 ضلهماتسميتهما، وعدد آياتهما وف
 

أولا: أسماء السورتين وسبب تسميتهما وعدد 
 آياتهما وفضلهما.
وأهم الموضوعات التي  ،ثانياا: معنى الغيبيات

 تناولتها السورتان.
 ثالثاا: أسباب النزول.

رابعاا: المناسبة بين الموضوعات التي تناولتها 
 السور.
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 التمهيد
 -وفضلها: ،وعدد آياتها ،ونوعها ،وسبب تسميتها ،أسماء السورتين : أولا 

 

 . التعريف بسورة الكهف: 1

حدى ما،ة إن عدد آيات سورة الكهف  وروي مكية،أنها  قول جميع المفسرين، و آية عشرة وا 
 .(3)أصل واألول  { { 88}الكهف:}الكهف:  ُجُرًزا[ُجُرًزا[......]] تعالى: قوله إلى بالمدينة نزل السورة أول أن فرقة عن

 األسماء وسبب التسمية:  .أ

 -عدة أسماء لسورة الكهف في كتب التفسير وهي: تلقد ورد

 الكهف سورة : 

ر  آي اٍت ) :الَ قَا  َأن  الن ِبي   َأِبي الد ْرَداِء عن فيما ورد  قد سماها رسول اهلل  ف ظ  ع ش  م ن  ح 
ال   م  م ن  الدَّجَّ ل  ُسور ة  ال ك ه ف ُعص   .(2)ش ْعَبة  ِمْن آِخِر اْلَكْهفِ  (، وفي رواية عنم ن  أ وَّ

 :سورة أصحاب الكهف 

وقاد ورد هاذا السام  ،مان الساورة كبيارا   شاطرا   أخاذت (3)الكهافقصة أصاحاب  نأل ؛سميت بذلك
 .(4)جدا   في رواية ضعيفة

 

                                                 
 .15/241التحرير والتنوير:  .10/346(  الجامع ألحكام القرآن: 1)
 .2/155صالة المسافرين، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، (  صحيل مسلم: كتاب: 2)
، ن الروم على عهد الملك دقيانوس بمدينة أفسوس، وكانوا من قوم يعبدون األوثاان، فهاداهم اهلل اوا ما( فتية كان3)

على أرجل األقوال، فعلم بخبار إيماانهم فطااردهم، ففاروا بادينهم إلاى كهاف،  وكانت شريعتهم شريعة عيسى 
في زمن ملاك صاالل علاى قاوم ماومنين ولكانهم مختلفاون فاي  فناموا فيه مدة ثالث ما،ة سنين، ثم بعثهم اهلل 

 مسااألة البعااث بعااد المااوت يكااون للااروح أم للجسااد أم لكليهمااا؛ فكااان أصااحاب الكهااف الاادليل القاااطع ماان اهلل 
فماااتوا فيهااا.   انظاار تاااريخ األماام علااى أن البعااث للااروح والجسااد معااا ، ثاام عاااد الفتيااة إلااى الكهااف ماارة أخاارى 

 .1/274.  الكامل في التاريخ: 1/374والملوك: 
أل أخبااركم بسااورة مااه عظمتهااا مااا بااين )قااال:  قااال: ب بلغنااا أن رسااول اهلل  عاان إسااماعيل باان رافااع (  وردت 4)

هاا إلاى الجمعاة السماء واألرا، شايعها سابعون ألاف ملاك؟. ساورة الكهاف مان قرأهاا ياوم الجمعاة غفار اهلل لاه ب
يبل  إلى السماء، ووقي من فتنة الدجال، ومان قارأ الخماس آياات  األخرى، وزيادة ثالثة أيام بعدها، وأعطي نورا  

الفااتل ( الكهااف أصااحاب سااورة؟ ماان خاتمتهااا حااين يأخااذ مضااجعه ماان فراشااه، حفظااه وبعااث ماان أي اللياال شاااء
ضاعيف الجاامع  ،قاال األلبااني: ضاعيف جادا   .4750ح ،1/440: الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير

 .4565،ح1/316 :الصغير
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 فضل سورة الكهف:ب. 

ومنهاا ساورة الكهاف، والتاي ورد فاي  ،لقد ورد فاي السانة النبوياة فضال العدياد مان الساور القرآنياة
 فضلها أنها: 

 :سبب في نزول السكينة 

ااْل اْلَكْهااَف َوِفااي الااد اِر الد اب ااة  َفَجَعلَااْت َتْنِفاار  فَ : اْلَبااَراَء ْبااَن َعاااِزب  لمااا ورد عاان  َساال َم فَااِإَذا قَااَرَأ َرج 
ــك ين ُة ن ز ل ــت  ل ل ُقــر آن  أ و  )  :َفقَااالَ    َضااَباَبْة َأْو َسااَحاَبْة َغِشااَيْته  فَااَذَكَره  ِللن بِااي   ــا السَّ ُن ف ه نَّه  ــر أ  ُفــال  اق 

 .(3)(ت ن زَّل ت  ل ل ُقر آن

  :تعصم من فتنة الدجال 

ل  ُسـور ة  ) :قَاالَ   بِاي  َأن  الن   َأِبي الاد ْرَداِء وذلك فيما ورد عن  ـن  أ وَّ ـر  آي ـاٍت م  ف ـظ  ع ش  م ـن  ح 
ال   م  م ن  الدَّجَّ  . (2)ش ْعَبة  ِمْن آِخِر اْلَكْهفِ  (، وفي رواية عنال ك ه ف ُعص 

ـف  ....   أناه قاال: ) عان النباي   سامعان بان الناواسوماا ورد عان  ـ هُ ك ـر  د  أ   ن  م   ىن ــع  ي   -م  كُ ن  م 
 .(3)(ف  ه  الك   ة  ور  سُ  ح  ات  و  ف   ه  ي  ل  ع   أ  ر  ق  ي  ل  ف   -الجَّ الدَّ 

 :قراءتها يوم الجمعة تضيء له ما بين الجمعتين 

م  ال ُجُمع ـة  إ): قاال    النباي أن ي الخدر  سعيد أبىلما ورد عن  ـن  ق ـر أ  ُسـور ة  ال ك ه ـف  ي ـو  نَّ م 
اء  ل ُه م ن  النُّور  م ا ب ي ن  ال ُجُمع ت ي ن     .(4)(أ ض 

 تها يوم الجمعة تضيء لهم ما بين بيته وبين البيت العتيق: ءقرا 

ْدِري   َسِعيد َأِبي َعنْ لما ورد  م ال ك ه ف ُسور ة ق ر أ   م ن  ):  قَاالَ  َأن ه    اْلخ  ـاء   ال ُجُمع ة ي و  ـن   ل ـهُ  أ ض   م 
ب ي ن ب ي نه م ا النُّور    .(5)(ال ع ت يق ال ب ي ت و 

 

                                                 
 . 3614، ح4/201كتاب المناقب، باب عالمة النبوة في اإلسالم، (  صحيل البخاري:1)
 2سبق تخريجه: ص(  2)
 .8/157(  صحيل مسلم: كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب: ذكر الدجال وصفته وما معه، 3)
، ووافقاه وقاال الحااكم: صاحيل اإلساناد، 2/368كتاب التفسير، تفسير سورة يس،  صحيحين:(  المستدرك على ال4)

 .626، ح3/53صححه األلباني، إرواء الغليل:   الذهبي،
صاااحيل  ،قاااال األلبااااني: صاااحيل .12186، ح3/216(  الفاااتل الكبيااار فاااي ضااام الزياااادة إلاااى الجاااامع الصاااغير: 5)

 .6471،ح 2/1104: وزياداته الجامع الصغير
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 القيامة: نور لقارئها يوم 

م ُنـوراا ل ـهُ  ك ان ـت   ن ز ل ت   ك م ا ال ك ه ف ُسور ة ق ر أ   م ن   ) :قَاالَ   الن ِبي   َأن  ورد  ـة ي ـو  ِماْن َمَقاِماِه  ال ق ي ام 
 .(3)(ِإَلى َمك ةَ 

 .(2)والعصمة من الدجال ،ضعيفة جدا  في فضل قراءة سورة الكهف اتروايبعا الوقد ورت 
  التعريف بسورة يس:. 2

 .وثمانون ثالث وآياتها، مكية يس سورة
  :هاأسماؤ  -أ

ومنهوامواأأ و ،فمنهواموا ورتابو ،لقدوردعنالمفسرينالعديدمناألسماءلهذهالسورر 

و يكاآلتي:،له

    :يس 

اختلاااف العلمااااء فيهاااا وفاااي سااااا،ر  ،ياااس الهجا،يااااة األحااارف بهاااذه لفتتاحهاااا ياااس ساااورة ساااميت
 إلى قولين: السور  أوا،لالحروف المقط عة في 

 .أحدها: أنها من المتشابه الذي ل يعلمه ال اهلل

 منها: عدة، وتحديد معناها إلى أقوال  ،تفسيرها فيثانيها: ذهب بعا العلماء 

 : يا إنسان، بلغة طيء والحبشية. أحدها: أن معناها -

 ، وهو من أسما،ه.لثاني: أنها َقَسم أقسم اهلل  بها -

 : يا محمد.هاالثالث: أن معنا -

ل.الرابع: أن معناها -  : يا رج 
                                                 

، صاححه الحااكم 1/564المستدرك على الصحيحين: كتااب فضاا،ل القارآن، بااب فضايلة قاراءة ساورة الكهاف، (  1)
قاال األلبااني: وهاذا سانده صاحيل رجالاه . 3/54رواء الغليل في تخريا أحاديث مناار السابيل: ووافقه الذهبي. إ

 .كلهم ثقات رجال الشيخين
اعْ مَ  وَ ه اة، فَ َعام  الج   ومَ َيا فِ ْهاالكَ  ةِ ورَ س ا أَ رَ قَ  نْ مَ قال: ) ما ورد أن النبي  (2)  ون،ك اتَ  ة  َناتْ فِ  لِ ك ا نْ ِما ام  َياأَ  ةَ َياانِ مَ وم إلاى ثَ ص 

  .ضعيف جدا  ، قال األلباني: 2013، ح5/26سلسلة األحاديث الضعيفة:  ،(ه  نْ مِ  مَ صِ ال، ع  جَ الدَ  جَ رَ خَ  نْ إِ فَ 
الِ ) :قَاالَ  َأبِااي الاد ْرَداِء َعاْن الن بِااي   ورد عان وماا   ِل اْلَكْهاِف ع ِصاَم ِمااْن ِفْتَناِة الااد ج  ، (َماْن قَااَرَأ ثَااَلَث آَياات  ِمااْن َأو 

قاااال  .5/13، بااااب: ماااا جااااء فاااي فضااال ساااورة الكهاااف،  سااانن الترماااذي:  فضاااا،ل القااارآن عااان رساااول اهلل 
وناه، و قاد أخطاأ شاعبة أخطأ فيه شعبة أو من د .الحديث صحيل بغير هذا اللفظ، و أما هذا، فشاذاأللباني: ب 

والموضاوعة:  سلسالة األحادياث الضاعيفة. في موضع آخر مناه، فااألول قولاه: ب ثاالث ب و الصاواب : بعشار ب
 .1336، ح3/505
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  الخامس: اسم من أسماء القرآن. -

 .(1)السادس:  أنها أسماء للسور التي افتتحت بها -

: أنهااا لإلعجاااز والتحاادي؛ وفااي ذلااك تنبيااه بااأن القاارآن مكااون ماان الحااروف العربيااة بعالسااا -
وا بشااايء يقاااارب أن ياااأت وهااام معروفاااون بفصااااحتهم، وباااه يتحاااداهم اهلل  ،التاااي تتقنوهاااا
  .(2)وقوة ،وفصاحة، القرآن بالغة

يدل استقراء القرآن على رجحانه و  علماء،اختاره جمع عظيم من ال الذيوالقول الراجل 
وف ر أن السور التي افتتحت بالححروف هجا،ية لإلعجاز والتحدي؛ ودليل ذلك يس فهو: أن 
للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق  يذكر فيها دا،ما  عقب الحروف المقطعة النتصار ،المقطعة

  .(3)الذي ل شك فيه

ولكاان دليلهااا  ؛(4) والقاضااية، لدافعااة، االمعمااةوقااد ورد لسااورة يااس أسااماء أخاارى فااي كتااب التفسااير 
 ولذلك ل يجوز األخذ بها. (5)قول موضوإ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .2/166أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:  .7/3(  زاد المسير في علم التفسير: 1)
. مفاااتيل 1/256تفساير القاارآن العظايم:  .2/166بااالقرآن:  أضاواء البيااان فاي إيضاااح القارآن . 1/72( الكشااف: 2)

 .2/7الغيب: 
 .2/167( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 3)
 .265-16/268(  اللباب في علوم الكتاب:4)
وي  وير  ما( 5) اة ت اْدَعى ياس)    اهلل رساول قاال: قاال  الصاديق بكار أبي عنهذه األسماء فيما ر   :قيال (الم ِعم 

 س اوء   ك ال   َعناه تَاْدَفع   الَقاِضاَية الداِفَعاة وت اْدَعى واآلِخاَرة الادنْنَيا َخْيرَ  صاحبها َتع م  ): قال الم عم ة؟ وما: اهلل رسول يا
ة   ِعْشرينَ  َله   َعَدَلتْ  َقَرأَها َوَمنْ  ، َحاَجة   ك ل   له وَتْقِضي ،  الل اه   ِبيلَسا فاي ِديَناار   َأْلاف   لَاه   َكاانَ  َسِمَعَها وَمنْ  َحج 

شعب اإليمان: فصال  (وِغل   َداء   ك لن  منه ون زإَ  َرْأَفة   وألفَ  َيقين وأْلفَ  َدواء ألفَ  َجْوَفه أْدَخَلتْ  َوَشرَبَها َكَتَبَها َوَمنْ 
 الموضاوعات: قاول موضاوإ،قال ابن الجاوزي: . 2237، ح4/56، واآليات، ذكر سورة يس في فضا،ل السور

1/246. 



 هماالتعريف بسورتي الكهف ويس، وسبب تسميتهما، وعدد آياتهما، وفضل

6 
 

 التمـهـيـد
 

 فضل سورة يس: -ب

ثبات أي حاديث فاي هاذا ت إلاى أناه لام يتوصلْ  ،بعد البحث عن أحاديث في فضل سورة يس
 .(1)الباب، وقد حكم األلباني على األقوال الواردة في فضلها ما بين الضعف والوضع

 

                                                 
: ) سااورة يااس تاادعى فااي التااوراة : المعمااة؛ تعاام صاااحبها بخياار الاادنيا واآلخاارة، وتكابااد َرس ااول  اهلِل . قَاااَل 1( 1)

قااال األلباااني: بحااديث ضااعيف ، 4/56شااعب اإليمااان: عنااه بلااوى الاادنيا، وتاادفع عنااه أهاوياال اآلخاارة .. (، 
 .3260، ح7/257 :سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة جدا ب.

قااال ، 1/523الترغيااب والترهيااب: معااة؛ غفاار لااه(، : )ماان قاارأ سااورة يااس فااي ليلااة الجهلِل . قَاااَل َرس ااول  ا2
 . 5111،ح11/151، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعةاأللباني: بحديث ضعيف جدا ب.

ِفاَر لَاه (، شاعب اإليماان: فصال فاي  ما ورد َعِن الن بِاي  . 3 فضاا،ل الساور قَااَل: ) َماْن قَاَرَأ ياس ك ال  َلْيلَاة  غ 
ضاااعيف الجاااامع الصاااغير . قاااال األلبااااني: بحاااديث ضاااعيفب. 2234، ح4/55واآلياااات، ذكااار ساااورة ياااس، 

 .5788ح ،1/835: وزيادته
 وأيمااا ،ماارة عشاارة اثنتااي القاارآن قاارأ كأنمااا األجاار ماان وأعطااي لااه، اهلل غفاار اهلل؛ بهااا يريااد يااس قاارأ ماان) . 4

 فيصالون صافوفا ؛ يدياه باين قوماوني أماالك، عشرة فحر  كل بعدد عليه نزل يس؛ سورة عنده قرىء مريا
 قارأ ماريا وأيماا. دفناه ويشاهدون عليه، ويصلون جنازته ويتبعون وغسله، قبضه ويشهدون له، ويستغفرون

 مان بشاربة ةالجن خازن رضوان يجي،ه حتى روحه الموت ملك يقبا لم الموت؛ سكرات في وهو يس سورة
 يادخل حتى األنبياء؛ حياا من حوا إلى يحتاج ول ريان، وهو وتفيم فراشه، على وهو فيشربها الجنة؛
 .4636، ح10/157:سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، (ريان وهو الجنة

قااال األلباااني:  ،(حساانات اهاافي ماان بعاادد لهاام وكااان عاانهم اهلل خفااف يااس سااورة فقاارأ المقااابر دخاال ماان). 5
 . 1246، ح3/357 :سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة. بموضوإب

المرجاع .قاال األلبااني: بموضاوإب، (علياه  اهلل هاون إل ،ياس ساورة عناده فيقارأ يماوت، ميات مان ماا) . 6
  .5215، ح11/363السابق: 

ن  َقْلااَب اْلق اْرآِن يااس ). 7 ، (آِن َعْشااَر َماار ات  َماْن قَااَرَأ يااس َكتَاَب اهلل  لَااه  ِبِقَراَءِتهَاا ِقااَراَءَة اْلق ارْ ، ِلك ال  َشااْيء  َقْلاْب، َواِ 
 .165، ح1/312المرجع السابق:  .قال األلباني: بموضوإب

ِفاارَ   اهللِ  َوْجااهِ  اْبِتَغاااءَ  يااس قَااَرأَ  َماانْ ). 8 شااعب اإليمااان: ، (َمْوتَاااك مْ  ِعْناادَ  َفاْقَرء وَهااا َذْنبِااهِ  ِماانْ  َتقَااد مَ  َمااا لَااه   غ 
 .5785، ح1/834ضعيف الجامع الصغير:  ،قال األلباني: موضوإ  .4/53
قاااال قاااال البيهقاااي: مرسااال، و . 4/54شاااعب اإليماااان: ، (َمااار ات   َعْشااارَ  اْلق اااْرآنَ  قَاااَرأَ  َفَكَأن َماااا ياااس قَاااَرأَ  َمااانْ ). 5

 .5786، ح1/835ضعيف الجامع الصغير:، األلباني: موضوإ
، شاهيدا  () إني فرضت على أمتي قراءة يس كل ليلة، فمن داوم على قراءتها كل ليلة ثم مات؛ مات . 10

 . 6844، ح785/ 14 والموضوعة: الضعيفة األحاديث سلسلة.  قال األلباني: موضوإ
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 -ن:الموضوعات التي تناولتها السورتا ثانيـاا:  معنى الغيبيات وأهم

 معنى الغيبيات: 

 الغيب لغة: -أ
 

 وجماع. وَمغيباا   وغ يوباا   ا  وَغْيبا َغيباة   عناه غااب: صاحيل، تقاول أصالْ  والباء والياء الغين( غيب)
ي ااابْ  غ ي اابْ  الغا،ااب إذا  الش اامس غاباات: فيقااال الع يااون، عاان الشاايء تسااتنر علااى وَغَيااْب، وياادلن  وغ 

 .(1)بلده عن الر جل وغابَ . غربت واستترت

ُ غَ   ]إِنَّ ]إِنَّ  تعالى: اهلل، في قوله إل يعلمه ل مم ا َغابَ  ما: الَغْيب ذلك على يقاس ثم ُ غَ اهللَ َع ِِل يِْب يِْب اهللَ َع ِِل

مَ  مَ السَّ ُدوِر[ السَّ ُه َعلِيم ٌ بَِذاِت الصه ُدوِر[ َواِت َواألَْرِض إِنَّ ُه َعلِيم ٌ بَِذاِت الصه  { { 3838}فاطر:}فاطر:َواِت َواألَْرِض إِنَّ

 الغيب اصطالحاا: -ب
 قد عرف العلماء الغيب بالعديد من التعريفات ومنها: ل

 علياه ينصاب لام ماا فمناه العقال، بداهاة تقتضايه ول ،الحاواس تحات يقاع ل بماا :ولالتعريـف األ 
 كاالحق دليال علياه نصاب ماا ومناه ماثال ، القادر كعلم سبحانه لخبيرا اللطيف بعلمه وتفرد ،دليل
 . (2)ب العال وصفاته تعالى

 .(3)بشهدوها ما والشهادة العباد شهود نع غاب ما الغيبب  :انيالتعريف الث

يمكااان القاااول باااأن التعريفاااات الساااابقة ل  ،ومااان خاااالل دراساااة التعريفاااات الساااابقة لمعناااى الغياااب
نما تعارا بينها ول  ،وهو أن الغيب: كل ما غاب عن الحواس ،صب في معنى واحدكلها ت، وا 

 أو كليهما. ،سنة أو ،تقتضيه بديهة العقل مع وجود ما يدل عليه في الشرإ قرآنا  

 أهم الموضوعات التي تناولتها السورتان: .3

معلااوم ماان خصااا،ص الساور المكيااة أنهااا تعااالا العقياادة و  ،تاانالكهااف ويااس سااور مكي ساورتا
 والجزاء.، والحساب ،والبعث ،والرسالة ،والوحي ،ولها الكبيرة: التوحيدفي أص

 

 

                                                 
 المحاايط فااي اللغااة: .5/3321 :لسااان العاارب .1/165: تاااج اللغااةالصااحاح  .4/403(  معجاام مقاااييس اللغااة: 1)

1/215. 
 .1/114 :روح المعاني(  2)
 .5/172(  درء تعارا العقل مع النقل: 3)
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 ضوعات التي تناولتها سورة الكهف:أهم المو  -أ

والاذي يغلاب عليهاا فاي معالجتهاا لقضاايا العقيادة  ،إن أهم الموضوعات الخاصة بسورة الكهاف 
 السير على منهجين: 

لاى العصابة المومناة معاه طاوال  ،الرساول هو الخطاب القرآني الموجاه إلاى  المنهج األول: وا 
والتسرية عانهم فاي مواجهاة مضاطهديهم  ،لتثبيتهم على دعوة الحق ؛العهد المكي

 من المشركين.
 ،والصاالحين، ومااا يتبااع ذلااك ،والرساال ،القصاص القرآنااي عاان دعاوات األنبياااء والمــنهج الثــاني:

   الاادار اآلخاارة. أو ،وينسااجه ماان قصااص وأمثلااة تاريخيااة أو ماان مشاااهد الطبيعااة

 -الموضوعات التي تناولتها كاآلتي:و 

وبياان  ، وثنا،اه ،م عباده كيفية حمادهعلى نفسه؛ ليعل   قد افتتحت سورة الكهف بثناء اهلل  .1
والتاي كانات باإنزال القارآن  ،والتي أعظمهاا نعماة اإلساالم ،استحقاقه للثناء على نعمه العظيمة

 بحفظه من التحريف والعوجاج.  ، وتكفل اهلل على عبده ونبيه محمد 

رساال الرسال بيان الحكماة مان إنازال اهلل  .2 والتاي تتمثال فاي أنهاا ناذير لمان يكفار  ،الكتاب، وا 
فااي أكثاار ماان موضااع، ونهاات اآليااات  وعماال صااالحا   ،وبشاارى لماان آماان ،وكتبااه ،ورسااله ،باااهلل

ورساله  اهلل الاذين تاأتيهم آياات  ،عن الخوا فاي جادالت عقيماة ماع المشاركين الجاحادين
 ونتيجة ذلك كتب عليهم الضالل. ويتخذونها هزوا ،

 ن ادعاى ذلاك هلل اان أن ماا، وبياوكال ماا ل يلياق باه  ،والولاد ،ةاعان الصاحبا تنزيه اهلل  .3
 وخوا بما ل علم لهم به. ،ما ذلك إل محا كذب وافتراء ،مثل اليهود والنصارى

 .استجابة قومه لدعوته  والتسرية عنه على أثر عدم ،مواساة النبي  .4

 لتمييز الصالل من الفاسد. ؛بيان حقيقة الدنيا بأنها دار ابتالء واختبار .5

 والتي تضمنت العديد من قضايا العقيدة منها: ،قصة أصحاب الكهف .6

 مكة. بات البعث، والذي كان ينكره مشركوواث ،على إحياء الموتى  بيان قدرة اهلل  .أ 

 .توفيق وفضل من اهلل  بيان أن الهداية والضالل هو  .ب 

 العزم بعد رد المشي،ة إلى رب العالمين.  .ج 

 وحتمية نصره ولو بعد حين. ،الثبات على الدين .د 
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والاااذي فياااه ماااالذ فاااي  ،المحفاااوظ مااان التباااديل ،باااتالوة القااارآن الكاااريم النباااي  أمااار اهلل  .7
 واآلخرة.نه يتضمن كل ما يصلل حال البشر في الدنيا أو  ،وبيان شمولية القرآن ،الشدا،د

 .وجه اهلل إل يريدون من إيمانهم  ل الذين ،بالثبات مع المستضعفين أمر النبي  .8

، وبيااان جاازاء ماان مااع بيااان عاقبااة ماان يشاارك باااهلل  ،تأكيااد السااورة علااى حريااة العتقاااد .5
 يومن به.

 وعقوبة ذلك في الدنيا واآلخرة، ومن ثبتاه اهلل  ،ربت اآليات مثال  لمن أبطرته النعمةاض .10
ل اآليات مثال  يبين حقيقة أن الما الصحيحة بقصة صاحب الجنتين، وَضْرب  على العقيدة 

 ن والحياة الدنيا زينة، والباقيات الصالحات خير.والبني

عرضاااات اآليااااات الكريمااااة بعااااا أهااااوال يااااوم القيامااااة، ثاااام حااااال الضااااالين المشااااركين يااااوم  .11
 عرضهم على رب العالمين في أكثر من موضع.

بلااايس بالساااجود آلدم  ر اهلل ،  وأْماااقصاااة آدم ذكااارت اآلياااات  .12 وجحاااود  ،للمال،كاااة وا 
إبلاايس بمااوالة  ،  وماان ثاام توضاال اآليااات أن ماان الناااس سيضاالإبلاايس عليااه لعنااة اهلل 

وعاااادم  ،عجااااز إبلاااايس وأعوانااااه عاااان خلااااق شاااايء وأعوانااااه،  فأوضاااال اهلل  لعنااااه اهلل 
وضااحت اآليااات بعاادها مصااير  وماان ثاام ،شااهودهم خلااق اهلل السااموات واألرا ول أنفسااهم

 والضالين يوم القيامة. ،المضلين

أنااه ل يعاجاال الضااالين الجاحاادين بالعااذاب؛ ولكاان جعاال اهلل   بيااان أن ماان رحمااة اهلل  .13
 في األمم السابقة الجاحدة المصرة على كفرها. وهذه سنة اهلل  ،لمهلكهم موعدا  

(1)والخضر قصة موسى  .14
 والتي تضمنت المواضيع اآلتية: 

 على إحياء الموتى. قدرة اهلل  .أ 

                                                 
 العلماء في من هو الخضر، وفي نبوته، وهل هو حي أم ميت؟   (  اختلف1)

وأخاذ العبارة مماا ورد عناه  ،ويترجل لدي ما ذهب إليه ابن الجوزي من التوقف في الخوا في تفاصيل شخصيته
ب فقااد صاال لمااا بينااا أن الخضاار عبااد ماان عباااد اهلل الصااالحين ن ِصااب  :حيااث قااال اباان الجااوزي ،فااي القاارآن الكااريم

 .1/365مر أراده اهلل، وقد مضى لسبيله، فليعرف ذلكب. المنتظم في تاريخ الملوك واألمم: لموسى؛ أل
وأنهااا ل يقااوم بهااا  ،ويتاارجل لاادي مااا ذهااب إليااه اباان كثياار ضااعف الروايااات التااي تحاادثت عاان حياتااه إلااى اليااوم

ن. والحكايااات ل ل يقااوم بمثلهااا حجااة فااي الاادي ،حجااة، حيااث قااال: بوكاال ماان األحاديااث المرفوعااة ضااعيفة جاادا  
يخلااو أكثرهااا عاان ضااعف فااي السااناد، وقصااارها أنهااا صااحيحة إلااى ماان لاايس بمعصااوم ماان صااحابي، أو غيااره 

 1/334ألنه يجوز عليه الخطأ واهلل أعلمب. البداية والنهاية: 
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 وعدم نسبة الشر إليه. األدب مع اهلل  .ب 

ن خفت الحكمة من وراء المصيبة التي يصاب بها المسلم فكل  ،التسليم لقدر اهلل  .ج  وا 
 خير. قدر اهلل 

ولكاان باألساالوب  ،الاادعوة واألماار بااالمعروف والنهااي عاان المنكاار متااى احتاااج الموقااف .د 
 المناسب.

 ،وأن اإلنسااان مهمااا تعلاام فااإن علمااه قاصاار محاادود ،رة فااي طلااب العلاامالصاابر والمثاااب .ه 
 وهناك من هو أعلم منه.

 والذي تضمنت المواضيع اآلتية: ، (1)-رضي اهلل عنه وأرضاه-قصة ذي القرنين  .15

 وعدم العتماد على النفس. ،ورد النتيجة إلى اهلل  ،األخذ باألسباب .أ 

 الجزاء من جنس العمل. .ب 

 .والعتراف بفضل اهلل  ،جاحعدم الغترار بالن .ج 

ماان عالمااات القيامااة  (2)وخااروج يااأجوج ومااأجوج ،انهيااار السااد الااذي بناااه ذو القاارنين .د 
 الكبرى.

لاه لنفاذ قبال  ولاو كاان البحار مادادا   ،لهل حصار  تحدثت اآليات عن إثبات أن كالم اهلل  .16
 ،التااوراة اقااد أوتااو  والااذي كااان ردا  علااى اليهااود الااذين يتفاااخرون بااأنهم أن ينفااذ كااالم اهلل 

 .ا  كثير  ا  وأن فيه خير 

،  وأنااه يااوحى إليااه، وأن دعوتااه هااي توحيااد السااورة بتأكيااد بشاارية ساايدنا محمااد  واختتماات .17
بعااد اإليمااان باااهلل  فليعماال صااالحا   ،فماان كااان يرجااو لقاااء اهلل مرضاايا  عنااه ،العبوديااة هلل 

 .وعدم اإلشراك به 

 
 

                                                 
ياة (  اختلف العلماء في من هاو ذو القارنين؟ وفاي أي عصار كاان؟ واألمااكن التاي فتحهاا فاي ضاوء اآلياات؟ البدا1)

 .254-1/286، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم:108-2/102والنهاية: 
الملااك، فمكاان لااه فااي  ولكاان المجمااع عليااه وفااق مااا بينتااه اآليااات فااي سااورة الكهااف أنااه عبااد صااالل آتاااه اهلل       

 إيماني منه.األرا. والمطلوب منا هو أخذ العبرة مما ورد ذكره في القرآن الكريم، ل التمحيص فيما ل مردود 
 (  سيتم الحديث عنهم في الفصل الثاني خالل الحديث عن عالمات الساعة الكبرى.2)
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 -ورة يس:سالتي تناولتها موضوعات الأهم   -ب

 ،والاوحي ،والهدف األول من السورة هو بناء أسس العقيدة، التوحياد ،ةالموضوعات الر،يسإن 
 وهي كما يلي: ،والحساب ،والبعث ،والرسالة

والاوحي.   باالقرآن الكاريم إلثباات نباوة سايدنا محماد  افتتحت السورة بقسام مان اهلل  .1
 وتخلل آيات السورة ما يثبت ذلك.

 وضوإ الهداية والضالل وأسبابها.تعرضت اآليات لم .2

إثبات البعث والنشور والذي ذكر في أكثر من موضاع فاي الساورة، وأثبتات اآلياات قادرة  .3
نماا أماره إذا أراد شاي،ا  ل يعجازه شايء على إحياء الموتى، وبينت أنه  اهلل  أن ، وا 

 يكون إنما بقوله كن فيكون.

ال الرساال إلاايهم؛ لتحااذر ماان عاقبااة وتكاارار إرساا ،(1)ذكاارت السااورة قصااة أصااحاب القريااة .4
 والرسالة. ،الكفر بالوحي

فيجاايء اسااتنكار الشاارك علااى لسااان  لسااورة لقضااية األلوهيااة والوحدانيااة،كااذلك تعرضاات ا .5
ن الذي جاء من أقصى المدينة ليحاج قوماه فاي شاأن المرسالين، والتاي باي   ،الرجل المومن

الساااورة يجااايء ذكااار هاااذا  ختاااام فااايو  ،وعقوباااه مااان يضااال فيهاااا جااازاء مااان ياااومن بااااهلل 
 الموضوإ مرة أخرى.

، وهاي تتاردد فاي في الساورة هاي قضاية البعاث والنشاوروالقضية التي يشتد عليها التركيز  .6
 مواضع كثيرة في السورة.

 ونعمه على عباده. ،في الكون وتحدثت اآليات عن مظاهر قدرة اهلل  .7

 ل من المومنين والمشركين. وبيان حال ك ،تناولت السورة الحديث عن أحداث يوم القيامة .8

 

 

 

                                                 
إلاايهم  اشااتهر عاان كثياار ماان الساالف والخلااف أن القريااة قريااة أنطاكيااة، كااان ملكهااا يعبااد األصاانام، فأرساال اهلل  (1)

إلايهم، أو أنهام  رسال عيساى  بالصايحة، وقيال إن الرسال هام العديد من الرسل، فلم يومنوا، فأخاذهم اهلل 
. والقول الراجل هو القول الثاني: ألن قرياة أنطاكياة أول القارى إيماناا  بعيساى قبل عيسى  رسل من اهلل 

   عيسى  يوالرسل ليس من حواري . :231-1/225البداية والنهاية:انظر. 
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  -ثالثاا: أسباب النزول:

 أسباب نزول آيات سورة الكهف: .3

د و ر ثبت و و  ،(1)لقد ورد في كتب التفسير سبب نزول لسورة الكهف كاملة ولكن ثبت ضعفها
 سبب نزول لبعا اآليات وهي على النحو التالي:

 ْم بِ لَغَداةِ َوالَعِِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه ]َواْصِِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ ]َواْصِِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ   :سبب نزول قوله تعالى ُ ْم بِ لَغَداةِ َوالَعِِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه ِذيَن َيْدُعوَن َرَّبَّ ُ ِذيَن َيْدُعوَن َرَّبَّ

ْنَي  َوََل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَ  َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَن  وَ  ْنَي  َوََل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَ  َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَن  وَ َوََل َتْعُد َعْينَ َك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احَلَي ِة الده َبَع َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه َوََل َتْعُد َعْينَ َك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احَلَي ِة الده َبَع َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه اتَّ اتَّ

  {{8282}الكهف:}الكهف:  ُفُرًط [ُفُرًط [

َيْيَنة   الت ِميِمين  َحاِبس   ْبن   اأْلَْقَرإ   َجاءَ  رد أنهفيما و   الل هِ  َرس ولَ  َفَوَجَدا  اْلَفَزاِرين   ِحْصن   ْبن   َوع 
:  ََهْيب   َمع َعَفاءِ  ِمنْ  َناس   ِفي َقاِعد ا   َوَخب اب   َوَعم ار   َوِباَلل   ص  ْوِمِنينَ  ِمنْ  الضن  َفَلم ا اْلم 

وه مْ   الن ِبي   َحْولَ  َرَأْوه مْ   َتْعِرف   َمْجِلس ا ِمْنكَ  َلَنا َتْجَعلَ  َأنْ  ن ِريد   ِإن ا :َوَقال وا ِبهِ  َفَخَلْوا َفَأَتْوه   َحَقر 
ف ودَ  َفِإن   َفْضَلَنا اْلَعَرب   ِبهِ  َلَنا  َذاَفإِ  اأْلَْعب دِ  َهِذهِ  َمعَ  اْلَعَرب   َتَراَنا َأنْ  َفَنْسَتْحِيي َتْأِتيكَ  اْلَعَربِ  و 

 َلَنا َفاْكت بْ  َقال وا َنَعمْ ) : َقالَ  ِشْ،تَ  ِإنْ  َمَعه مْ  َفاْقع دْ  َفَرْغَنا َنْحن   َفِإَذا َعْنكَ  َفَأِقْمه مْ  ِجْ،َناكَ  َنْحن  
 َعَلْيهِ  ِ،يل  ِجْبَرا َفَنَزلَ  َناِحَية   ِفي ق ع ودْ  َوَنْحن   ِلَيْكت بَ  َعِليًّا َوَدَعا ِبَصِحيَفة   َفَدَعا َقالَ  ِكتَاب ا َعَلْيكَ 
َس َِّبِْم : َفَقالَ  الس اَلم ِْ ْم بِ لَغَداةِ َوالَعِِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َم  َعَليَْك ِمْن  ُ  الَِّذيَن َيْدُعوَن َرَّبَّ

َس َِّبِْم ]َوََل َتْطُردِ ِْ ْم بِ لَغَداةِ َوالَعِِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َم  َعَليَْك ِمْن  ُ  الَِّذيَن َيْدُعوَن َرَّبَّ
]َوََل َتْطُردِ

                                                 

ْقَبااةَ  مااا ورد عاانَ  (1) َعااْيط   َأبِااي ْباانَ  ع  ااد   َعاانْ  َساال وه مْ : َله اامْ  َوقَااال وا ِباْلَمِديَنااِة، ه ااودِ اْليَ  َأْحَبااارِ  ِإلَااى م   َله اامْ  َوِصااف وا ، م َحم 
وه مْ  ِصااَفَته ، ِل، اْلِكتَااابِ  َأْهاال   فَااِإن ه مْ  ِبَقْوِلااِه، َوَأْخبِاار   َأْحَبااارَ  َفَسااَأل وا اْلَمِديَنااَة، َفقَااِدَما .ِعْنااَدَنا لَااْيَس  َمااا ِعْلاام   َوِعْنااَده مْ  اأْلَو 

 َنااْأم ر ك مْ  ثااالث َعاانْ  َساال وه  : اْلَيه ااودِ  َأْحَبااار   َله اامْ  َفَقالَااتْ  َقْوِلااِه، بِااَبْعاِ  َأْمااَره   َله اامْ  َوَوَصااف وا ، الل ااهِ  َرس ااولِ  َعاانْ  ه ااودِ اْليَ 
، ِل،اأْلَ  الد ْهرِ  ِفي َذَهب وا ِفْتَية   َعنْ  َسل وه   م ْرَسْل؛ َنِبي   َفه وَ  ِبِهن   َأْخَبَرك مْ  َفِإنْ  ِبِهن   َله مْ  َكانَ  َفِإن ه   َأْمِرِهْم، ِمنْ  َكانَ  َما و 
ل   َعنْ  َوَسل وه  . َعَجبْ  َحِديثْ  وحِ  َعانِ  َوَسال وه  . َنَباو ه   َكاانَ  َوَماا َوَمَغاِرَبهَاا اأْلَْراِ  َمَشااِرقَ  َبَل َ  َطو اف   َرج   ،؟ه او َماا الارن
 عان نساأله أن يهاود َأْحَباار   َأَمَرَناا َقدْ   م َحم د   َوَبْينَ  َبْيَنك مْ  َما ِبَفْصلِ  ِجْ،َناك مْ  دْ قَ  ق َرْيش   َمْعَشرَ  َيا: َفَقاَل  َمك ةَ  َفَقِدَما
 َعْنه ، َفاْنَصَرف وا َيْسَتْثِن، َوَلمْ  ،(َغد ا أ ْخِبر ك مْ ): َفَقالَ  َوَسَأل وه ، َأْخِبْرَنا، م َحم د   َيا: فقالوا ،  اهلل رسول فجاووا أمور،
ااَة، َأْهال   َأْرَجافَ  َحت ااى ، ِجْبِريال   َيْأتِاهِ  َولَاامْ  َوْحي اا، َذِلاكَ  ِفاي ِإَلْيااهِ   الل اه   ي ْحاِدث   َل  َلْيلَااة   َعْشاَرةَ  َخْماَس  َفَمَكاثَ   َمك 
ْكاااثَ    الل اااهِ  َرس اااولَ  َوَأْحاااَزنَ  َعَشاااَر، َخْماااَس  َواْلَياااْوم   َغاااد ا َوَعاااَدَنا: َوقَاااال وا  ِبس اااوَرةِ   ِجْبِريااال   َجااااَءه   ث ااام   اْلاااَوْحِي، م 

ْزِنِه، َعَلى ِإي اه   م َعاَتَبت ه   ِفيَها اْلَكْهفِ   َأْصَحابِ  ل   اْلِفْتَيةِ  َوَخَبر   ح  وِق ُقيِ  : َوَقالَ  الط و اف   َوالر ج  ُلوَنَك َعيِن اليره
َِ وِق ُقيِ  ]َوَيْسي ُلوَنَك َعيِن اليره
َِ ]َوَيْسي

َِّ َوَميي  ُأوتِيييُتْم ِمييَن الِعْلييِم إَِلَّ َقلِيييًَل[  وُق ِمييْن َأْمييِر َر َِّ َوَميي  ُأوتِيييُتْم ِمييَن الِعْلييِم إَِلَّ َقلِيييًَل[ الييره وُق ِمييْن َأْمييِر َر :  َواألعااالم المشاااهير َوَوفياات اإلسااالم تااريخ، ({{8989اإلرساء:اإلرساء:}}الييره
. قال ابن حجر العساقالني: بوهاذا حاديث غرياب، ففياه راو  مابهم؛ لكان سانده حسان ولكان فياه ماا ينكار 1/558

وهاو الساوال عان الااروح ونازول اآلياة فيهااا، وأن ذلاك وقاع بمكااة، والثابات فاي الصااحيحين أن ذلاك كاان بالمدينااة 
 .2/70في تخريا أحاديث المختصر:  موافقة الخبر الخبر به في رواية ابن مسعودب. وقع مصرحا  

http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1
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ٍء َفتَْطُرَدُهْم َفتَُكوَن ِمَن الظَّ ِلنَِِي[  َس بَِك َعَليِْهْم ِمْن ََشْ
ِْ ٍء َوَم  ِمْن  ٍء َفتَْطُرَدُهْم َفتَُكوَن ِمَن الظَّ ِلنَِِي[ ِمْن ََشْ َس بَِك َعَليِْهْم ِمْن ََشْ
ِْ ٍء َوَم  ِمْن   َذَكرَ  ث م  ، {{9191اْلنعام:اْلنعام:}}ِمْن ََشْ

]َوَكَذلَِك َفَتنَّ  َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لَِيُقوُلوا َأَهُؤََلِء َمنَّ اهللُ ]َوَكَذلَِك َفَتنَّ  َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لَِيُقوُلوا َأَهُؤََلِء َمنَّ اهللُ : َفَقالَ  ِحْصن   ْبنَ  َوع َيْيَنةَ  َحاِبس   ْبنَ  اأْلَْقَرإَ 

َِْعَلَم بِ لشَّ كِِريَن[ }األنع م: َِْعَلَم بِ لشَّ كِِريَن[ }األنع م:َعَلْيِهْم ِمْن َبْينِنَ  َأَلْيَس اهللُ بِ ]َوإَِذا َج َءَك الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن ]َوإَِذا َج َءَك الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن : َقالَ  ث م    {{3535َعَلْيِهْم ِمْن َبْينِنَ  َأَلْيَس اهللُ بِ

ُه َمْن َعِمَ  ِمنُْكْم ُسوًءا بَِجهَ  ْْحََة َأنَّ ُكْم َعََل َنْفِسِه الرَّ ُه َمْن َعِمَ  ِمنُْكْم ُسوًءا بَِجهَ بَِآَي تِنَ  َفُقْ  َسََلم ٌ َعَلْيُكْم َكَتَب َربه ْْحََة َأنَّ ُكْم َعََل َنْفِسِه الرَّ  َلٍة ُثمَّ َت َب ِمْن  َلٍة ُثمَّ َت َب ِمْن بَِآَي تِنَ  َفُقْ  َسََلم ٌ َعَلْيُكْم َكَتَب َربه

 ] يم ٌ
ِْ ُه َغُفور ٌ َر َِنَّ [ َبْعِدِه َوَأْصَلَح َف يم ٌ
ِْ ُه َغُفور ٌ َر َِنَّ َكَبَنا َوَضْعَنا َحت ى ِمْنه   َفَدَنْوَنا َقالَ  ،،{{9090}اْلنعام:}اْلنعام:َبْعِدِه َوَأْصَلَح َف ْكَبِتهِ  َعَلى ر   ر 

]َواْصِِبْ َنْفَسَك َمَع ]َواْصِِبْ َنْفَسَك َمَع : الل ه   َفَأْنَزلَ  َوَتَرَكَنا َقامَ  َيق ومَ  َأنْ  َأَرادَ  َفِإَذا َمَعَنا َيْجِلس    الل هِ  َرس ول   َوَكانَ 

ْم بِ لَغَداِة َوالَعِِشِّ ُيرِ  ُ ْم بِ لَغَداِة َوالَعِِشِّ ُيرِ الَِّذيَن َيْدُعوَن َرَّبَّ ُ بََع َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه الَِّذيَن َيْدُعوَن َرَّبَّ بََع َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه يُدوَن َوْجَهُه َوََل َتْعُد َعْينَ َك َعنُْهْم َواتَّ يُدوَن َوْجَهُه َوََل َتْعُد َعْينَ َك َعنُْهْم َواتَّ

بَُه َعن   اأْلَْشَرافَ  ت َجاِلْس  وََل   {{1818}الكهف:}الكهف:ُفُرًط [ ُفُرًط [  نَا َقل  َفل  َيا َوًَل ُتطِع  َمن  َأغ  ن  ]ُتِريُد ِزينََة اْلَيَاِة الدُّ

ِرَنا[ َيْيَنةَ  َيْعِنيِذك  َبَع َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه ُفُرًط [ إَ َواأْلَْقرَ  ع  َبَع َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه ُفُرًط []َواتَّ َيْيَنةَ  َأْمر   :َقالَ  . َهاَلك ا : َقالَ  ]َواتَّ  ع 
َلْينِ  َمَثلَ  َله مْ  َضَربَ  ث م   ،َواأْلَْقَرإِ    الن ِبي   َمعَ  َنْقع د   َفك ن ا :َخب ابْ  َقالَ ، الدنْنَيا اْلَحَياةِ  َوَمَثلَ  الر ج 

   .(1)َيق ومَ  َحت ى َوَتَرْكَناه   ق ْمَنا ِفيَها َيق وم   ال ِتي اَعةَ الس   َبَلْغَنا َفِإَذا

 :َلنَِفَد الَبْحُر َقْبَ  َأْن َتنَْفَد َكلََِمُت   سبب نزول قوله تعالى َِّ َِّ َلنَِفَد الَبْحُر َقْبَ  َأْن َتنَْفَد َكلََِمُت ]ُقْ  لَْو َك َن البَْحُر ِمَداًدا لَِكلََِمِت َر ]ُقْ  لَْو َك َن البَْحُر ِمَداًدا لَِكلََِمِت َر

َِّ َوَلْو ِجْئنَ  بِِمثْلِِه َمَدًدا[ َِّ َوَلْو ِجْئنَ  بِِمثْلِِه َمَدًدا[َر   {{205205}الكهف:}الكهف:  َر

ي ٌش ل ي ُهود  : َقالَ  َعْن اْبِن َعب اس  ورد  ما أ ُل ه ذ ا الرَُّجل   :ق ال ت  ُقر  ُطون ا ش ي ئاا ن س   :ف ق ال   ،أ ع 
وح   ُلوُه ع ن  الرُّ ل  اللَُّه ت ع ال ى :ق ال   ،س  وح  ف أ ن ز  وِق ُقْ   :ف س أ ُلوُه ع ن  الرُّ َُِلوَنَك َعْن الره وِق ُقْ  ] َوَيْس َُِلوَنَك َعْن الره ] َوَيْس

وُق ِمْن َأمْ  وُق ِمْن َأمْ الره َِّ َوَم  ُأوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم إَِلَّ َقلِيًَل [الره َِّ َوَم  ُأوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم إَِلَّ َقلِيًَل [ِر َر م ن   :ق اُلوا ،ِر َر ر اة  و  ل ماا ك ث يراا ُأوت ين ا التَّو  ُأوت ين ا ع 
ي راا ك ث يراا ف ُأن ز ل ت   ر اة  ف ق د  ُأوت ي  خ  َِّ َلنَِفَد  :ُأوت ي  التَّو  َِّ َلنَِفَد ]ُقْ  َلْو َك َن الَبْحُر ِمَداًدا لَِكلََِمِت َر الَبْحُر الَبْحُر   ]ُقْ  َلْو َك َن الَبْحُر ِمَداًدا لَِكلََِمِت َر

َِّ َوَلْو ِجئْنَ  بِِمثْلِِه َمَدًدا[ َِّ َوَلْو ِجئْنَ  بِِمثْلِِه َمَدًدا[َقْبَ  َأْن َتنَْفَد َكلََِمُت َر  .(2)({{205205}الكهف:}الكهف:  َقْبَ  َأْن َتنَْفَد َكلََِمُت َر

   :ْك بِِعَب َدةِ سبب نزول قوله تعالى ِه َفْلَيْعَمْ  َعَمًَل َص حِلً  َوََل ُيْْشِ ْك بِِعَب َدةِ ]...َفَمْن َك َن َيْرُجوا لَِق َء َربِّ ِه َفْلَيْعَمْ  َعَمًَل َص حِلً  َوََل ُيْْشِ ]...َفَمْن َك َن َيْرُجوا لَِق َء َربِّ

ًدا[ َْ ِه َأ ًدا[َربِّ َْ ِه َأ   ..{{220220}الكهف:}الكهف:  َربِّ

 أ ق فُ  إ نِّي ، اللَّه   ر ُسول   ي ا: ر ُجلٌ  ق ال  : ق ال   ،-رضي اهلل عنهما– َعب اس   اْبنِ  َعنِ ورد  ما
ق ف   ه   ُأر يدُ  ال م و  ج  ن ي، ُير ى   أ ن   و ُأر يدُ  اللَّه ، و  ط  ل ي ه   ي ُردَّ  ف ل م   م و  تَّى ش ي ئاا  اللَّه   ر ُسولُ  ع   ح 

                                                 
قااااال األلباااااني: صااااحيل، صااااحيل  .4127 ، ح5/567كتاااااب الزهااااد، باااااب مجااااالس الفقااااراء،(  سااانن اباااان ماجااااه: 1)

 .3346، 3/353وضعيف سنن ابن ماجة: 
. قاال 3140، ح5/208 ، بااب ومان ساورة بناي اسارا،يل،كتاب تفسير القارآن عان رساول اهلل  (  سنن الترمذي:2)

 .3140، ح3/265الترمذي: سنن صحيل ، صحيلإسناده  األلباني:
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ْك بِِعبَ َدِة َربِِّه ]...َفمَ ]...َفمَ  قوله تعالى: ن ز ل ت   ِه َفْليَْعَمْ  َعَمًَل َص حِلً  َوََل ُيْْشِ ْك بِِعبَ َدِة َربِِّه ْن َك َن َيْرُجوا لَِق َء َربِّ ِه َفْليَْعَمْ  َعَمًَل َص حِلً  َوََل ُيْْشِ ْن َك َن َيْرُجوا لَِق َء َربِّ

ًدا[.  َْ ًدا[. َأ َْ {{220220}الكهف:}الكهف:َأ
(1)  .  .     

وهناك بعا الروايات الضعيفة تناولتها كتب التفسير ول يجوز األخذ ومن ذلك سبب 
ٍء إِِّنِّ فَ نزول قوله تعالى:  ٍء إِِّنِّ فَ ]َوََل َتُقوَلنَّ لَِِشْ إَِلَّ َأْن َيَش َء اهللُ َواْذُكْر َربََّك إَِذا َنِسيَت إَِلَّ َأْن َيَش َء اهللُ َواْذُكْر َربََّك إَِذا َنِسيَت ، ،  ِع  ٌ َذلَِك َغًدا ِع  ٌ َذلَِك َغًدا]َوََل َتُقوَلنَّ لَِِشْ

َِّ أِلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا[  ِدَيِن َر َِّ أِلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا[ َوُقْ  َعَسى َأْن َُّيْ ِدَيِن َر {{1010--1313}الكهف:}الكهف:َوُقْ  َعَسى َأْن َُّيْ
(2).  

 أسباب نزول سورة يس: .2

 َصْينَ ُه ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكتُُب َم  ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكتُُب َم    :سبب نزول قوله تعالى ْْ ٍء أ ُموا َوَآَث َرُهْم َوُك َّ ََشْ َصْينَ ُه َقدَّ ْْ ٍء أ ُموا َوَآَث َرُهْم َوُك َّ ََشْ َقدَّ

         {{2121}يس:}يس:  ِِف إَِم ٍم ُمبنٍِي[ِِف إَِم ٍم ُمبنٍِي[

 لقد تعدد أسباب نزول اآلية فمنها ما يلي:
يد ةا م ن از ُلُهم  م ن  : ق ال   -رضي اهلل عنهما–َعْن اْبِن َعب اس   ما ورد اُر ب ع  ك ان ت  األ  ن ص 

د  ف أ ر اُدوا أ ن  ي   ٍء  ق ت ر ُبوا ف ن ز ل ت  ال م س ج  ُموا َوَآَث َرُهْم َوُك َّ ََشْ ٍء ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكُتُب َم  َقدَّ ُموا َوَآَث َرُهْم َوُك َّ ََشْ ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكُتُب َم  َقدَّ

َصيْنَ ُه ِِف إَِم ٍم ُمبنٍِي[ ْْ َصيْنَ ُه ِِف إَِم ٍم ُمبنٍِي[أ ْْ  .(3)ف ث ب ُتوا :ق ال    {{2121}يس:}يس:  أ

ْدِري   َسِعيد   أبيما ورد عن و  ي ة   في  س ل م ة   ب ُنو كانت  قال  اْلخ  ين ة  ال م   ن اح   ف أ ر اُدوا د 
د   ُقر ب   إلى النُّق ل ة   ي ة   هذه ف ن ز ل ت   ال م س ج  ُموا َوَآَث َرُهْم   :اآل  ُموا َوَآَث َرُهْم ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكتُُب َم  َقدَّ ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكتُُب َم  َقدَّ

                                                 
كتاااااااب الجهاااااااد، باااااااب وأمااااااا حااااااديث عبااااااد اهلل باااااان يزيااااااد  (  المسااااااتدرك علااااااى الصااااااحيحين وبذيلااااااه التلخاااااايص:1)

اااْيَخْيِن َولَاااْم ي َخر َجااااه بب الحااااكم: قاااال  .2/111األنصااااري، . قاااال األلبااااني: ب َهاااَذا َحاااِديْث َصاااِحيْل َعلَاااى َشاااْرِط الش 
 .1/22ضعيفب، ضعيف الترغيب والترهيب: 

، َفَمَضى َأْرَبع ون   ي  بِ الن  : أن  ما َرَواه  َعْبد  اهلِل ابِن َعْباس    (2) ]َوََل ]َوََل َتَعااَلى :  هلل  ا، فَاَأْنَزَل ةلَايْ لَ َحَلَف َعَلى َشيء 

ٍء إِِّنِّ َف ِع  ٌ َذلَِك َغًدا ٍء إِِّنِّ َف ِع  ٌ َذلَِك َغًداَتُقوَلنَّ لَِِشْ َِّ أِلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا[ ، ، َتُقوَلنَّ لَِِشْ ِدَيِن َر َِّ أِلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا[ إَِلَّ َأْن َيَش َء اهللُ َواْذُكْر َربََّك إَِذا َنِسيَت َوُقْ  َعَسى َأْن َُّيْ ِدَيِن َر إَِلَّ َأْن َيَش َء اهللُ َواْذُكْر َربََّك إَِذا َنِسيَت َوُقْ  َعَسى َأْن َُّيْ

قاال ابان حجار: هاذا حاديث  2/55موافقاة الخبار الخبار:   (ةلَايْ لَ  ينعِ بَ رْ أَ  دَ عْ بَ   ي  بِ النَ  ىنَ ثْ تَ اسْ فَ   {{1010--1313}الكهف:}الكهف:
 وهو ضعيف. غريب

قاال  .785، ح2/51 كتاب المساجد والجماعات، باب األبعد فاألبعد من المسجد أعظم أجرا   (   سنن ابن ماجة:3)
 .644، ح1/131صحيل ابن ماجة: األلباني: بحديث صحيلب، 
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َصْينَ ُه ِِف إَِم ٍم ُمبنٍِي[ ْْ ٍء أ َصْينَ ُه ِِف إَِم ٍم ُمبنٍِي[َوُك َّ ََشْ ْْ ٍء أ  فلم ت بُ ُتك   آث ار ُكم   إ نَّ ):  اللَّه   رسول فقال   {{2121}يس:}يس:  َوُك َّ ََشْ
  .(1)(ينتقلوا

 زول قوله تعالىابب ناس : ] [ ]َأَوَِلْ َيَر اإِلْنَس ُن َأنَّ  َخَلْقنَ ُه ِمْن ُنْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيم ٌ ُمبنِي ٌ   {{1111}يس:}يس:]َأَوَِلْ َيَر اإِلْنَس ُن َأنَّ  َخَلْقنَ ُه ِمْن ُنْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيم ٌ ُمبنِي ٌ

اء  ال ع اص  ب ُن و ائ ٍل إ ل ى ر ُسول  اللَّه  ، َقاَل: َعِن اْبِن َعب اس   ائ ٍل ف ف تَُّه  ج  : ب ع ظ م  ح  ف ق ال 
 : مَُّد أ ي ب ع ُث اللَُّه ه ذ ا ب ع د  م ا أ ر م  ؟ ق ال  ، ُثمَّ  )ي ا ُمح  ي يك  ، ُثمَّ ُيح  يُتك  ، ي ب ع ُث اللَُّه ه ذ ا ُيم  ن ع م 

ي اتُ  : ف ن ز ل ت  اآل  ه نَّم   ق ال  ُلك  ن ار  ج  ْ َيَر اإِلْنَس ُن َأنَّ  َخَلْقنَ ُه ِمْن ُنْطَفةٍ  ُيد خ  ْ َيَر اإِلْنَس ُن َأنَّ  َخَلْقنَ ُه ِمْن ُنْطَفةٍ ]َأَوَِل َفإَِذا ُهَو َخِصيم ٌ َفإَِذا ُهَو َخِصيم ٌ   ]َأَوَِل

] [ُمبنِي ٌ ر  السُّور ة    {{1111}يس:}يس:  ُمبنِي ٌ  .(2)(إ ل ى آخ 

 المناسبة بين الموضوعات:رابعاا: 

 المناسبة بين موضوعات سورة الكهف: .3

اسم  بين ا  وثيقا  هناك ارتباط اتها، يمكن القول بأنمن خالل التأمل في اسم السورة وموضوع
 فإن جميعها، الفتن من الحصين كالكهف له كانت ،إليها ولجأ ،رهاتدب   منف موضوعاتها،و  السورة
 هذه قارئ إليه يأوي الذي الكهف فإن ملموس ا، محسوس ا كهف ا الفتية إليه لجأ الذي الوضع كان

 كانت ولو ،المعروضة الفتن فيه توثر فال ،وستره وحفظه ، اهلل عناية من معنوي كهف السورة
ذا  .المظلم الليل قطع مثل  أن نالحظب الكهف أصحاب سورةب للسورة اآلخر السم إلى نظرنا وا 

 .التسمية في المالحظون هم السديد والموقف ،سليمةال العقيدة أصحاب األشخاص

 الميزان يملكون يتال ،الصحيحة بالقيم المتمسكين موقف يمثلون نجدهم الفتية إلى نظرنا ولو
 إلى التضرإ المقنعة، الحجة السليم، المنطق ق،الح في الجرأة اإليمان، :بها األمور لقياس الرباني

 وتسخير ،بهم الربانية العناية ذلك كل يعقبو  .الباطل مقارعة في الظاهرة األسباب اتخاذ ، اهلل
 .حين بعد ولو - دعوتهم ةنصر  ثم وحفظهم، لحمايتهم الكون من جزء

 هذه كانت لذا دينه، في فتتنوي   بتلىي   لمن مثال سيرتهمب الكهف أصحاب نويمكن القول إ
ا التسمية   .(3)فتتنالم   البشري العنصر تمثل حيث ،الكهف سورة في للموضوعات مناسبة أيض 

                                                 
قااال الترمااذي: . 3226 ، ح5/363عاان رسااول اهلل، باااب وماان سااورة يااس  (  ساانن الترمااذي: كتاااب تفسااير القااران1)

. سلساااالة األحاديااااث بده ضااااعيف؛ لكاااان يقويااااه أن لااااه شاااااهدا  ساااان: بوقااااال األلباااااني .بهااااذا َحااااِديْث َحَسااااْن َغِريااااْبب
 .3500، ح7/1452الصحيحة:  

كم: بهاذا حاديث صاحيل قاال الحاا .2/425على الصحيحين: كتاب التفسير، بااب تفساير ساورة ياس،(  المستدرك 2)
 على شرط الشيخين و لم يخرجاهب

 180-175مباحث في التفسير الموضوعي:  صانظر: (  3)
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 ما إلى األنظار توجه -السورة في األساسية المقاطع تشكل التي- األربع القصص فكل
 لقيما وتبرز الحق، دعوةالفتن التي تكون في طريق  تجاه ،المومن حال عليه يكون أن ينبغي

 .غيرها من والصواب ،والصدق ،الحق لتمييز موازين تخذت   التي الصحيحة

 فتنة الدنيا؛ الحياة في األساسية الفتن أسباب الكهف سورة في األربع القصص اشتملت لقدو 
  .(1)والعصمة والنجاة منهاثم يأتي بعده تعقيب ، والعلم والمال، السلطان،الدين، و 

 -والفتن كالتالي:
، وتركوا متاإ الدنيا من الملك الظالم وافرن قصة الفتية الذين وتمثلت فتنة الدين في  الدين:فتنة  -3

تلى إلى آية ت   فجعلهم اهلل  ،وا إلى الكهفلجأفالزا،ف وراءهم؛ في سبيل الحفاظ على الدين، 
قرية قد وكانت ال ؛،ة سنة وازدادوا تسعا  اثالثم تلف ،ء أجسادهم دونإبقايوم القيامة، ومعجزة ب

والتي تكون  ،كيفية العصمة من هذه الفتنة أورد اهلل ثم  ،أصبحت كلها على التوحيد
ُم  حيث قال تعالى: ،ر اآلخرةوتذك   ،بالصحبة الصالحة ُم ]َواْصِِبْ َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرَّبَّ ]َواْصِِبْ َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرَّبَّ

ْنيَ  َوََل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَ  َقْلَبُه َعن بِ ْلَغَداِة َواْلَعِِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوََل َتْعُد َعْينَ َك بِ ْلَغَداِة َواْلَعِِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوََل َتْعُد َعْينَ َك  َي ِة الده ْنيَ  َوََل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَ  َقْلَبُه َعن َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلَ َي ِة الده َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلَ

َبَع َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه ُفُرًط  َبَع َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه ُفُرًط ِذْكِرَن  َواتَّ ُكْم َفَمن َش ء َفْلُيْؤِمن َوَمن َش ء َفْلَيْكُفْر إِنَّ  َأْعتَْدَن    ،،ِذْكِرَن  َواتَّ بِّ قه ِمن رَّ ُكْم َفَمن َش ء َفْلُيْؤِمن َوَمن َش ء َفْلَيْكُفْر إِنَّ  َأْعتَْدَن  َوُقِ  احْلَ بِّ قه ِمن رَّ َوُقِ  احْلَ

اُب َوَس   لِلظَّ ِلنِِيَ لِلظَّ ِلنِِيَ  َ اِدُقَه  َوإِن َيْسَتِغيُثوا ُيَغ ُثوا بََِمء َك ِْلُْهِ  َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الْشَّ َْ َط َِّبِْم ُُسَ اُب َوَس َن ًرا َأ َ اِدُقَه  َوإِن َيْسَتِغيُثوا ُيَغ ُثوا بََِمء َك ِْلُْهِ  َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الْشَّ َْ َط َِّبِْم ُُسَ  ءْت  ءْت َن ًرا َأ

 { { 1515--1818::الكهفالكهف}}  ُمْرَتَفًق [ُمْرَتَفًق [

فكفر  بأنعمه؛ أغناه اهلل الذي  ؛قصة صاحب الجنتينوتجسدت هذه الفتنة في  فتنة المال:  -2
، فكان مثال  لمن فتنته مظاهر الدنيا ومتاعها الزا،ف؛ فألقته في أوحال الجحود بأنعم اهلل 

 ،وعجبه ،؛ إيقافا  لغرورهالجنتين فأهلك اهلل واإلنكار لفضل المنعم الواهب تبارك وتعالى، 
ثم  ،ليرده هو وأمثاله إلى جادة الصواب ؛وتطبيقا  عمليا  يوقفه على حقيقة عجزه وضعفه ،وتكبره

، حيث قال وتذكر اآلخرة ،تكون في فهم حقيقة الدنيا العصمة من هذه الفتنةأن  ن اهلل بي  
َِْصبَ تعالى:  ََمء َف ْخَتَلَط بِِه َنَب ُت اأْلَْرِض َف ْنَي  َكََمء َأنَزْلنَ ُه ِمَن السَّ َي ِة الده َثَ  احْلَ م مَّ ْب ََلُ َِْصبَ ]َواْْضِ ََمء َف ْخَتَلَط بِِه َنَب ُت اأْلَْرِض َف ْنَي  َكََمء َأنَزْلنَ ُه ِمَن السَّ َي ِة الده َثَ  احْلَ م مَّ ْب ََلُ َح َهِشيًَم َح َهِشيًَم ]َواْْضِ

َي ُق َوَك َن اهللَُّ َي ُق َوَك َن اهللََُّتْذُروُه الرِّ ْقتَِدًراَتْذُروُه الرِّ ٍء مه ْقتَِدًرا َعََل ُك ِّ ََشْ ٍء مه ْْ ٌ   ،، َعََل ُك ِّ ََشْ َي ُت الصَّ حِلَ ُت َخ
ْنيَ  َواْلَب قِ َي ِة الده ْْ ٌ اِْلَ ُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة احْلَ َي ُت الصَّ حِلَ ُت َخ
ْنيَ  َواْلَب قِ َي ِة الده اِْلَ ُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة احْلَ

ْْ ٌ َأَمًَل[ ْْ ٌ َأَمًَل[ِعنَد َربَِّك َثَواًب  َوَخ  {.{.0404--0909::الكهفالكهف}}  ِعنَد َربَِّك َثَواًب  َوَخ

ظن  قد و هم السالم، عليقصة موسى مع الخضر لقد مث ل القرآن الكريم هذه الفتنة ب فتنة العلم:  -1
 رحلف ،بأن هناك من هو أعلم منهإليه   فأوحى اهلل  ،أنه أعلم أهل األرا موسى 

من أفعال يظهر منها أنها أفعال منكرة  ما فعل الخضر فلم يصبر على  ،للقا،ه والتعلم منه
                                                 

 150-185: صمباحث في التفسير الموضوعيانظر: ( 1)
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نما أخذ بظاهر ،على موسى  أفعاله من وراءالحكمة  خفاءل وخالية من الحكمة؛  وا 
وعدم الغرور  ،التواضعو  ،الصبر على آلم طريق العلم. والعصمة من فتنة العلم هي وقفالم
    ..{{4545}الكهف:}الكهف:  ]َق َل َسَتِجُدِِّن إِْن َش َء اهللُ َص بًِرا َوََل َأْعِِص َلَك َأْمًرا[]َق َل َسَتِجُدِِّن إِْن َش َء اهللُ َص بًِرا َوََل َأْعِِص َلَك َأْمًرا[ حيث قال تعالى: ،هب

الصالل الذي  لقد بينت قصة ذي القرنين في سورة الكهف فتنة السلطة، الرجل فتنة السلطة: -4
والحكمة،  ،والقوة ،العلمو  ،الم لكيمتلك  لك، وأسباب التمكين في األرا، فكانالم   آتاه اهلل 

 نه اهلل والقبول بين الناس، فملك األرا من مشرقها إلى مغربها، فأدى أمانة الملك الذي أم  
 ،ومأجوج حتى وصل لقوم خا،فين من هجوم يأجوج ،ونشر الخير إلى اهلل  ادععليه، و 

 .فأعانهم على بناء سد لمنعهم عنهم

حيث قال تعالى:  ،ر اآلخرةوتذك  عمل، في ال العصمة من فتنة السلطة هي اإلخالص هلل و 
يَن َأْعََمًَل  يَن َأْعََمًَل ]ُقْ  َهْ  ُننَبُِّئُكْم بِ أْلَْخََسِ ُمْ   ،،]ُقْ  َهْ  ُننَبُِّئُكْم بِ أْلَْخََسِ ْنَي  َوُهْم ََيَْسُبوَن َأَّنَّ َي ِة الده ُمْ الَِّذيَن َض َّ َسْعيُُهْم ِِف احْلَ ْنَي  َوُهْم ََيَْسُبوَن َأَّنَّ َي ِة الده َُيِْسنُوَن َُيِْسنُوَن   الَِّذيَن َض َّ َسْعيُُهْم ِِف احْلَ

   ..{{200200--203203}الكهف:}الكهف:  ُصنًْع [ُصنًْع [

ْك   ......]]السورة بقوله تعالى:   وختم اهلل  ِه َفْليَْعَمْ  َعَمًَل َص حِلً  َوََل ُيْْشِ ْك َفَمن َك َن َيْرُجو لَِق ء َربِّ ِه َفْليَْعَمْ  َعَمًَل َص حِلً  َوََل ُيْْشِ َفَمن َك َن َيْرُجو لَِق ء َربِّ

ًدا[ َْ ِه َأ ًدا[بِِعَب َدِة َربِّ َْ ِه َأ وهي:  ،والذي يحمل في طياته أهم أسباب العصمة من الفتن  {{220220}الكهف:}الكهف:  بِِعَب َدِة َربِّ
خالص النية، واستحضار لحظة لقودية الحقة هلل العب يوم ل  ،اء اهلل ا، والعمل الصالل، وا 

 ينفع ماْل ول بنون.
 المناسبات بين موضوعات سورة يس: .2

 أسس بناء هو األول وهدفها ،المكية السور موضوعات هي للسورة ةالر،يس الموضوعاتإن 
 ،والرسالة ،ا إل تقرير األصول الثالثة: الوحدانيةويمكن أن يقال: إن هذه السورة ليس فيه ،العقيدة

  َواْلُقْرآنِ َواْلُقْرآنِ   **]يس]يس: افتتاحها منذ الرسالة وصدق ،الوحي لطبيعة تتعرا فهيوالحشر بأقوى البراهين، 

كِيمِ  كِيمِ احْلَ اطٍ   َعََل َعََل   **اِْلُْرَسلنِيَ اِْلُْرَسلنِيَ   َِلِنَ َِلِنَ   إِنََّك إِنََّك   **احْلَ اطٍ ِِصَ يمِ   اْلَعِزيزِ اْلَعِزيزِ   َتنِْزيَ  َتنِْزيَ    **ُمْسَتِقيمٍ ُمْسَتِقيمٍ   ِِصَ ِْ يمِ الرَّ ِْ  قصة سوقوت  {.{.99--22}يس:}يس:  [[الرَّ
 هذه وتعرا والرسالة؛ بالوحي التكذيب عاقبة من لتحذر ؛نو المرسل جاءها إذ القرية أصحاب
 السورة نهاية وقرب، قضاياه لتدعيم القصص استخدام في القرآن طريقة على القصة في العاقبة
ْعَر َوَم  َينْبَِغي َلُه إِْن ُهوَ : ذاته الموضوإ إلى تعود ْمنَ ُه الشِّ ْعَر َوَم  َينْبَِغي َلُه إِْن ُهوَ ]َوَم  َعلَّ ْمنَ ُه الشِّ [   ]َوَم  َعلَّ [ إَِلَّ ِذْكر ٌ َوُقْرَآن ٌ ُمبنِي ٌ      {{4545}يس:}يس:إَِلَّ ِذْكر ٌ َوُقْرَآن ٌ ُمبنِي ٌ

 الرجل لسان على الشرك استنكار فيجيء ،والوحدانية األلوهية لقضية السورة تتعرا كذلك
]َوَم  ِِلَ ََل َأْعبُُد ]َوَم  ِِلَ ََل َأْعبُُد : يقول وهو المرسلين شأن في قومه ليحاج المدينة أقصى من جاء الذي المومن

ُِذ   ،،ونَ ونَ الَِّذي َفَطَرِِّن َوإَِليِْه ُتْرَجعُ الَِّذي َفَطَرِِّن َوإَِليِْه ُتْرَجعُ  ُِذ َأَأَّتَّ ةً   ُدونِهِ ُدونِهِ   ِمنْ ِمنْ   َأَأَّتَّ ةً آَِلَ ْْحَنُ   ُيِرْدنِ ُيِرْدنِ   إِنْ إِنْ   آَِلَ ْْحَنُ الرَّ   َوََل َوََل   َشْيًئ َشْيًئ   َشَف َعُتُهمْ َشَف َعُتُهمْ   َعنِّيَعنِّي  ُتْغنِ ُتْغنِ   ََل ََل   بُِضر بُِضر   الرَّ
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 مرة الموضوإ هذا ذكر يجيء السورة ختام وقرب  ..{{1010--1111}يس:}يس:  [[ُمبنِيٍ ُمبنِيٍ   َضََللٍ َضََللٍ   َلِفيَلِفي  إًِذاإًِذا  إِِّنِّ إِِّنِّ   ،،ُينِْقُذونِ ُينِْقُذونِ 
ُذوا ِمْن ُدوِن اهللِ: أخرى َ ُذوا ِمْن ُدوِن اهللِ]َواَّتَّ َ ونَ ]َواَّتَّ ُ َُ ُهْم ُينْ ًة لََعلَّ ونَ  َآَِلَ ُ َُ ُهْم ُينْ ًة لََعلَّ ُهمْ   َيْسَتطِيُعونَ َيْسَتطِيُعونَ   ََل ََل ، ،  َآَِلَ َ ُْ ُهمْ َن َ ُْ مْ   َوُهمْ َوُهمْ   َن مْ ََلُ ونَ   ُجنْد ٌ ُجنْد ٌ   ََلُ ونَ ُُمَْضُ [ [ ُُمَْضُ

 ..{ { 1919--1010}يس:}يس:

 عليها التركيز يشتد التي هي القضية ،والنشور البعث قضيةوانتقلت اآليات للحديث عن 
]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكتُُب ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكتُُب : أولها في تجيء ،السورة في كثيرة مواضع في تتردد وهي ،السورة في

َصيْنَ ُه ِِف إَِم ٍم ُمبنٍِي[  ْْ ٍء أ ُموا َوَآَث َرُهْم َوُك َّ ََشْ َصيْنَ ُه ِِف إَِم ٍم ُمبنٍِي[ َم  َقدَّ ْْ ٍء أ ُموا َوَآَث َرُهْم َوُك َّ ََشْ  فيما القرية، أصحاب قصة في وتأتي  ..{{2121}يس:}يس:َم  َقدَّ
، ، ْوِمي َيْعَلُمونَ ْوِمي َيْعَلُمونَ ]قِيَ  اْدُخِ  اجَلنََّة َق َل َي  َلْيَت قَ ]قِيَ  اْدُخِ  اجَلنََّة َق َل َي  َلْيَت قَ : السياق في العاجل جزاوها كان وقد ،المومن للرجل وقع

َِّ َوَجَعَلنِي ِمَن اِلُْكَرِمنيَ  َِّ َوَجَعَلنِي ِمَن اِلُْكَرِمنيَ بََِم َغَفَر ِِل َر ]َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا ]َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا : السورة وسط في ترد ثم ..{ { 1111--1414[ }يس:[ }يس:بََِم َغَفَر ِِل َر

َدةً   َصيَْحةً َصيَْحةً   إَِلَّ إَِلَّ   َينْظُُرونَ َينْظُُرونَ   َم َم ، ، الَوْعُد إِْن ُكنُْتْم َص ِدقنِيَ الَوْعُد إِْن ُكنُْتْم َص ِدقنِيَ  ِْ َدةً َوا ِْ ُِْخُذُهمْ   َوا ُِْخُذُهمْ َت ُمونَ   َوُهمْ َوُهمْ   َت ُمونَ ََيِصِّ   إََِل إََِل   َوََل َوََل   َتْوِصَيةً َتْوِصَيةً   ْسَتطِيُعونَ ْسَتطِيُعونَ يَ يَ   َفََل َفََل   ،،ََيِصِّ

ٍء َوإَِليِْه  ثم ترد في ختام السورة:   {{9090--0808}يس:}يس:[[َيْرِجُعونَ َيْرِجُعونَ   َأْهلِِهمْ َأْهلِِهمْ  ٍء َوإَِليِْه ]َفُسبَْح َن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُك ِّ ََشْ ]َفُسبَْح َن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُك ِّ ََشْ

 ..{ { 8383}يس:}يس:ُتْرَجُعوَن[ ُتْرَجُعوَن[ 

 القضية هذه ترد السورة نهاية وفي ،القيامة مشاهد من كامل مشهد إلى السياق يستطرد ثم 
َب َلنَ  َمَثًَل َوَنِِسَ َخْلَقُه َق َل َمْن َُيْيِي الِعَظ َم َوِهَي َرِميم ٌ : حوار صورة في َب َلنَ  َمَثًَل َوَنِِسَ َخْلَقُه َق َل َمْن َُيْيِي الِعَظ َم َوِهَي َرِميم ٌ ]َوَْضَ ََِه  ، ، ]َوَْضَ يِيَه  الَِّذي َأْنَش ََِه  ُقْ  َُيْ يِيَه  الَِّذي َأْنَش ُقْ  َُيْ

] ٍة َوُهَو بُِك ِّ َخْلٍق َعلِيم ٌ َل َمرَّ [َأوَّ ٍة َوُهَو بُِك ِّ َخْلٍق َعلِيم ٌ َل َمرَّ    { .{ .1515--1818}يس:}يس:َأوَّ

 في تعرا ولكنها ؛المكية السور يف تتكرر أساسها من العقيدة ببناء المتعلقة القضاياإن  
 منتزعة الموثرات هذهو  ،جوها تناسب بموثرات مصحوبة معين، ضوء تحت معينة، زاوية من مرة كل
 ومن ،وحوارها ومواقفها القصة مشاهد ومن ،خاصة بصفة القيامة مشاهد من السورة هذه في
 األرا مشهد: الموحية المتنوعة رةالكثي الكونية المشاهد من ثم ،القرون مدار على الغابرين صارإمَ 

 لمستقر تجري الشمس ومشهد ،ظالم هو فإذا النهار منه يسلخ الليل ومشهد ،الحياة فيها تدب الميتة
 ذرية يحمل المشحون الفلك ومشهد ،القديم كالعرجون يعود حتى منازله في يتدرج القمر ومشهد ،لها

رة األنعام ومشهد ،األولين البشر  الشجر ومشهد ،!وتدرج اإلنسان في أطوار النمو ،لآلدميين م سخ 
 .!يوقدون التي النار فيه تكمن األخضر

لى  صورة منها: وتوقظه اإلنساني الوجدان تلمس أخرى موثرات المشاهد هذه جوار وا 
]إِنَّ  َجَعْلنَ  ِِف ]إِنَّ  َجَعْلنَ  ِِف : والنذر اآليات تنفعهم تعد فلم ،بكفرهم  اهلل كلمة عليهم حقت الذين المكذبين

ا  َأْيِدُّيِمْ َأْيِدُّيِمْ   َبنْيِ َبنْيِ   ِمنْ ِمنْ   َوَجَعْلنَ َوَجَعْلنَ ، ، نَ قِِهْم َأْغََلًَل َفِهَي إََِل األَْذَق ِن َفُهْم ُمْقَمُحونَ نَ قِِهْم َأْغََلًَل َفِهَي إََِل األَْذَق ِن َفُهْم ُمْقَمُحونَ َأعْ َأعْ  اَسدًّ ا  َخْلِفِهمْ َخْلِفِهمْ   َوِمنْ َوِمنْ   َسدًّ اَسدًّ َِْغَشْينَ ُهمْ   َسدًّ َِْغَشْينَ ُهمْ َف   َف

ونَ   ََل ََل   َفُهمْ َفُهمْ  ُ
ُِ ونَ ُيْب ُ
ُِ  ل  اهلل لعلم مكشوفة وعالنيتهم سرهم في نفوسهم صورة ومنها   {{55--88}يس:}يس:[ [ ُيْب



 هماالتعريف بسورتي الكهف ويس، وسبب تسميتهما، وعدد آياتهما، وفضل
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 التمـهـيـد

ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئ  َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن : تزيد ل بكلمة الخلق وسيلة تصوير ومنها ،تارس نهع خفيهاي ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئ  َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن ]إِنَّ ]إِنَّ

  .حياةال واقع في مصداقها يعاين وهو البشري القلب تلمس موثرات وكلها  { { 8181}يس:}يس:َفَيُكوُن[َفَيُكوُن[

وفاتل نف ااذ للقلاوب، السورة كلها إيقاظ شديد للمشااعر والوجادان، وتحرياك قاوي لهحاسايس، و 
 .(1) والجزاء ،والحشر ،لكي تبادر إلى اإلقرار بالخالق وتوحيده، واإليمان بالبعث

 

 

 

 

 

                                                 
. فااي 2557-5/2556فااي ظااالل القاارآن:  .241-6/240انظاار: نظاام الاادرر فااي تناسااب اآليااات والسااور:   (1) 

 . 285-21/288فسير المنير في العقيدة والشريعة والمنها: .الت11/4562رحاب التفسير: 
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 الفصل األول
الفرد واجملتمع عقيدة اإلميان باملالئكة واجلن وأثرهما على 

 يف سورتي الكهف ويس 
 

 -مباحث: ةوفيه ثالث
 المبحث األول: عقيدة اإليمان بالمالئكة. 

 المبحث الثاني: عقيدة اإليمان بالجن.
 .والجن على الفرد والمجتمع المبحث الثالث: أثر اإليمان بالمالئكة
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 املبحث األول
 عقيدة اإلميان باملالئكة 

 

 -:مطالب ةوفيه ثالث
 . معنى المالئكةاألول:  المطلب  
 .حكم اإليمان بالمالئكةالثاني:  المطلب  

 .وعالقتها باإلنسان المالئكةالمطلب الثالث: صفات 
المطلب الرابع: المفاضلة بين المالئكة وصالحي 

 البشر.
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 الفصل األول

 األول المبحث
 بالمالئكة اإليمان عقيدة

 -المطلب األول:  معنى اإليمان بالمالئكة:

 معنى المالئكة لغة: أولا:  

 علاااى الَمْأل كاااة وهاااي ،الرساااالة األَلاااوكو  مشاااتق مااان )ألاااك(، َمْألَاااك أصاااله ،َملَاااك  المال،كاااة جماااع 
اامَ  َيْأل ااك الفاارس العاارب قااول ماان مشااتق ،الفاام فااي ي ْولَااك   أَلنااه ؛َألوكااا   سااميت ،َمْفع لااة  والمعااروف ،اللنج 
 والَمْأل كاااة ،َلكاااةوالَمأْ  ،واألَلاااوك ،َعَلكاااه َيْأل كاااه فياااه فاااي اللجاااام الفااارس   َألَاااكَ . يمضااا  َأي َيْعل اااك َأو ،َيلاااوك

 .الفم في ت ْوَلك ألنها ؛الرسالة

 علااى حركتهااا أ لقياات بااَأن الهماازة خففاات ثاام َمااَهك فقياال ،الااالم موضااع ِإلااى الهماازة قلباات مألااك
 ل الهاااء فيهااا دخلاات مال،كااة والجمااع ،والحااذف متممااا   يسااتعمل وقااد ،َملَااك فقياال ،قبلهااا الااذي الساااكن
 الهماز تارك ثام ،َمَهكاة جماع والمال،كاة ،القلاب علاى والَمَهكاة َمْأَلكاةال هاي الَمال،اك قالوا وقد ،لعجمة
 حمااال َأي َمْأل َكتاااه اْساااَتْألكَ  قاااد فاااالن جااااء ويقاااال ،تااارى كماااا َماااَهك وَأصاااله الوحااادان فاااي َملَاااك فقيااال
  .(1)رسالته

وذلاك فاي  ،يارى أن َملَاك مشاتقة مان م ْلاك (2)وقد ورد فاي كتااب تااج العاروس أن مان العلمااء 
وهذا القول بي ن المولف فيه أنه مان  (3)هموا أنه فع الب و له: ب اشتقاقه من الم لك وهو القوة، كأنهم تقو 

القول باشتقاق الَمَلك من الم ْلاك.  كماا أياده فاي ذلاك صااحب كتااب المحكام والمحايط األعظام  ،الوهم
 فايد غلاط باذلك وقا ،وهاو غلاط مناه ؛فصاغ مالكا من ذلك [م ل ك]ن ملك الموت من ظ  في قوله: ب
 ولم أقف في كتب اللغة على أحد أورد م ْلك أصال لكلمة َمَلك. .(4)بغير موضع

 

 :اصطالحامعنى المالئكة ثانياا:  

 -ومنها ما يلي: ،متقاربة جميعها تحمل معان   ،أقوال للعلماء في تعريف المال،كة توردلقد 

 والقاادرة فااي كاملااة ،مختلفااة لكاشاابأ كالتالتشاا علااى قااادرة ،نورانيااة ،لطيفااة أجسااام المال،كااة نإب  .1
 أنبيا،ااه إلااى تعااالى اهلل رساال هاام ،السااموات ومسااكنها ،الطاعااات شااأنها ،الشاااقة األفعااال علااى

                                                 
  .1/554. القاموس المحيط:  1/255المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: .  5/381العين: انظر:  (1)
 .6/306( فتل الباري شرح صحيل البخاري: لبن حجر، 2)
 .27/355( تاج العروس: 3)
 .7/85( المحكم والمحيط األعظم: 4)
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 أمرهم ما اهلل يعصون ل ،يفترون ل والنهار الليل يسبحون ،وحيه على وأمناوه ،السالم عليهم
  .(1)بيومرون ما ويفعلون

هااام عبااااد  ،وتقاااوى علاااى أفعاااال شااااقة ،تظهااار فاااي صاااور مختلفاااة ،فاااةن المال،كاااة أجساااام لطيإب  .2
   .(2)بول يوصفون بالذكورة واألنوثة ،يواظبون على الطاعة والعبادة ،مكرمون

أعطيات قادرة علاى التشاكل  ،المال،كاة أجساام لطيفاة نإ قال جمهور أهل الكالم من المسلمينب   .3
 . (3)بومسكنها السماوات ،بأشكال مختلفة

 ،والسااافرة بيناااه تعاااالى وباااين رساااله علااايهم الصاااالة والساااالم ،هااام عبااااد اهلل المكرماااون المال،كاااةب   .4
ن و ، المطيعاوأفعاال   وصافة   ن ذاتا  و بالبررةب الطاهر  ،والكرام على اهلل تعالى ،قا  ل  وخ   لقا  بالكرامب خَ 

 ، هلل  بناتاا   ، خلقهم اهلل تعالى من النور لعبادته، ليسوا وهم عباد من عباد اهلل  ،هلل 
 ،والملحادون ،والجاحدون ،، تعالى اهلل عما يقول الظالمونول أندادا   ،ول شركاء معه ، بنينول

 . (4)بكبيرا   علوا  
يمكــن القــول بأنهــا تعريفــات غيــر جامعــة لمعنــى  ،وبعــد الوقــوف علــى التعريفــات الســابقة

 : ريفات السابقةمشتق من التعالمالئكة، ويمكن تعريف المالئكة بتعريف جامع 

ول  ،ل شااركاء لااه ،مكرمااون ،لقااوا ماان نااور، وهاام عباااد لااهخ   ،اهلل  مخلوقاااتماان خلااق هاام  
لقااا ،  ، والسافرة بيناه ا  أناداد وباين رساله علايهم الصاالة والساالم، األمنااء علاى وحياه، الكارام َخلقاا  وخ 

 أساكنهم ة،مختلف بأشكال التشكل على قدرة عطيتأ   لطيفة أجسام ن ذاتا  وصفة  وأفعال ، وهمالطاهرو 
، ووصافهم فااي كتابااه بااأنهم ل يعصااون اهلل شاااقة أفعااال علااى وتقاوى ،خلقااه بشااوون لهاامووك   ساماواته،

 ل يفترون، ليسوا بناتا  هلل  ،بالليل والنهار اهللويفعلون ما يومرون، وأنهم يسبحون  ،ما أمرهم 
 

 لمبطلون.عما يصف ا تعالى اهلل  ،، ول ينكحوننيول بن

 ر ما في التعريفات السابقة من نقص: ك  ذ  

لقا ، والطاهر أنهم  التعريف األول:  - ن ذاتا  وصافة  وأفعاال ، ووكلهام بشاوون خلقاه، و الكرام َخلقا  وخ 
 .ا  ، ول شركاء له ول أندادنينول ب ليسوا بناتا  هلل 

                                                 
 3/368(  شرح المقاصد: 1)
 .5/64 المرجع السابق:(  2)
 .6/306بن حجر العسقالني، ل (  فتل الباري:3)
 .2/656(  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول: 4)
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علاايهم الصااالة والسااالم، الكاارام  لقااوا ماان نااور، والساافرة بينااه وبااين رساالهأنهاام خ   التعريااف الثاااني: -
لقا ، والطاهر  وهم ن ذاتا  وصفة  وأفعال ، ووكلهم بشوون خلقه، وتقوى على أفعال شاقة، و َخلقا  وخ 

 .ا  ول أنداد ،ول شركاء له ،عباد له مكرمون

والساافرة بيناه وباين رسااله علايهم الصااالة والساالم، الكاارام أنهاام خلقاوا ماان ناور،  التعرياف الثالاث:  -
لقااا ، والطاااهرين ذاتااا  وصاافة  وأفعااال ، ووكلهاام بشااوون خلقااه، وتقااوى علااى أفعااال شاااقة، خَ  لقااا  وخ 

 .ا  ول بنون، ول شركاء له ول أنداد ليسوا بناتا  هلل 

 ووكلهم سماواته، أسكنهم أن لهم القدرة على التشكل، والقدرة على أفعال شاقة، التعريف الرابع:  -
 خلقه. بشوون

 

 يف اإليمان بالمالئكة: ثالثاا: تعر

باه فاي  والتساليم بكال ماا أخبار اهلل  ،ويمكن تعريف اإليمان بالمال،كة بأنه: العتقاد الجازم
 ووحيه على نبيه عن المال،كة من صفاتهم وأفعالهم. ،محكم تنزيله

 

 المطلب الثاني: حكم اإليمان بالمالئكة:

يماان، وعادم العتقااد بوجاودهم علاى ماا ورد يعد اإليمان بالمال،كة الركن الثاني من أركاان اإل
فيجب اإليمان  ؛ ألن معرفة المال،كة من المعلوم من الدين بالضرورة،في القرآن والسنة كفر باهلل 

عمااا وراء ذلااك؛ فااإن هااذا ماان  توقاافماان صاافات وأعمااال فااي الكتاااب والساانة، وال ،بمااا ورد فااي حقهاام
 في وحيه قرآنا  وسنة.  نا اهللل نعلم منها إل ما عل م الغيب الذي

 أولا:  األدلة على وجوب اإليمان بالمالئكة:

أدلة مستفيضة على وجوب اإليمان بالمال،كة ومنها  ،والسنة النبوية ،لقد ورد في القرآن الكريم
 ما يلي:

 رآن:ـن القـاألدلة م  .3

ُسوُل بََِم ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربِّ قوله تعالى:    .أ ُسوُل بََِم ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربِّ ]َآَمَن الرَّ ِه َواُِلْؤِمنُوَن ُك ٌّ َآَمَن بِ هللِ َوَمََلئَِكتِيِه َوُكُتبِيِه َوُرُسيلِِه ِه َواُِلْؤِمنُوَن ُك ٌّ َآَمَن بِ هللِ َوَمََلئَِكتِيِه َوُكُتبِيِه َوُرُسيلِِه ]َآَمَن الرَّ

 ] ُْ نَ  َوإَِلْيَك اَِلِص ٍد ِمْن ُرُسلِِه َوَق ُلوا َسِمْعنَ  َوَأَطْعنَ  ُغْفَراَنَك َربَّ َْ ُق َبنْيَ َأ [ ََل ُنَفرِّ ُْ نَ  َوإَِلْيَك اَِلِص ٍد ِمْن ُرُسلِِه َوَق ُلوا َسِمْعنَ  َوَأَطْعنَ  ُغْفَراَنَك َربَّ َْ ُق َبنْيَ َأ   {{1818} البقرة:} البقرة:  ََل ُنَفرِّ

َ  الَِّذيَن َآَمنُ تعالى:  قوله   .ب َ  الَِّذيَن َآَمنُ ]َي  َأُّيه َل َعيََل َرُسيولِِه َوالكَِتي ِب ]َي  َأُّيه َل َعيََل َرُسيولِِه َوالكَِتي ِب وا َآِمنُوا بِ هللِ َوَرُسولِِه َوالكَِت ِب الَِّذي َنزَّ وا َآِمنُوا بِ هللِ َوَرُسولِِه َوالكَِت ِب الَِّذي َنزَّ

ََلًَل َبِعيًدا[ ََلًَل َبِعيًدا[ الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُ  َوَمْن َيْكُفْر بِ هللِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َوالَيْوِم اآلَِخِر َفَقْد َض َّ َض الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُ  َوَمْن َيْكُفْر بِ هللِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َوالَيْوِم اآلَِخِر َفَقْد َض َّ َض 

  {{234234}النساء:}النساء:
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ِق َواَِلْغِرِب َوَلكِنَّ الِِبَّ َمْن َآَمَن بِ هللِ َوالَيْوِم عاالى: ت قوله   .ج
ِق َواَِلْغِرِب َوَلكِنَّ الِِبَّ َمْن َآَمَن بِ هللِ َوالَيْوِم ]َلْيَس الِِبَّ َأْن ُتَولهوا ُوُجوَهُكْم قَِبَ  اَِلْْشِ
]َلْيَس الِِبَّ َأْن ُتَولهوا ُوُجوَهُكْم قَِبَ  اَِلْْشِ

َكِة َوالكَِت ِب َوالنَّبِيِّنَي 
َكِة َوالكَِت ِب َوالنَّبِيِّنَي اآلَِخِر َواَِلََلئِ
 {{211211} البقرة:} البقرة:  [[........اآلَِخِر َواَِلََلئِ

 األدلة من السنة:  .2

ا َباِرز ا   الن ِبين  َكانَ :  َقالَ   َرْيَرةَ ه   َأِبي َعنْ ويدلل على ذلك ما ورد   ِجْبِريل   َفَأَتاه   ِللن اسِ  َيْوم 
  َيَماان   َما :َفَقال ـانُ ) :  قَاالَ  اإْلِ يم  م ن   أ ن   اإل    ْ ئ ك ت ـه   ب اللَّـه   تُـ م ال  ُكُتب ـه   و  ب ل ق ائ ـه   و  ُرُسـل ه   و  م ن   و   ْ تُـ  و 

 .(1)...( ب ال ب ع ث  

سااترد عنااد التفصاايل فااي الحااديث عاان صاافات المال،كااة  ،كثياارة ماان القاارآن والساانةوهناااك أدلااة 
 وأعمالها.

عدة معان   يتضّمن بالمالئكة اإليمان  -ثانياا 
(2)

:  

 التصديق بوجودهم.  -1

 :وتفصيال   اإليمان بهم إجمال   -2

والتاي  ،اإليماان هاو اإليماان بهاذه الجملاة مان المال،كاة أي جعل اهلل : بهم إجمالا اإليمان  أ.
 ،ومااا ياادل علااى كثاارة المال،كااة ،وجعاال الكااافرين ماان كفاار بهااذه الجملااة ،لاام يحصاار عااددها

اا مااا ورد فااي صااحيل البخاااري  ،والساانة النبويااة الحااديث عنهااا ،ل القاارآن الكااريموالتااي لاام يفص 
: قااال رسااول اهلل قَااالَ  (3) َعااْن َماِلااِك ْبااِن َصْعَصااَعةمااا ورد ماان حااديث اإلسااراء والمعااراج في

 :( ...  ب ر يل   ف س أ ل تُ  ال م ع ُمورُ  ال ب ي تُ  ل ي ف ُرف ع ـلِّي ال م ع ُمورُ  ال ب ي تُ  ه ذ ا ف ق ال   ج   ُكـلَّ  ف يـه   ُيص 
مٍ  ر ُجوا إ ذ ا م ل كٍ  أ ل ف   س ب ُعون   ي و  ر   إ ل ي ه   ي ُعوُدوا ل م   خ  م   م ا آخ  ل ي ه   .(4) (ع 

 ؛ماانهم  ورساوله ، الل اه سام ى بمان التفصايل ساابيل علاى وناومن: اإليمـان بهـم تفصـيالا  .ب
  .الصور في بالنفخ والموكل ،الن ار خازن ومالك ،وميكا،يل ،كجبريل

                                                 
، 1/15عااان اإليماااان واإلساااالم،  ( صاااحيل البخااااري: كتااااب اليماااان، بااااب ساااوال جبريااال علياااه الساااالم النباااي 1)

 .4777ح
اإليماان حقيقتاه وأثاره فاي الانفس والمجتماع  .10، الحبا،ك في أخباار المال،اك: ص1/163نظر: شعب اإليمان:ا( 2)

 .208أصوله وفروعه مقتضياته ونواقضه: ص
ويقال إنه ليس في أحاديث  ،حديث المعراج بطوله مالك بن صعصعة األنصاري له صحبة روى عن النبي   (3)

قاااال أباااو عمااار بااان عباااد البااار مالاااك بااان صعصاااعة ، ناااه أناااس بااان مالاااكالمعاااراج أصااال ول أحسااان مناااه روى ع
:تهذيبالكموا  . األنصاري المازني من بني مازن بن النجار روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسا،ي مالاك

72/142.

 .3207، ح4/110صحيل البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر المال،كة،   (4)
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نااازالهمو  اه مااان صااافاتهم،نااااإليماااان بماااا علم  -3 ثباااات ،مناااازلهم ا   ؛وخلقاااه تعاااالى اهلل عبااااد أنهااام وا 
 المااوتو  ،عليااه عااالىت اهلل يقاادرهم مااا علااى إل يقاادرون ل ،فااونمكل   مااأمورون ،والجاان كاااإلنس
 فونيوَصاا ول ،يبلغااوه حتااى يتوفاااهم فااال ،بعياادا   أماادا   لهاام جعاال تعااالى اهلل ولكاان ،علاايهم جااا،ز
 .األوا،ل ادعتهم كما آلهة يدعون ول ،جده تعالى باهلل إشراكهم إلى به وصفهم يودي بشيء

 مان يشااء مان إلاى يرسالهم ، اهلل رسال مانهم باأن واإلقارار ،مناه من أعمالهماإليمان بما علِ  -4
 ،العرش حملة منهم بأن العتراف ذلك ويتبع ،بعا إلى بعضهم يرسل أن يجوز وقد ،البشر
 الاذين مانهمو  ،األعماال كتباة مانهمو  ،الناار خزناة مانهمو  ،الجناة خزناة منهمو  ،الصافون ومنهم

ي والتاي ساايأت ،إلاى غياار ذلاك ماان األعماال الااوارد ذكرهاا فااي القارآن والساانة ،السااحاب يساوقون
 .الحديث عنها

  
 المطلب الثالث: صفات المالئكة وعالقتها باهلل واإلنسان:

 ،الكثير من النصوص التي توضل صفات المال،كة ،والسنة النبوية ،لقد ورد في القرآن الكريم
 وهي كما يلي:  ،واإلنسان وعالقتها باهلل 



 أولا: صفات المالئكة:

 خلقت المالئكة من نور:  .3

ئ ك ـةُ  ُخل ق ـت  :  )  الل اهِ  َرس اول   قَاالَ :  َقاَلتْ رضي اهلل عنها  َعاِ،َشةَ  َعنْ رد وذلك فيما و  ـن   ال م ال   م 
ُخل ق   ُنورٍ  انُّ  و  ُخل ق   ن ارٍ  م ن   م ار جٍ  م ن   ال ج  مَّا آد مُ  و  ف   م    .(1)(ل ُكم   ُوص 

 المالئكة مخلوق عظيم الخلقة:  .2

ـم   م ن  : ).... َقاَلتْ  َعْنَها الل ه   ِضيَ رَ  َعاِ،َشةَ  َعنْ ذلك فيما ورد ثبت و  مَّـداا أ نَّ  ز ع  بَّـهُ  ر أ ى   ُمح   ر 
ظ م   ف ق د   ل ك ن   أ ع  ب ر يل   ر أ ى ق د   و  ل ُقهُ  ُصور ت ه   ف ي ج  خ  ُُفق   ب ي ن   م ا س اد   و   . (2) (األ 

 

 

 

                                                 
 .8/226لرقا،ق، باب أحاديث متفرقة، ( صحيل مسلم: كتاب الزهد وا1)
 .3234، ح4/115، المال،كة( صحيل البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر 2)



 عقيدة اإليمان بالمالئكة والجن وأثرهما على الفرد والمجتمع في سورتي الكهف ويس

27 
 

 الفصل األول

َبْيش   ْبنَ  ِزر  وما ورد عْن   {{55الدنَّمم:الدنَّمم:}} َن َقي َب َقْوَسينْيِ َأْو َأْدَنيى[  َن َقي َب َقْوَسينْيِ َأْو َأْدَنيى[ ]َفَكي]َفَكي:  الل اهِ  قَاْولِ  َعانْ  (1) ح 
ب ر يل   ر أ ى   النَّب يَّ  أ نَّ :  َمْسع ود   اْبن   َأْخَبَرِني :َقالَ  تُّ  ل هُ  ج  ائ ة   س  ن احٍ  م   . (2)ج 

 المالئكة منظمون ويتحلون بأسمى األخالق:  .1

وُق َواَِلََلئَِكُة َصفًّ حيث قال تعالى:  وُق َواَِلََلئَِكُة َصفًّ ]َيْوَم َيُقوُم الره ْْحَُن َوَقي َل َصيَواًب [ ]َيْوَم َيُقوُم الره ُموَن إَِلَّ َمْن َأِذَن َلُه اليرَّ ْْحَُن َوَقي َل َصيَواًب [   ََل َيَتَكلَّ ُموَن إَِلَّ َمْن َأِذَن َلُه اليرَّ   ََل َيَتَكلَّ

ر ج  : قَاالَ    (3)َسم َرةَ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ وما ورد  ،{{3838}النَّبأ:}النَّبأ: ل ي ن ا خ  ـا) : ف ق ـال     اللَّه   ر ُسولُ  ع   ل ـي م 
ي أ ر اُكم   يُكم   ر اف ع  ن ابُ  ك أ نَّه ا أ ي د  ي لٍ  أ ذ  ـُكُنوا (3)سٍ ُشم   خ  ة   ف ـي اس  ـال  ـر ج   ثُـمَّ  :ق ـال   (الصَّ ل ي ن ـا خ   ف ر آن ـا ع 
ل قاــا ــال ي) :ف ق ــال   (5) ح  ــز ين   أ ر اُكــم   م  ــمَّ ) :ق ــال   .(6)(ع  ــر ج   ُث ــا خ  ل ي ن  ــا ت ُصــفُّون   أ ل   ف ق ــال   ع   ت ُصــفُّ  ك م 

ــةُ  ئ ك  ــد   ال م ال  ن  ــا ع  بِّه  ــف   اللَّــه   ر ُســول   ي ــا :ف ُقل ن ــا (ر  ك ي  ــةُ  ت ُصــفُّ  و  ئ ك  ــد   ال م ال  ن  ــا ع  بِّه  ــون  ) :ق ــال   .ر   ُيت مُّ
ُفوف   ل   الصُّ ُو  ون   األ  ي ت ر اصُّ   .(7)(الصَّفِّ  ف ي و 

 المالئكة تتصف بالحياء:  .3

ــان  : َقالَااتْ رضااي اهلل عنهااا  َعاِ،َشااةَ  َأن  وذلااك فيمااا ورد  ــولُ  ك  ــه   ر ُس عاا   اللَّ ــط ج  ــي ُمض  ــي ف   ب ي ت 
فااك   ذ ي ه   ع ن   اش  ت أ ذ ن   س اق ي ه   أ و   ف خ  رٍ  أ ُبو ف اس  ن    ب ك  ل ـى و ُهـو   ل ـهُ  ف ـأ ذ  ـال   ت ل ـك   ع  ـدَّث   ال ح   ثُـمَّ  ،ف ت ح 

                                                 
َبااْيش باان ِزر   (1) َباَشااة باان ح  ، أْوس اباان ح   أدرك. مطاارف أبااا: وقياال مااريم، أبااا يكنااى خزيمااة، بنااي أسااد ماان األَسااِدي 

َمااار نعااا روى. التاااابعين كباااار مااان وهاااو النباااي، يااار ولااام الجاهلياااة  الشاااعبي عناااه روى. مساااعود وابااان وعلاااي ع 
أساد الغاباة:  .سانة وعشرين سنة ما،ة ابن وهو وثمانين، ثالث سنة توفي بالقرآن، عالما   فاضال   وكان والنخعي،

2/101. 
 .1/105( صحيل مسلم: كتاب اليمان، باب في ذكر سدرة المنتهى،2)
 ثام العامري صعصعة ْبن َعاِمر ْبن سواءة ْبن حبيب ْبن ر،اب نبْ  حجير ْبن جندب ْبن جنادة ْبن سمرة ْبن جابر( 3)

 َأب او :وقيل َخاِلد، َأب و: فقيل كنيته، في اختلف قدصحابي  .جندب ْبن عمرو ْبن سمرة ْبن جابر: وقيل .السوا،ي
 الكوفة، كنس .وقاص َأِبي بنت خالدة أمه وقاص، َأِبي ْبن سعد أخت ابن وهو زهرة، بني حليف وهو .الل هِ  َعْبد

 سات سانة تاوفي: وقيال المخزوماي، حرياث ْبان عمارو عليه وصلى الكوفة، َعَلى مروان ْبن بشر أيام في وتوفي
 .المختار أيام وستين
 طرفاااة ْبااان وتمااايم وقااااص، َأبِاااي ْبااان ساااعد ْبااان وعاااامر الشاااعبي، عناااه روى كثيااارة، أحادياااث   الن بِاااي   َعااانِ  روى

 1/304 :الغابة أسد .غيرهمو  السبيعي ِإْسَحاق َوَأب و الطا،ي،
شاارد وجمال ومناع ظهااره عان الركاوب لشاادة شاغبه وحدتاه فهااو ل يساتقر فهااو أذنااب خيال شاامس: الخيال الشامس  (4)

، المنهااج 2/501: النهاياة فاي غرياب الحاديث واألثار. 16/174: تاج العروس مان جاواهر القااموس  ،شامس
 عن كثرة الحركة في الصالة.   النبي  . وفيه دللة على نهي4/153شرح صحيل مسلم بن حجاج: 

 .4/153، المنهاج شرح صحيل مسلم بن حجاج: بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقةَحَلقا:  (5)
 .12/303للبغوي:  شرح السنة، متفرقين مختلفين ل يجمعكم مجلس واحدعزين:  (6)
 .2/25سلم: كتاب الصالة، باب السكون في الصالة، م( صحيل 7)
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ـت أ ذ ن   ــرُ  اس  ن    ُعم  ــذ ل ك   و ُهــو   ل ـهُ  ف ــأ ذ  ـدَّث   ك  ــت أ ذ ن   ثُــمَّ  ،ف ت ح  ـانُ  اس  ل ــس    ُعث م    اللَّــه   ر ُســولُ  ف ج 
س وَّ  مَّـدٌ  ق ـال   ث ي اب ـهُ  ىو  مٍ  ف ـي ذ ل ـك   أ قُـولُ  و ل   ُمح  ـدٍ  ي ـو  ل   و اح  ـدَّث   ف ـد خ  ـر ج   ف ل مَّـا ف ت ح   ع ائ ش ـةُ  ق ال ـت   خ 

ل   :رضي اهلل عنها رٍ  أ ُبو د خ  ل م   ل هُ  (1)ت ه ت شَّ  ف ل م    ب ك  ل   ُثمَّ  ،ُتب ال ه   و  ـت شَّ  ف ل م    ُعم رُ  د خ   ل ـهُ  ت ه 
ل م   ـل   ثُـمَّ  ،ب ال ه  تُ  و  ـانُ  د خ  ـت   ُعث م  ل س  ي ت   ف ج  س ـوَّ ي أ ل  ) :  ف ق ـال   ث ي اب ـك   و  ـت ح  ـن   أ س  ي ر ُجـلٍ  م  ـت ح   ت س 
ن هُ  ئ ك ةُ  م   . (2) (ال م ال 

 المالئكة منزهة عن العوارض البشرية:  .5

 ،وذلااك بنفااي الفتااور ،لااك المخالفااة لطبيعااة البشاارقااد ورد ماان األدلااة القرآنيااة مااا يبااين طبيعااة المَ ل
والتسابيل ليال نهاار مان خاالل  ، ذلك نفاي فتاورهم عان عباادة اهللكاو  ،واإلعياء عانهم ،والتعب

وَن[ قوله تعالى:  ْيَ  َوالنََّه َر ََل َيْفُُتُ وَن[]ُيَسبُِّحوَن اللَّ ْيَ  َوالنََّه َر ََل َيْفُُتُ   {{1010} اْلنبياء:} اْلنبياء:  ..]ُيَسبُِّحوَن اللَّ

وذلااك  ،قويمشااي فااي األسااوا ،بأنااه يأكاال الطعاام ومان خااالل اسااتنكار المشااركين علاى النبااي  
ُِْكيُ  الطََّعي َم َوَيْمِِشي ِِف األَْسيَواِق َليْوََل خالل قوله تعالى علاى لساانهم:  ُسيوِل َي ُِْكيُ  الطََّعي َم َوَيْمِِشي ِِف األَْسيَواِق َليْوََل ]َوَق ُلوا َم ِل َهَذا الرَّ ُسيوِل َي ]َوَق ُلوا َم ِل َهَذا الرَّ

   {{11}الفرقان:}الفرقان:  ُأْنِزَل إَِلْيِه َمَلك ٌ َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا[ُأْنِزَل إَِلْيِه َمَلك ٌ َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا[

 األساواق فاي تارددوي ،نأكال كماا ،الطعاام يأكال بالاه فماا ، هلل رساول  أناه صال إنقالوا أي 
 ثام ،والتعايش األكال عن مستغنيا   ملكا   يكون أن يجب كان أنه يعنون ،نتردد كما المعاش لطلب
 .(3)التخويفو  اإلنذار فييساعده  حتى ؛ملك معه إنسانا   يكون أن إلى القتراح ذلك عن نزلوا

ُِْكُلوَن   ]َوَم  َأْرَسيْلنَ  َقْبَليَك ]َوَم  َأْرَسيْلنَ  َقْبَليَك  :لىعلى تصورهم هذا بقوله تعاا اهلل  وقد رد   ُيْم َلَيي ُِْكُلوَن ِميَن اُِلْرَسيلنَِي إَِلَّ إَِّنَّ ُيْم َلَيي ِميَن اُِلْرَسيلنَِي إَِلَّ إَِّنَّ

ا[  ًْ َك َبِص وَن َوَك َن َربه ا[ الطََّع َم َوَيْمُشوَن ِِف األَْسَواِق َوَجَعْلنَ  َبْعَضُكْم لَِبْعٍض فِْتنًَة َأَتْصِِبُ ًْ َك َبِص وَن َوَك َن َربه    {{1010}الفرقان:}الفرقان:الطََّع َم َوَيْمُشوَن ِِف األَْسَواِق َوَجَعْلنَ  َبْعَضُكْم لَِبْعٍض فِْتنًَة َأَتْصِِبُ

فقاادم  ،بشاار ه المال،كااة علااى هي،ااةتااعنادما جاء وتأكيادا  علااى ذلااك مااا ورد فااي قصااة إبااراهيم 
]َفَلييَمَّ َرَأ  ]َفَلييَمَّ َرَأ  قولااه تعااالى: ورد ف   كمااا ،لهاام الطعااام فلاام يااأكلوه، فااأخبروه أنهاام مال،كااة ل يااأكلون

ْف إِنَّ  ُأْرِسْلنَ  إََِل َقْوِم لُ  ْم ََل َتِصُ  إَِلْيِه َنكَِرُهْم َوَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة َق ُلوا ََل ََّتَ ْف إِنَّ  ُأْرِسْلنَ  إََِل َقْوِم لُ َأْيِدَُّيُ ْم ََل َتِصُ  إَِلْيِه َنكَِرُهْم َوَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة َق ُلوا ََل ََّتَ  {{1010}هود:}هود:  وٍط[وٍط[َأْيِدَُّيُ

 لى التشكل بصورة البشر:القدرة ع  .6

علاى حساب المواقاف لِحَكام مان  ،قد أعطى المال،كة القدرة على التشكل بهي،ة البشار إن اهلل 
 في مواضع منها: الكريم ، وقد ورد هذا في القرآن اهلل 

                                                 
 .15/168م تهتش: لم تباله ولم تكترث لدخوله، المنهاج شرح صحيل مسلم بن حجاج: ( فل1)
 . ،7/116اب فضا،ل الصحابة، باب فضا،ل عثمان ت( صحيل مسلم: ك2)
 .2/526( مدارك التنزيل: 3)
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 إلى مريم عليها السالم: تصورت المالئكة بشراا عندما أرسلها اهلل    -أ
يًّيي ]وَ ]وَ  وذلاك ورد فاي قولاه تعاالى:

قِ يًّيي اْذُكييْر ِِف الكَِتي ِب َميْرَيَم إِِذ اْنَتَبييَذْت ِميْن َأْهلَِهيي  َمَك ًني  َ ْ
قِ ، ، اْذُكييْر ِِف الكَِتي ِب َميْرَيَم إِِذ اْنَتَبييَذْت ِميْن َأْهلَِهيي  َمَك ًني  َ ْ

ا َسِويًّ [ نَ  َفَتَمثََّ  ََلَ  َبَْشً َْ ْرَسْلنَ  إَِلْيَه  ُرو
َِ َج ًب  َف ِْ َذْت ِمْن ُدوَِّنِْم  َ ا َسِويًّ [َف َّتَّ نَ  َفَتَمثََّ  ََلَ  َبَْشً َْ ْرَسْلنَ  إَِلْيَه  ُرو
َِ َج ًب  َف ِْ َذْت ِمْن ُدوَِّنِْم  َ   {{2121--2424} مريم:} مريم:  َف َّتَّ

 :هيم إلى إبرا تصورت المالئكة بشراا عندما أرسلها اهلل  -ب
ِديُث   َأَت كَ َأَت كَ   َهْ  َهْ  ]]وذلك ورد في قوله تعالى:  ِديُث َْ   َفَق ُلواَفَق ُلوا  َعَلْيهِ َعَلْيهِ   َدَخُلواَدَخُلوا  إِذْ إِذْ ، ،   اِْلُْكَرِمنيَ اِْلُْكَرِمنيَ   إِْبَراِهيمَ إِْبَراِهيمَ   َضْيِف َضْيِف   َْ

َبهُ   ، ،   َسِمنيٍ َسِمنيٍ   بِِعْج ٍ بِِعْج ٍ   َفَج ءَ َفَج ءَ   َأْهلِهِ َأْهلِهِ   إََِل إََِل   َفَراغَ َفَراغَ       ُمنَْكُرونَ ُمنَْكُرونَ   َقْوم ٌ َقْوم ٌ   َسََلم ٌ َسََلم ٌ   َق َل َق َل   َسََلًم َسََلًم  َبهُ َفَقرَّ ِْ   َأََل َأََل   َق َل َق َل   إَِليِْهمْ إَِليِْهمْ   َفَقرَّ ِْ َت   ، ،   ُكُلونَ ُكُلونَ َت

َِْوَجَس  َِْوَجَس َف ْف   ََل ََل   َق ُلواَق ُلوا  ِخيَفةً ِخيَفةً   ِمنُْهمْ ِمنُْهمْ   َف ْف ََّتَ وهُ   ََّتَ ُ وهُ َوَبْشَّ ُ َِْقبََلِت   ، ،   َعلِيمٍ َعلِيمٍ   بُِغََلمٍ بُِغََلمٍ   َوَبْشَّ َِْقبََلِت َف ةٍ   ِِف ِِف   اْمَرَأُتهُ اْمَرَأُتهُ   َف ةٍ َِصَّ ْت   َِصَّ ْت َفَصكَّ   َوْجَهَه َوْجَهَه   َفَصكَّ

ْم ََل َتِصُ  إَِلْيِه نَ قال تعالى: و    {{1515--1010::الذرياتالذريات}}[ [ َعِقيم ٌ َعِقيم ٌ   َعُجوز ٌ َعُجوز ٌ   َوَق َلْت َوَق َلْت  ْم ََل َتِصُ  إَِلْيِه نَ ]َفَلَمَّ َرَأ  َأْيِدَُّيُ كَِرُهْم كَِرُهْم ]َفَلَمَّ َرَأ  َأْيِدَُّيُ

ْف إِنَّ  ُأْرِسْلنَ  إََِل َقْوِم ُلوٍط[ ْف إِنَّ  ُأْرِسْلنَ  إََِل َقْوِم ُلوٍط[َوَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة َق ُلوا ََل ََّتَ   {{1010}هود:}هود:  َوَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة َق ُلوا ََل ََّتَ

 .وغير ذلك من المواقف الواردة في القرآن مثل قصة زكريا 
 :خلقت المالئكة قبل آدم   .7

َكِة إِِّنِّ وذلك ورد في قوله تعالى: 
َك لِْلَمََلئِ َكِة إِِّنِّ ]َوإِْذ َق َل َربه
َك لِْلَمََلئِ َعُ  فِيَه  َمْن ]َوإِْذ َق َل َربه ْ ََ َعُ  فِيَه  َمْن  َج ِع  ٌ ِِف األَْرِض َخلِيَفًة َق ُلوا َأ ْ ََ  َج ِع  ٌ ِِف األَْرِض َخلِيَفًة َق ُلوا َأ

ُس َلَك َق َل إِِّنِّ َأْعَلُم َم  ََل َتْعَلُمونَ  َم َء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ ُس َلَك َق َل إِِّنِّ َأْعَلُم َم  ََل َتْعَلُمونَ ُيْفِسُد فِيَه  َوَيْسِفُك الدِّ َم َء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ   {{3030} البقرة:} البقرة:[ [ ُيْفِسُد فِيَه  َوَيْسِفُك الدِّ

  ر األرا؛ وهااااو آدم عم  المال،كااااة بأنااااه ساااايخلق ماااان سااااي اهلل يخباااار ففااااي هااااذه اآليااااة 
 خلق المال،كة قبل البشر. وهذا دليل على أن اهلل  ،وذريته، وبعدها أمرهم بالسجود له

 عصمة المالئكة عن المعصية:  .8

َكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا إَِلَّ إِْبلِيَس َك َن ِمَن اجِلنِّ َفَفَسَق حيث قال تعاالى: 
َكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا إَِلَّ إِْبلِيَس َك َن ِمَن اجِلنِّ َفَفَسَق ]َوإِْذ ُقْلنَ  لِْلَمََلئِ
َعْن َأْميِر َعْن َأْميِر ]َوإِْذ ُقْلنَ  لِْلَمََلئِ

َتُه َأْولَِي َء ِمْن ُدوِِّن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّ ِلنَِِي َبَدًَل[ يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ َتُه َأْولَِي َء ِمْن ُدوِِّن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّ ِلنَِِي َبَدًَل[َربِّ يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ    {{9090} الكهف:} الكهف:  َربِّ

فيما يومرون به، حيث عبرت اآلية القرآنية  ففي هذه اآلية بيان لمدى طاعة المال،كة هلل 
 دون أدنى اعتراا بعد األمر مباشرة. ،والسجودة الستجابة التي تفيد سرع ،عن ذلك بالفاء

 { { 44}التَّحريم:}التَّحريم:  ََل َيْعُصوَن اهللَ َم  َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[ََل َيْعُصوَن اهللَ َم  َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[......]]
، َأن ه   َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ع َمرَ  فيما رويالملكين هاروت وماروت معصية  عنوأما ما ورد 

: يَ  َسِمَع َنِبي  اهلِل  ت ع ال ى إ ل ى األ ر ض  ، ق ال ت  ال م ال ئ ك ُة:  ل مَّا أ ه ب ط ُه اللَُّه  إ نَّ آد م  )ق ول 
ُس لََك َق َل إِِّنِّ  ......]] أ ي  ر بِّ  َم َء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َعُ  فِيَه  َمْن ُيْفِسُد فِيَه  َوَيْسِفُك الدِّ ْ ََ ُس لََك َق َل إِِّنِّ َأ َم َء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َعُ  فِيَه  َمْن ُيْفِسُد فِيَه  َوَيْسِفُك الدِّ ْ ََ َأ

ُن أ ط و ُع ل ك  م ن  ب ن ي آد م . ق ال  اللَُّه ت ع ال ى  ،،{ { 3030}البقرة:}البقرة:  ْعَلُموَن[ْعَلُموَن[َأْعَلُم َم  ََل تَ َأْعَلُم َم  ََل تَ  بَّن ا ن ح  ق اُلوا: ر 
ب ط  ب ه م ا إ ل ى األ ر ض  ، ف ن ن ُظر  ك ي ف  ي ع م ال   تَّى ُيه  . ن  ل ل م ال ئ ك ة : ه ُلمُّوا م ل ك ي ن  م ن  ال م ال ئ ك ة، ح 
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بَّن ا ، ، ه  ق اُلوا: ر  س ن  ال ب ش ر  ر أ ةا م ن  أ ح  ُمثِّل ت  ل ُهم ا الزُّه ر ُة ام  ، و  م اُروُت. ف ُأه ب ط ا إ ل ى األ ر ض  اُروُت و 
. ف   ر اك  ش  ه  ال ك ل م ة  م ن  اإل  تَّى ت ك لَّم ا ب ه ذ  : ل  و اللَّه ، ح  اء ت ُهم ا، ف س أ ل ه ا ن ف س ه ا، ف ق ال ت  ق ال : ف ج 

:  و اللَّه   ُلُه، ف س أ ل ه ا ن ف س ه ا، ف ق ال ت  م  ب يٍّ ت ح  ع ت  ب ص  ل  ل  ُنش ر ُك ب اللَّه  أ ب داا. ف ذ ه ب ت  ع ن ُهم ا ُثمَّ ر ج 
ع ت  ب ق د ح   ، ف ق ال : و اللَّه  ل  ن ق ُتُلُه أ ب داا. ف ذ ه ب ت  ُثمَّ ر ج  ب يَّ تَّى ت ق ُتال  ه ذ ا الصَّ ُلُه، و اللَّه ، ح  م  ٍر ت ح  م  خ 

ل ي ه ا، ق ع ا ع  . ف ش ر ب ا، ف س ك ر ا ف و  ر  م  ب ا ه ذ ا ال خ  ر  تَّى ت ش  : ل  و اللَّه ، ح  ق ت ال   ف س أ ل ه ا ن ف س ه ا، ف ق ال ت  و 
مَّا أ ب ي تُ  ُتم ا ش ي ئاا م  ، ف ل مَّا أ ف اق ا، ق ال ت  ال م ر أ ُة: و اللَّه  م ا ت ر ك  ب يَّ ين  الصَّ ل يَّ إ لَّ ق د  ف ع ل ُتم ا ح  م اُه ع 

ت ار ا ع ذ اب  الدُّن ي ا ر ة ، ف اخ  ُتم ا ، ف ُخيِّر ا ب ي ن  ع ذ اب  الدُّن ي ا و اآلخ    .(1)(س ك ر 
 لمع تعدد رواياتها  :، وقال علماء التفسير(2)فهذه الرواية مردودة لتضعيف علماء الحديث لها

والتي تتمثل  ،والنقل ،العقل ألدلة المخالفة من افيه ما مع ،إلسرا،يلياتألنها من ا ؛اعليه تعويل
  (3)بعدة وجوه: 

 لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم  :أحدها: أنهم ذكروا في القصة أن اهلل تعالى قال لهما
 ،هلل تعالىمنهم لو فعلت ذلك بنا يا رب لما عصيناك، وهذا تكذيب  :فقال ،لعصيتماني

 .وذلك من صريل الكفر ،له وتجهيل

 وذلك فاسد بل كان  ،را بين عذاب الدنيا وعذاب اآلخرةي  : في القصة أنهما خ  يهاوثان
 وبين العذاب. ،خيرا بين التوبةاألولى أن ي  

 وهما  ،ويدعوان إليه ،: في القصة أنهما يعلمان السحر حال كونهما معذبينوثالثها
 . قبان على المعصيةمعا

 كوكبا  وجعلها اهلل تعالى  ،؟لما فجرت صعدت إلى السماء المرأة يعقل أن: كيف ورابعها 
اجَلَواِر الُكنَِّس[ اجَلَواِر الُكنَِّس[ ، ، ]َفََل ُأْقِسُم بِ خُلنَّسِ ]َفََل ُأْقِسُم بِ خُلنَّسِ  :بحيث أقسم به حيث قال ،م قدرهوعظ   ،مضي،ا  

    ..{{2424--2929}التَّكوير:}التَّكوير:

 وعلى هذا فال دليل يصل الحتجاج به على قول من قال بعدم عصمة المال،كة

َبُعوا َم  َتتُْلو  حيث قال تعالى:للناس  السحر هاروت وماروتكين لَ المَ عليم أما تو    َبُعوا َم  َتتُْلو ]َواتَّ ]َواتَّ

ْح  ُموَن النَّ َس السِّ َي طنَِي َكَفُروا ُيَعلِّ َي طنُِي َعََل ُمْلِك ُسَلْيََمَن َوَم  َكَفَر ُسَلْيََمُن َولَكِنَّ الشَّ ْح الشَّ ُموَن النَّ َس السِّ َي طنَِي َكَفُروا ُيَعلِّ َي طنُِي َعََل ُمْلِك ُسَلْيََمَن َوَم  َكَفَر ُسَلْيََمُن َولَكِنَّ الشَّ َر َوَم  ُأْنِزَل َعََل َر َوَم  ُأْنِزَل َعََل الشَّ

                                                 
 .  6178 ح ،10/318، -رضي اهلل عنهما–مسند اإلمام أحمد: مسند عبد اهلل بن عمر  (1)
ضوعات: لبان .  المو 10/318في تحقيقه لمسند اإلمام أحمد:  األرنووط:  شعيب ومتنه باطل ضعيفإسناده (  2)

 .1/314. قال األلباني: باطل مرفوإ، سلسلة األحاديث الضعيفة: 187-1/186الجوزي، 
معااني لبااب التأويال فاي . 1/138: إرشاد العقال الساليم إلاى مزاياا القارآن الكاريم. 2/157انظر: مفاتيل الغيب:  (3)

 1/187:المحرر الوجيز. 1/51:التنزيل
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ََم َنْحُن فِْتنَة ٌ َفََل َتْكُفْر اَِلَلَكنْيِ بَِب بَِ  هَ اَِلَلَكنْيِ بَِب بَِ  هَ  تَّى َيُقوََل إِنَّ َْ ٍد  َْ ََمِن ِمْن َأ ََم َنْحُن فِْتنَة ٌ َفََل َتْكُفْر  ُروَت َوَم ُروَت َوَم  ُيَعلِّ تَّى َيُقوََل إِنَّ َْ ٍد  َْ ََمِن ِمْن َأ   {{201201}البقرة:}البقرة:[ [ ...... ُروَت َوَم ُروَت َوَم  ُيَعلِّ

 يكون لعدة أسباب منها: 

أن ب ؛في الكفر واإليمان بتالءوجعل ال ،امتحن الن اس بالملكين ِفي ذلك الوقت اهلل  إنأ. 
وهلل تعالى أن يمتحن عباده بما  ،تعلمه ويومن بترك ،فيكفر بتعلنمه ،حرس  تعلنم العلى  لقبِ ي  

 . (1)شاء

ويتحدون الناس بها، فبعث اهلل تعالى  ،عون النبوة، وكانوا يد  في ذلك الزمان ب. كثرة السحر
حتى يتمكنوا من معارضة أول،ك الذين  ؛ما الناس أبواب السحرهذين الملكين ألجل أن يعل  

، ول شك أن هذا من أحسن األغراا ويظهروا حقيقتهم ،ون النبوة كذبا  عكانوا يد  
 . (2)والمقاصد

 المالئكة لها أجنحة:  .9

ييمَ  حيااث قااال تعااالى:  ييمَ ]احَلْمييُد هللِ َفيي طِِر السَّ َواِت َواألَْرِض َج ِعييِ  اَِلََلئَِكييِة ُرُسييًَل ُأوِِل َأْجنَِحييٍة َمْثنَييى َواِت َواألَْرِض َج ِعييِ  اَِلََلئَِكييِة ُرُسييًَل ُأوِِل َأْجنَِحييٍة َمْثنَييى ]احَلْمييُد هللِ َفيي طِِر السَّ

[َوُثََلَث َوُرَب َع َيِزيُد ِِف اخَل َوُثََلَث َوُرَب َع َيِزيُد ِِف اخَل  ٍء َقِدير ٌ [ْلِق َم  َيَش ُء إِنَّ اهللَ َعََل ُك ِّ ََشْ ٍء َقِدير ٌ    {{22} فاطر:} فاطر:  ْلِق َم  َيَش ُء إِنَّ اهللَ َعََل ُك ِّ ََشْ

َبْيش   ْبن ِزر  وما ورد َعْن   :ق ـال    {{55} الدنَّمم:} الدنَّمم:  ]َفَكي َن َقي َب َقْوَسينْيِ َأْو َأْدَنيى[]َفَكي َن َقي َب َقْوَسينْيِ َأْو َأْدَنيى[:   الل اهِ  َقْولِ  َعنْ  ح 
ب ر ن ي ُعودٍ  اب نُ  أ خ  ب ر يل   ر أ ى   النَّب يَّ  أ نَّ : م س  ائ ة   تُّ س   ل هُ  ج  ن احٍ  م   . (3)ج 

 ن بجنس محدد:يالمالئكة غير موصوف  .31

ُْم ِمْن إِْفكِِهْم َلَيُقوُلونَ ، ، ]َأْم َخَلْقنَ  اَِلََلئَِكَة إَِن ًث  َوُهْم َش ِهُدونَ ]َأْم َخَلْقنَ  اَِلََلئَِكَة إَِن ًث  َوُهْم َش ِهُدونَ حيث قال تعالى:  ُْم ِمْن إِْفكِِهْم َلَيُقوُلونَ َأََل إَِّنَّ ُْم   ،،َأََل إَِّنَّ ُْم َوَلَد اهللَُّ َوإَِّنَّ َوَلَد اهللَُّ َوإَِّنَّ

فات:نَي[ نَي[ َأْصَطَفى اْلَبنَ ِت َعََل اْلَبنِ َأْصَطَفى اْلَبنَ ِت َعََل اْلَبنِ   ،،َلَك ِذُبونَ َلَك ِذُبونَ  فات:} الصَّ لتقريع هذه اآليات تحمل الستفهام ل  {{293293--290290} الصَّ
علوا   تعالى عن ذلك، ونسبة الولد هلل  ،البهتان على اهلل  المشركين والتوبيخ، على قول

 . (4)كبيرا  

ولم يصف القرآن الكريم المال،كة  ،عن الولد على تنزيه اهلل  ةفهذه اآليات تدل دللة واضح
ْْحَُن َوَلًدا ُسْبَح َنُه َبْ  حيث قال تعالى:  ،هلل  سوى أنهم عبادْ  ،بأي صفة كانت َذ الرَّ َ ْْحَُن َوَلًدا ُسْبَح َنُه َبْ  ]َوَق ُلوا اَّتَّ َذ الرَّ َ ]َوَق ُلوا اَّتَّ

                                                 
 .5/66.  شرح المقاصد: 1/457. البحر المحيط:  1/121: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( 1)
 .186. تبسيط العقا،د السالمية: ص3/155: مفاتيل الغيب(  2)
 .38: ص(  سبق تخريجه3)
 . 7/62(  معالم التنزيل في تفسير القرآن: 4)
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، وعالم المال،كة عالم غيبي، علينا التوقف فيه في حدود النص {{1414}اْلنبياء:}اْلنبياء:ِعَب د ٌ ُمْكَرُموَن[ ِعَب د ٌ ُمْكَرُموَن[ 
 الشرعي فقط.

 جمال المالئكة:  .33

عن أيديهن من خرج على النسوة فقط   عندما، ويوضل ذلك ما ورد في قصة يوسف 
عجابهن به من شدة جماله، وق   وذلك ورد  ،لكإل لمن بأن هذا الجمال ل يكون لْ ذهولهن وا 

[  ......]]في قوله تعالى:  ا إِْن َهَذا إَِلَّ َمَلك ٌ َكِريم ٌ َْ َش هللِ َم  َهَذا َبَْشً [َوُقْلَن  ا إِْن َهَذا إَِلَّ َمَلك ٌ َكِريم ٌ َْ َش هللِ َم  َهَذا َبَْشً أي أن   { { 3232}يوسف:}يوسف:  َوُقْلَن 
َمُه َشِديُد الُقَو ويويد ذلك قوله تعالى:  ،المال،كة معروف عنها شدة الجمال َمُه َشِديُد الُقَو ]َعلَّ ةٍ ، ، ]َعلَّ ةٍ ُذو ِمرَّ ُذو ِمرَّ

ة   ُذو]     {{44--99}النَّمم:}النَّمم:  َف ْسَتَو [َف ْسَتَو [ وحسن  ،وطول ،وشدة ،قوةصاحب  أي أن جبريل  [ ِمرَّ
  .(1)خلقه فيمنظر 

 -واإلنسان: ثانياا: عالقتها باهلل 

 :عالقة المالئكة باهلل  .3

 دوام العبادة والتسبيح:  -أ

حياث  ،ول ملال ،مان غيار فتاور ،وجبلهم على العبادة والتسبيل الادا،م ،خلق المال،كة اهلل  إن
فات:َوإِنَّ  َلنَْحُن اُِلَسبُِّحوَن[ َوإِنَّ  َلنَْحُن اُِلَسبُِّحوَن[ ، ، َوإِنَّ  لنَْحُن الصَّ فهونَ َوإِنَّ  لنَْحُن الصَّ فهونَ ، ، وموملل]َوَم  ِمنَّ  إَِلَّ َلُه َمَق م ٌ َمعْ ]َوَم  ِمنَّ  إَِلَّ َلُه َمَق م ٌ َمعْ قال تعاالى:  فات:}الصَّ --240240}الصَّ

يييمَ َوهللِ َيْسيييُجُد َمييي  َوهللِ َيْسيييُجُد َمييي  ]]وقااال تعاااالى:  ،{{244244 يييمَ ِِف السَّ يييٍة َواَِلََلئَِكيييُة َوُهيييْم ََل ِِف السَّ يييٍة َواَِلََلئَِكيييُة َوُهيييْم ََل َواِت َوَمييي  ِِف األَْرِض ِميييْن َدابَّ َواِت َوَمييي  ِِف األَْرِض ِميييْن َدابَّ

وَن[ وَن[َيْسَتْكِِبُ وَن[  ]] قال تعالى: و ،  {{0505} النحل:} النحل:  َيْسَتْكِِبُ ْيَ  َوالنََّه َر ََل َيْفُُتُ وَن[ُيَسبُِّحوَن اللَّ ْيَ  َوالنََّه َر ََل َيْفُُتُ  ..{{1010}اْلنبياء:}اْلنبياء:  ُيَسبُِّحوَن اللَّ

  وعدم معصيته: ،وخشيته ،دوام الطاعة ألمر اهلل  -ب

 وقولاه تعاالى:  ،{{44} التَّحريم:} التَّحريم:  َيْعُصوَن اهللَ َم  َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[َيْعُصوَن اهللَ َم  َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[...َل ...َل ]]  حيث قاال تعاالى: 

ْم ِميْن َفيْوقِِهْم َوَيْفَعُليوَن َمي  ُييْؤَمُروَن[ ُ ْم ِميْن َفيْوقِِهْم َوَيْفَعُليوَن َمي  ُييْؤَمُروَن[]ََيَ ُفوَن َرَّبَّ ُ َوُهيْم ِميْن َوُهيْم ِميْن ......]]  قاال تعاالى: و، {{9090--0505} النحدل:} النحدل:  ]ََيَ ُفوَن َرَّبَّ

 ..{ { 1818} اْلنبياء: } اْلنبياء: َخْشَيتِِه ُمْشِفُقوَن[ َخْشَيتِِه ُمْشِفُقوَن[ 

                                                 
 .7/400معالم التنزيل: ( انظر: 1)
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أو  ،دون كلل ،به قيام المال،كة بكل ما يكلفهم اهلل  ومن مظاهر طاعة المال،كة هلل 
 َأِبي َعنْ ودليل ذلك ما ورد ينتظر إلى يوم القيامة،  (1)ل بالنفخ في الصورملل؛ فالملك الموك  

ْدِري   َسِعيد   ق د   أ ن ع مُ  ك ي ف  ):   الل هِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ   اْلخ  بُ   ت ق م  ال   و  اح  ن   ص  ن   ال ق ر  ن ى ال ق ر  ح   و 
ب ه ت هُ  غ ى ج  ع هُ  و أ ص  رُ  س م  م ر   أ ن   ي ن ت ظ   ْ ل ُمون   ق ال   ف ي ن ُفخ   ي ن ُفخ   أ ن   ُي  ر ُسول   ي ا ن ُقولُ  ف ك ي ف   ال ُمس 
ُبن ا ُقوُلوا : ق ال     اللَّه   س  ن ع م   اللَّهُ  ح  ك يلُ  و  كَّل ن ا ال و  ل   ت و  بِّن ا اللَّه   ىع  ُربَّم ا ر  ل ى :ُسف ي انُ  ق ال   و   ع 
كَّل ن ا اللَّه    .(2)(ت و 

 بِاَأي  َرِضاَي اهلل َعْنهَاا:  َعاِ،َشةَ  َسَأْلت   :َقالَ   َعْوف   ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبن َسَلَمةَ  أبيوما ورد َعْن 
ـن   ق ــام   إ ذ ا ك ـان  : )َقالَااتْ  الل ْيالِ  ِمانْ  قَااامَ  ِإَذا َصااَلَته   َيْفتَاِتل     الل ااهِ  َنبِاين  َكاانَ  َشاْيء   ــل   م   ي ف ت ــت حُ  اللَّي 

ت هُ  ال  ب ر يل   ر بَّ  اللَُّهمَّ  ص  يك ائ يل   ج  م  ر اف يل   و  ر   و ا  س   أ ن ت   و الشَّه اد ة   ال غ ي ب   ع ال م   و األ  ر ض   السَّم و ات   ف اط 
ُكمُ  ك   ب ي ن   ت ح  ب اد  ت ل فُـون   ف يـه   ك اُنوا ف يم ا ع  ن ي ي خ  ـا اه ـد  ُتل ـف   ل م  ـن   ف يـه   اخ  ـقِّ  م  ن ـك   ال ح   أ ن ـت   إ نَّـك   ب ه ذ 
ر اطٍ  إ ل ى ت ش اءُ  م ن   ت ه د ي ت ق يمٍ  ص   .(3) (ُمس 

ْوَلُه  لة بحمل العرش حيث قال تعالى: وكذلك المال،كة الموك   َْ ْوَلُه ]الَِّذيَن ََيِْمُلوَن الَعْرَش َوَمْن  َْ ]الَِّذيَن ََيِْمُلوَن الَعْرَش َوَمْن 

ِْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه   ُيَسبُِّحونَ ُيَسبُِّحونَ  ِْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه بَِحْمِد َرَّبِّ ِمُ  َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم ...  ...  ]]وقال تعالى: ، {{77[ }غ فر:[ }غ فر:......بَِحْمِد َرَّبِّ ِمُ  َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َوََيْ َوََيْ

 ] [ َيْوَمئٍِذ َثََمنِيَة ٌ  { { 2121}اْلاقَّة:}اْلاقَّة:َيْوَمئٍِذ َثََمنِيَة ٌ

لة بالجبال، ؛ ومن ذلك المال،كة الموك  ألمر اهلل  امتثال   ،ومنها ما يقوم بتدبير أمر الكون
  : ِللن ِبي   َقاَلتْ  َأن َها َحد ثَْته     الن ِبي   َزْوجِ  َعْنَها الل ه   َرِضيَ  َعاِ،َشةَ عن فيما ورد  وثبت ذلك

ل ي ك   أ ت ى ه ل  ) مٌ  ع  م   م ن   أ ش دَّ  ك ان   ي و  م ك   م ن   ل ق يتُ  ل ق د   ق ال   ُأُحدٍ  ي و  ك ان   ل ق يتُ  م ا ق و  ا أ ش دَّ  و   م 
ن ُهم   ل ق يتُ  م   م  تُ  إ ذ   ع ق ب ة  ال   ي و  ي ع ر ض  ل ى ن ف س  ب د   اب ن   ع  ب د   ب ن   ي ال يل   ع  لٍ  ع  ب ن ي ف ل م   ُكال   م ا إ ل ى ُيج 
ل ى م ه ُمومٌ  و أ ن ا ف ان ط ل ق تُ  أ ر د تُ  ه ي ع  ج  ت ف ق   ف ل م   و  ن   و أ ن ا إ لَّ  أ س  ي ف ر ف ع تُ  الثَّع ال ب   ب ق ر   أ ن ا ف ه ذ ا ر أ س 
ب ر يلُ  ف يه ا ف ه ذ ا ف ن ظ ر تُ  أ ظ لَّت ن ي ق د   اب ةٍ ب س ح   ل   س م ع   ق د   اللَّه   إ نَّ  ف ق ال   ف ن اد ان ي ج  م ك   ق و  م ا ل ك   ق و   و 
ل ي ك   ر دُّوا ق د   ع  ب ال   م ل ك   إ ل ي ك   ب ع ث   و  ئ ت   ب م ا ل ت أ ُمر هُ  ال ج  ب ال   م ل كُ  ف ن اد ان ي ف يه م   ش  لَّم  ف   ال ج  ل يَّ  س   ُثمَّ  ع 

                                                 
الموكال باه عناد بعاث الماوتى إلاى المحشار. وقاال بعضاهم: إن الملاك هو القرن الذي يانفخ فياه (  معنى الصور: ب1)

الصور جمع صورة يريد صور الموتى ينفخ فيها األرواح. والصحيل األول؛ ألن األحاديث تعاضدت علياه تاارة 
 .3/60ثر والحديث: لبن األثير،  بالصور وتارة بالقرنب. النهاية في غريب األ

قاال   .3243، ح5/250أبواب صافة القياماة والرقاا،ق والاورإ، بااب ماا جااء فاي شاأن الصاور، ( سنن الترمذي: 2)
 .3243، ح3/322صحيل سنن الترمذي: ب، حديث صحيلباأللباني: 

. قاال األلبااني: حاديث حسان .1/240( سنن أباي داود: كتااب الصاالة، بااب ماا يساتفتل باه الصاالة مان الادعاء، 3)
 .767، ح3/218صحيل أبي داود: 
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مَّدُ  ي ا ق ال   ئ ت   ف يم ا ذ ل ك   ف ق ال   ُمح  ئ ت   إ ن   ش  م   ُأط ب ق   أ ن   ش  ل ي ه  ش ب ي ن   ع   ب ل     النَّب يُّ  ف ق ال   األ  خ 
ُجو ر ج   أ ن   أ ر  م   م ن   اللَّهُ  ُيخ  ب ه  ال  د هُ  اللَّه   ي ع ُبدُ  م ن   أ ص  ح  ر كُ  ل   و   .(1)(اش ي ئا  ب ه   ُيش 

 

 عالقة المالئكة باإلنسان:  .2

ْمنين:  -أ  الشفاعة لعصاة الم

   {{1818}اْلنبيداء: }اْلنبيداء:   [[......]َيْعَلُم َم  َبنْيَ َأْيِدُّيِْم َوَمي  َخْلَفُهيْم َوََل َيْشيَفُعوَن إَِلَّ ِلَِيِن اْرَتَ ي ]َيْعَلُم َم  َبنْيَ َأْيِدُّيِْم َوَمي  َخْلَفُهيْم َوََل َيْشيَفُعوَن إَِلَّ ِلَِيِن اْرَتَ ي حيث قال تعالى: 
كة تشفع للمومنين الذي فيها أن المال، ففي هذه اآلية حديث عن صفات المال،كة، وبين اهلل 

 .(2)الشفاعة فيهم يقبل اهلل 
 :الطواف في الطرق للتماس أهل الذكر -ب 

ئ ك ةا  ل لَّه   إ نَّ ) :   الل هِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ   ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ ويوضل ذلك ما ورد   ي ُطوُفون   م ال 
ر   أ ه ل   ي ل ت م ُسون   الطُُّرق   ف ي ُدوا ف ه ذ ا الذِّك  ج  ماا و  ُكُرون   ق و  ا اللَّه   ي ذ  ت ُكم   إ ل ى ه ُلمُّوا ت ن اد و  اج   :ق ال   ح 

م   ف ي ُحفُّون ُهم   ت ه  ن ح  أ ُلُهم   :ق ال   الدُّن ي ا السَّم اء   إ ل ى ب أ ج  بُُّهم   ف ي س  ل مُ  و ُهو   ر  ن ُهم   أ ع  ب اد ي ي ُقولُ  م ا م   ع 
ُيك بُِّرون ك   ُيس بُِّحون ك   ي ُقوُلون   :ق اُلوا م ُدون ك   و  ي ح  ُدون ك   و  ُيم جِّ ن ي ه ل   :ف ي ُقولُ  ق ال   و   :ق ال  ، ر أ و 

ك   م ا و اللَّه   ل   ف ي ُقوُلون   ك ي ف   ف ي ُقولُ  :ق ال   ،ر أ و  ن ي ل و   و  ك   ل و   ي ُقوُلون   :ق ال   ،ر أ و   ل ك   أ ش دَّ  ك اُنوا ر أ و 
ب اد ةا  يداات م   ل ك   و أ ش دَّ  ع  يداا ج  م  ت ح  ث ر   و  ا ل ك   و أ ك  ب يحا أ ُلون ي ف م ا ي ُقولُ  :ق ال   ،ت س  أ ُلون ك   : ق ال   ،ي س   ي س 
نَّة   ه ا م ا ر بِّ  ي ا و اللَّه   ل   ي ُقوُلون   :ق ال   ،ر أ و ه ا و ه ل   ي ُقولُ  :ق ال   ،ال ج   أ نَُّهم   ل و   ف ك ي ف   ي ُقولُ  :ق ال   ،ر أ و 
ه ا ه ا أ نَُّهم   ل و   ي ُقوُلون   :ق ال   ،ر أ و  ل ي ه ا أ ش دَّ  ك اُنوا ر أ و  ا ع  ر صا ظ م   ط ل باا ل ه ا و أ ش دَّ  ح  ب ةا  ف يه ا و أ ع   ،ر غ 
ُذون   ف م مَّ  :ق ال    ي ا ه  و اللَّ  ل   ي ُقوُلون   :ق ال   ،ر أ و ه ا و ه ل   ي ُقولُ  :ق ال   ،النَّار   م ن   ي ُقوُلون   :ق ال   ،ي ت ع وَّ
ه ا م ا ر بِّ  ه ا ل و   ف ك ي ف   ي ُقولُ  :ق ال   ،ر أ و  ه ا ل و   ي ُقوُلون   :ق ال   ،ر أ و  ن ه ا أ ش دَّ  ك اُنوا ر أ و   ل ه ا و أ ش دَّ  ف ر اراا م 

اف ةا  ُدُكم   ف ي ُقولُ  :ق ال   ،م خ  ه  م   ئ ك ة  ال م ال   م ن   م ل كٌ  ي ُقولُ  :ق ال   ،ل ُهم   غ ف ر تُ  ق د   أ نِّي ف ُأش  نٌ  ف يه   ُفال 
ن ُهم   ل ي س   اء   إ نَّم ا م  ةٍ  ج  اج  ق ى ل   ال ُجل س اءُ  ُهم   :ق ال   ،ل ح  م   ي ش  ل يُسُهم   ب ه   .(3) (ج 

ْدِري   َسِعيد   َوَأِبي ه َرْيَرةَ  ِبيوما ورد َعْن  أَ   َأن اه    الن ِبي   َعَلى َشِهَدا َأن ه َما -رضي اهلل عنهما– اْلخ 
ــدُ  ل  :  )قَااالَ  مٌ  ي ق ُع ُكُرون   ق ــو  ــذ  ــت ُهم   إ لَّ   اللَّــه   ي  فَّ ــةُ  ح  ئ ك  ــي ت ُهم   ال م ال  ــةُ  و غ ش  م  ــت   الرَّح  ن ز ل  م   و  ــي ه  ل   ع 

ذ ك ر ُهم   السَّك ين ةُ  ن د هُ  ف يم ن   اللَّهُ  و    .(4) (ع 

                                                 
 .3231، ح4/115( صحيل البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين، 1)
 .4/75: المحرر الوجيز (2)
 .6408، ح8/24( صحيل البخاري: كتاب الدعوات، باب فضل ذكر اهلل، 3)
 .8/72إ على تالوة القرآن والذكر، ( صحيل مسلم: كتاب العلم، باب فضل الجتما4)
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 ح:ارو قبض األ   -ج
ُكْم ُتْرَجُعوَن[   ]ُقْ  َيتََوفَّ ُكْم َمَلُك اَِلْوِت ]ُقْ  َيتََوفَّ ُكْم َمَلُك اَِلْوِت قال تعالى:  حيث  َ  بُِكْم ُثمَّ إََِل َربِّ ُكْم ُتْرَجُعوَن[ الَِّذي ُوكِّ َ  بُِكْم ُثمَّ إََِل َربِّ   {{2222}السمدة:}السمدة:الَِّذي ُوكِّ

ُطوَن[  ...  ...  ]]  وقال تعالى: ْتُه ُرُسُلنَ  َوُهْم ََل ُيَفرِّ َدُكُم اَِلْوُت َتَوفَّ َْ ُطوَن[إَِذا َج َء َأ ْتُه ُرُسُلنَ  َوُهْم ََل ُيَفرِّ َدُكُم اَِلْوُت َتَوفَّ َْ  { { 4242}اْلنعام:}اْلنعام:  إَِذا َج َء َأ

 :منهم موكلون بحفظ العبد في كل أحواله  -د
يِْ  َوَس ِرب ٌ ]َسَواء ٌ ِمنْكُ ]َسَواء ٌ ِمنْكُ حيث قال تعالى:   يِْ  َوَس ِرب ٌ ْم َمْن َأَُسَّ الَقْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْستَْخٍف بِ للَّ ْم َمْن َأَُسَّ الَقْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْستَْخٍف بِ للَّ

ُ َم  بَِقْومٍ ، ، بِ لنََّه رِ بِ لنََّه رِ  ِّْ  َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ََيَْفظُوَنُه ِمْن َأْمِر اهللِ إِنَّ اهللَ ََل ُيَغ
َب ت ٌ ِمْن َبنْيِ ُ َم  بَِقْومٍ َلُه ُمَعقِّ ِّْ  َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ََيَْفظُوَنُه ِمْن َأْمِر اهللِ إِنَّ اهللَ ََل ُيَغ
َب ت ٌ ِمْن َبنْيِ وا َم    َلُه ُمَعقِّ ُ ِّْ تَّى ُيَغ وا َم  َْ ُ ِّْ تَّى ُيَغ َْ

 َِ َِ بِ ْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل[بِ ْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل[ْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اهللُ بَِقْوٍم ُسوًءا َفََل َمَردَّ َلُه َوَم  ََلُ   ..{{2222--2020}الرعد:}الرعد:  ْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد اهللُ بَِقْوٍم ُسوًءا َفََل َمَردَّ َلُه َوَم  ََلُ

 فإذا ،والنهار بالليل فيكم يتعاقبون ،مال،كة تعالى لل هي أن أ [م َعق باتْ  َله  ] معنى قوله:
ذا  ،ما أمرهم اهلل ب لعكس، يحفظون العبادابو  ،رالنها مال،كة عقبتها ،الليل مال،كة صعدت وا 

  .(1)قدر اهلل شي،ا  خلت المال،كة بينهم وبين القدر

َفَظةً  وقال تعالى: َْ َفَظةً ]َوُهَو الَق ِهُر َفْوَق ِعَب ِدِه َوُيْرِسُ  َعَلْيُكْم  َْ    {{4242}اْلنعام:}اْلنعام:  [[... ...   ]َوُهَو الَق ِهُر َفْوَق ِعَب ِدِه َوُيْرِسُ  َعَلْيُكْم 

ويحصونها  ،ن أعمالهمونهار ا، يحفظو  هي المال،كة التي تتعاقب على الناس ليال   [َحَفَظة  ]
حصا،ه ،، ول يفر طون في حفظ ذلكأرزاقهم وآجالهم مويحفظون عليه ول ي ضي عون، فإذا  ،وا 

 .(2)ربهاجاء أجلهم ق بضت إلى 
 كتابة أعمال اإلنسان:  -هـ

،  ،  {{2121--2020}اًلنفطار:}اًلنفطار:[ [ َتْفَعُلونَ َتْفَعُلونَ   َم َم   َيْعَلُمونَ َيْعَلُمونَ     َك تِبنِيَ َك تِبنِيَ   كَِراًم كَِراًم   حَلَ فِظنِيَ حَلَ فِظنِيَ   َعَلْيُكمْ َعَلْيُكمْ   َوإِنَّ َوإِنَّ ]]حيث قال تعالى: 

ْنَس نَ   َخَلْقنَ َخَلْقنَ   َوَلَقْد َوَلَقْد ]]وقال تعالى:  ْنَس نَ اإْلِ بْ ِ   ِمنْ ِمنْ   إَِلْيهِ إَِلْيهِ   َأْقَرُب َأْقَرُب   َوَنْحنُ َوَنْحنُ   َنْفُسهُ َنْفُسهُ   بِهِ بِهِ   ُتَوْسِوُس ُتَوْسِوُس   َم َم   َوَنْعَلمُ َوَنْعَلمُ   اإْلِ بْ ِ َْ   إِذْ إِذْ   ،،  اْلَوِريدِ اْلَوِريدِ   َْ

َي نِ   َيَتَلقَّىَيَتَلقَّى َي نِ اِْلَُتَلقِّ ََملِ   َوَعنِ َوَعنِ   اْلَيِمنيِ اْلَيِمنيِ   َعنِ َعنِ   اِْلَُتَلقِّ ََملِ الشِّ يب ٌ   َلَدْيهِ َلَدْيهِ   إَِلَّ إَِلَّ   ْولٍ ْولٍ قَ قَ   ِمنْ ِمنْ   َيْلِفظُ َيْلِفظُ   َم َم   ،،  َقِعيد ٌ َقِعيد ٌ   الشِّ
يب ٌ َرقِ
 {{2828--2424::قق}}  [[َعتِيد ٌ َعتِيد ٌ   َرقِ

ــُه قَاااَل:  ) َأن  َرس ااوَل الل ااِه  وورد َعااْن َأبِااي ه َرْيااَرَة  ــوُل اللَّ ــل  ي ُق ــد ي أ ن  ي ع م  ب  :  إ ذ ا أ ر اد  ع 
ــا ب   ُتُبوه  ــا ف اك  ل ه  ــه ن  ع م  ــا، ف  تَّــى ي ع م ل ه  ــه  ح  ل ي  ــا ع  ُتُبوه  ــيِّئ ةا ف ــال  ت ك  ل ــي س  ــن  أ ج  ــا م  ــا، و ا  ن  ت ر ك ه  ث ل ه  م 

                                                 
. 300-4/255معاااالم التنزيااال فاااي تفساااير القااارآن: . 374-16/365جاااامع البياااان فاااي تأويااال القااارآن: انظااار:  (1)

 .5/251الجامع ألحكام القرآن: 
 .7/6الجامع ألحكام القرآن: . 11/405جامع البيان في تأويل القرآن:   :( انظر2)
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ــن ةا، ف ــه ن  ع   س  ــا ل ــُه ح  ُتُبوه  ــا ف اك  ــن ةا ف ل ــم  ي ع م ل ه  س  ــل  ح  ــن ةا. و ا  ذ ا أ ر اد  أ ن  ي ع م  س  ــا ل ــُه ح  ُتُبوه  ــا ف اك  ل ه  م 
ع فٍ  ائ ة  ض  ث ال ه ا إ ل ى س ب ع  م  ر  أ م  ُتُبوه ا ل ُه ب ع ش   .  (1) (ف اك 

 شهود صالة الفجر وصالة العصر:  -و

ئ ك ةٌ  ف يُكم   ي ت ع اق ُبون  ) :  الل هِ  َرس ولَ  َأن    ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ ودليل ذلك ما ورد  ئ ك ـةٌ  ب اللَّي ل   م ال  م ال   و 
ُعون   ب النَّه ار   ت م  ي ج  ة   ف ي و  ال  ر   ص  ة   ال ف ج  ال  ص  ر   و  ين   ي ع ُرجُ  ُثمَّ  ال ع ص  أ ُلُهم   ف يُكم   اُتواب   الَّذ  ل مُ  و ُهو   ف ي س   أ ع 

م   ُتم   ك ي ف   ب ه  ب اد ي ت ر ك  ن اُهم   ف ي ُقوُلون   ع  لُّون   و ُهم   ت ر ك  لُّون   و ُهم   و أ ت ي ن اُهم   ُيص   .  (2) (ُيص 

 تسجيل من يأتون الجمعة: -ز

مُ  ك ان   اإ ذ  ) :  الن ِبين  َقالَ : َقالَ   ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ حيث ورد  ق ف ت   ال ُجُمع ة   ي و  ئ ك ةُ  و  ل ى ال م ال   ع 
د   ب اب   تُُبون   ال م س ج  ل   ي ك  ل   األ  وَّ ث لُ  ف األ  وَّ م  ر   و   ب ق ر ةا  ُيه د ي ك الَّذ ي ُثمَّ  ب د ن ةا  ُيه د ي الَّذ ي ك م ث ل   ال ُمه جِّ
ةا  ُثمَّ  ك ب شاا ُثمَّ  اج  ةا  ُثمَّ  د ج  م امُ  ر ج  خ   ف ه ذ ا ب ي ض  ا اإل   و  ت م ُعون   ُصُحف ُهم   ط و  ي س  ر   و    .(3)(الذِّك 

 كتابة أعمال العباد في الصالة: -ح

َرِقي   َراِفع   نِ ابْ  ِرَفاَعةَ  نْ اعَ دل على ذلك ما ورد اوي   الن ِبي   َوَراءَ  ن َصل ي َيْوم ا ك ن ا: َقالَ   (4) الزن
د هُ  ل م ن   اللَّهُ  س م ع   ق ال   الرَّك ع ة   م ن   ر أ س هُ  ر ف ع   ف ل مَّا) :  م  ر اء هُ  ر ُجلٌ  ق ال   ح  بَّن ا و  ل ك   ر  دُ  و  م  داا ال ح  م   ح 

ر ف   ف ل مَّا ف يه   ُمب ار كاا ط يِّباا ك ث يراا ع ةا  ر أ ي تُ  ق ال   أ ن ا ق ال   ال ُمت ك لِّمُ  م ن   ق ال   ان ص  ث ين   ب ض  ث ال   م ل كاا و 
ُرون   ُتُبه ا أ يُُّهم   ه اي ب ت د  لُ  ي ك    .(5)(أ وَّ

 عند قراءة القرآن: النزول -ط

ي رٍ  بن ُأس ي د   أ نَّ ويدل على ذلك فيما ورد  ل ةا  هو ب ي ن م ا  ُحض  ه   في ي ق ر أُ  ل ي  ب د  ر  ال ـت   إ ذ   م   ف ر ُسـهُ  ج 
ال ت   ُثمَّ  ف ق ر أ   ر ى ج  ال ت   ُثمَّ  ف ق ر أ   ُأخ  ا ج  يتُ  ي دٌ ُأس   قال أ ي ضا ش  تُ  يحيى ت ط أ   أ ن   ف خ  ث ـلُ  فـهذا إ ل ي ه ا ف ُقم   م 

                                                 
ُلوا َكيََلَم اهللِ ...[ التوحيد، باب قوله تعالى: (  صحيل البخاري: الكتاب 1) ، 5/144، {11}الفيتح:]...ُيِريُدوَن َأْن ُيَبيدِّ

 .7501ح
َف ( صحيل البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: 2) َداُرُه ََخ ِسنَي َأل  م  َكاَن ِمق  وُح إَِلي ِه ِف َيو  َكُة َوالرُّ

ُرُج املََلئِ ]َتع 

 .7425، ح5/126، {0:}املعارجَسنَة [ 
 .522، ح2/12، كتاب الجمعة، باب الستماإ إلى الخطبة(  صحيل البخاري:  3)
رفاعااة ْباان رافااع ْباان مالااك ْباان  العجااالن ْباان َعْماارو ْباان َعاااِمر ْباان زريااق، األنصاااري الخزرجااي الزرقااي، يكنااى أبااا  (4)

ااه أم مالااك بناات أبااى باان ساالول، أخاات َعْبااد الل ااِه ْباان أَ  بِااي رأس المنااافقين. شااهد العقبااة، إنااه مماان شااهد معاااذ، وأم 
 2/73. أسد الغابة : بدر ا، وأحد ا، والخندق، وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع َرس ول الل ِه 

 .755، ح1/155(  صحيل البخاري: كتاب اآلذان، باب استواء الظهر في الركوإ، 5)
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ق   الظُّلَّة   ي ف و  ث الُ  فيها ر أ س  ت   السُُّرج   أ م  ـوِّ  في ع ر ج  تُ  قـال أ ر اه ـا مـا حتـى ال ج   رسـول علـى ف غ ـد و 
ة   أنا ب ي ن م ا  اللَّه ر ُسول   يا :فقلت   اللَّه   ف   من ال ب ار ح  و  ب د ي في أ ق ر أُ  ل  اللَّي   ج  ر  ال ت   إ ذ   .(1)م   ج 

ي ي رٍ  بن )اقرأ :  اللَّه   رسول فقال ف ر س  ال ت   ُثمَّ  ف ق ر أ تُ  :قال (ُحض  ا ج    : اللَّه   رسول فقال أ ي ضا
ـي رٍ  بـن )اقـرأ ال ـت   ثُـمَّ  ف ق ـر أ تُ  :قـال (ُحض  ــا ج  ـي رٍ  بـن )اقـرأ :  اللَّـه   رسـول فقـال أ ي ضا  :قــال (ُحض 

ر ف تُ ف   يباا يحيى وكان ان ص  يتُ  منها ق ر  ش  ث ل   ف ر أ ي تُ  ت ط أ هُ  أ ن   خ  ث الُ  فيها الظُّلَّة   م  ـت   السُّـُرج   أ م   ع ر ج 
ــوِّ  فــي ــا مــا حتــى ال ج  ــك  :)  اللَّــه   رســول فقــال أ ر اه  ــةُ  ت ل  ئ ك  ــت م عُ  كانــت ال م ال  ل ــو   لــك ت س   ق ــر أ ت   و 

ت   ب ح  ت ت رُ  ما الناس ي ر اه ا أل  ص   .(2)(منهم ت س 
 الدعاء والستغفار للمْمنين: -ي

ِْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن حيث قال تعالى:  ْوَلُه ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرَّبِّ َْ ِْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن ]الَِّذيَن ََيِْمُلوَن الَعْرَش َوَمْن  ْوَلُه ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرَّبِّ َْ ]الَِّذيَن ََيِْمُلوَن الَعْرَش َوَمْن 

ًة َوِعْلًَم  ٍء َرْْحَ نَ  َوِسْعَت ُك َّ ََشْ ِذيَن َآَمنُوا َربَّ ًة َوِعْلًَم لِلَّ ٍء َرْْحَ نَ  َوِسْعَت ُك َّ ََشْ ِذيَن َآَمنُوا َربَّ َبُعوا َسبِيَلَك َوقِِهْم َعَذاَب اجَلِحيِم[   لِلَّ ِذيَن َت ُبوا َواتَّ َبُعوا َسبِيَلَك َوقِِهْم َعَذاَب اجَلِحيِم[ َف ْغِفْر لِلَّ ِذيَن َت ُبوا َواتَّ َف ْغِفْر لِلَّ

ِْم قال تعالى: و ،{{77}غ فر:}غ فر: ِهنَّ َواَِلََلئَِكُة ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرَّبِّ
َمَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوقِ ِْم ]َتَك ُد السَّ ِهنَّ َواَِلََلئَِكُة ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرَّبِّ
َمَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوقِ ]َتَك ُد السَّ

يُم[َوَيْسَتْغِفُروَن ِلَِْن ِِف األَْرِض َأََل إِنَّ اهللََوَيْسَتْغِفُروَن ِلَِْن ِِف األَْرِض َأََل إِنَّ اهللَ ِْ يُم[ ُهَو الَغُفوُر الرَّ ِْ ورى:   ُهَو الَغُفوُر الرَّ ورى:}الشُّ    {{99}الشُّ

ا) :َقالَ   الن ِبي   َأن    ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ ويدل على ذلك ما ورد  مٍ  م ن   م  ب حُ  ي و  ب ادُ  ُيص   إ لَّ  ف يه   ال ع 
ن   م ل ك ان   ُدُهم ا ف ي ُقولُ  ي ن ز ل  ط   اللَُّهمَّ  أ ح  ل فاا ُمن ف قاا أ ع  ي ُقولُ  خ  رُ ا و  خ  ط   اللَُّهمَّ  آل  كاا أ ع  س   .(3)(ت ل فاا ُمم 

ةُ )  :قَاالَ    الن بِاي   َعانْ   ه َرْياَرةَ  َأبِاي َعانْ وما ورد  ـال  يـع   ص  م  يـدُ  ال ج  ل ـى ت ز  ت ه   ع  ـال   ب ي ت ـه   ف ـي ص 
ت ه   ال  ص  ساا ُسوق ه   ف ي و  م  ر ين   خ  ش  ةا  و ع  د ُكم   ف ه نَّ  د ر ج  أ   إ ذ ا أ ح  ضَّ س ـن  ف أ   ت و  د   و أ تـ ى ح  ـج  يـدُ  ل   ال م س   ُير 

ة   إ لَّ  ال  طُ  ل م   الصَّ ط و ةا  ي خ  ةا  ب ه ا اللَّهُ  ر ف ع هُ  إ لَّ  خ  ـطَّ  د ر ج  ح  ن ـهُ  و  يئ ـةا  ع  ط  تَـّى خ  ُخل   ح  د   ي ـد  ـج   و ا  ذ ا ال م س 
ل   د   د خ  ةٍ  ف ي ك ان   ال م س ج  ال  ب ُسهُ  ك ان ت   م ا ص  لِّي ت ح  ُتص  ل ي ه   يي ع ن   و  ئ ك ةُ  ع  ـه   ف ي د ام   م ا ال م ال  ل س   م ج 
لِّي الَّذ ي ف ر   اللَُّهمَّ  ف يه   ُيص  هُ  اللَُّهمَّ  ل هُ  اغ  م  ث   ل م   م ا ار ح  د   .(4)(ف يه   ُيح 

                                                 
 .1/213ب الحديث واألثر: . النهاية في غريموضع يجفف فيه التمرالمربد: ( 1)
 .2/154( صحيل مسلم:  كتاب صالة المسافرين، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، 2)
 .3/83(  صحيل مسلم: كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، 3)
 .477، ح1/103(  صحيل البخاري: كتاب البيوإ، باب ما ذكر في األسواق، 4)
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م امُ  ق ال   إ ذ ا : )قَاالَ    الل هِ  َرس ولَ  َأن    ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ وما ورد  ِ ]] اإل   ْْ ِ َغ ْْ   َوََل َوََل   َعَليْيِهمْ َعَليْيِهمْ   اِْلَْغُضوِب اِْلَْغُضوِب   َغ

ي لِّنيَ  ي لِّنيَ الضَّ ــين   ف ُقوُلــوا  {{11::الفاحتددةالفاحتددة}}[ [   الضَّ ــن   ف ه نَّـهُ  آم  ُلــهُ  و اف ـق   م  ل   ق و  ئ ك ـة   ق ــو  ـا ل ــهُ  ُغف ــر   ال م ال  ــن   ت ق ــدَّم   م   م 

 . (1)(ذ ن ب ه  

ْمنون ويثبتونهم: القتال  -ك  مع الم

َكِة َأِّنِّ حيث قال تعالى: 
ي َربهَك إََِل اِلَََلئِ

ِْ َكِة َأِّنِّ ]إِْذ ُيو
ي َربهَك إََِل اِلَََلئِ

ِْ ُِْلِقي ِِف ُقُلوِب الَِّذيَن ]إِْذ ُيو ُِْلِقي ِِف ُقُلوِب الَِّذيَن  َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن َآَمنُوا َس  َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن َآَمنُوا َس

ُبوا ِمنُْهْم ُك َّ َبنَ ٍن[  ُبوا َفْوَق األَْعنَ ِق َواْْضِ ْعَب َف ْْضِ ُبوا ِمنُْهْم ُك َّ َبنَ ٍن[ َكَفُروا الره ُبوا َفْوَق األَْعنَ ِق َواْْضِ ْعَب َف ْْضِ ]إِْذ ]إِْذ قال تعالى: و ،،{{2121}اْلنفال:}اْلنفال:َكَفُروا الره

ُكمْ  ُكْم َف ْستََج َب َلُكْم َأِّنِّ ُُمِده ُكمْ َتْسَتِغيُثوَن َربَّ ُكْم َف ْستََج َب َلُكْم َأِّنِّ ُُمِده قال تعالى: و ،،{{55}اْلنفال:}اْلنفال:بَِِلٍْف ِمَن اِلَََلئَِكِة ُمْرِدفنَِي[ بَِِلٍْف ِمَن اِلَََلئَِكِة ُمْرِدفنَِي[   َتْسَتِغيُثوَن َربَّ

ُكْم َتْشُكُرونَ  ُقوا اهللَ َلَعلَّ ُكُم اهللُ بَِبْدٍر َوَأْنتُْم َأِذلَّة ٌ َف تَّ َ َُ ُكْم َتْشُكُرونَ ]َوَلَقْد َن ُقوا اهللَ َلَعلَّ ُكُم اهللُ بَِبْدٍر َوَأْنتُْم َأِذلَّة ٌ َف تَّ َ َُ إِْذ َتُقوُل لِْلُمْؤِمننَِي َألَْن َيْكِفَيُكْم َأْن إِْذ َتُقوُل لِْلُمْؤِمننَِي َألَْن َيْكِفَيُكْم َأْن ، ، ]َوَلَقْد َن

ُكْم بَِثََلَثِة آَ  ُكْم َربه ُكْم بَِثََلَثِة آَ ُيِمدَّ ُكْم َربه ُِْتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا ، ، ََلٍف ِمَن اَِلََلئَِكِة ُمنَْزلنِيَ ََلٍف ِمَن اَِلََلئَِكِة ُمنَْزلنِيَ ُيِمدَّ وا َوَتتَُّقوا َوَي ُِْتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا َبََل إِْن َتْصِِبُ وا َوَتتَُّقوا َوَي َبََل إِْن َتْصِِبُ

ِمنَي[ َكِة ُمَسوِّ
ُكْم بَِخْمَسِة َآََلٍف ِمَن اَِلََلئِ ِمنَي[ُيْمِدْدُكْم َربه َكِة ُمَسوِّ
ُكْم بَِخْمَسِة َآََلٍف ِمَن اَِلََلئِ    {{219219--213213}آل عمران:}آل عمران:  ُيْمِدْدُكْم َربه

 :البشر بعمل الخير إلهام  -ل

 ق ككتاب اهللاتصاديق بالحاالو  ،وماوالصا ،كالصاالة ،لى فعل الخيرإن المال،كة تحث المومن ع
  َمْسااع ود   ْباانِ  الل ااهِ  َعْباادِ  َعاانْ مااا ورد ويبااين ذلااك  ،(2)ورسااوله   َالل ااهِ  َرس ااول   قَااالَ : قَااال  : 
ل ــك   آد م   ب ـاب ن   ل مَّـةا  ل لشَّـي ط ان   إ نَّ ) ل ل م  يبٌ  ب الشَّـرِّ  يع ـادٌ ف ه   الشَّــي ط ان   ل مَّـةُ  ف أ مَّـا ل مَّـةا  و  ـذ  ت ك  قِّ  و   ب ــال ح 

ي ر   ف ه يع ادٌ  ال م ل ك   ل مَّةُ  و أ مَّا يقٌ  ب ـال خ  ـد  ت ص  قِّ  و  ـن   ب ـال ح  ـد   ف م  ج  ل م   ذ ل ـك   و  ـن   أ نَّـهُ  ف ل ـي ع  ـد   اللَّـه   م  م   ف ل ي ح 
م ن    اللَّه   د   و  ج  ر ى و  ُخ  ذ   األ  يم   ط ان  الشَّي   م ن   ب اللَّه   ف ل ي ت ع وَّ ْيَط ُن َيِعُدُكُم الَفْقيَر  :ق ر أ ُثمَّ  الرَّج  ْيَط ُن َيِعُدُكُم الَفْقيَر ]الشَّ ]الشَّ

] ُِْمُرُكْم بِ لَفْحَش ِء َواهللُ َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمنُْه َوَفْضًَل َواهللُ َواِسع ٌ َعلِيم ٌ [َوَي ُِْمُرُكْم بِ لَفْحَش ِء َواهللُ َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمنُْه َوَفْضًَل َواهللُ َواِسع ٌ َعلِيم ٌ    .(1) ({{148148}البقرة:}البقرة:  َوَي

 للعبد في األرض: هأو بغض اهلل حبةم إعالن  -م

ــبَّ  إ ذ ا اللَّـه   إ نَّ  :  )  الل اهِ  َرس اول   قَااالَ :  قَاالَ   ةَ ه َرْيارَ  َأبِاي َعانْ لماا ورد  ب ـداا أ ح  ـا ع  يــل   د ع  ب ر   ج 
بُّ  إ نِّي ف ق ال   ناا ُأح  بَّهُ  ُفال  بُّهُ  ق ال   ف أ ح  ب ر يلُ  ف ُيح  ـبُّ  اللَّه   إ نَّ  ف ي ُقولُ  السَّم اء   ف ي ُين اد ي ُثمَّ  ج  ناـا ُيح   ُفال 

بُّوهُ  عُ  ُثمَّ  ق ال   السَّم اء   أ ه لُ  بُّهُ ف ُيح   ف أ ح  ب ـداا أ ب غ ـض   و ا  ذ ا األ  ر ض   ف ـي ال ق ُبولُ  ل هُ  ُيوض  ـا ع  يـل   د ع  ب ر   ج 

                                                 
 .782، ح1/156، باب جهر المأموم بالتأمين، كتاب اآلذان (  صحيل البخاري:1)
 .1/143: مرقاة المفاتيل شرح مشكاة المصابيل(  2)
قال الترمذي: الحديث حسن غريب،  .2588، ح5/215(  سنن الترمذي: أبواب تفسير القرآن، باب سورة البقرة، 3)

 .2588، ح3/200قال األلباني: حديث صحيل. صحيل سنن الترمذي: 
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ــُض  إ نِّــي ف ي ُقــولُ  ــا ُأب غ  نا ــهُ  ُفال  ُضــهُ  ق ــال   ف أ ب غ ض  يــلُ  ف ُيب غ  ب ر  ي ُثــمَّ  ج  ــاد  ــي ُين  ــل   ف  ــم اء   أ ه   اللَّــه   إ نَّ  السَّ
ُضوهُ  نااُفال   ُيب غ ُض  ُضون هُ  ق ال   ف أ ب غ  عُ  ُثمَّ  ف ُيب غ  اءُ  ل هُ  ُتوض    .(1)(األ  ر ض   ف ي ال ب غ ض 

ْمن:  -ن  تحمل البشرى للم

ُل َعَلْيِهُم اَِلََلئَِكُة َأَلَّ ََّتَ ُفوا َوََل َتْ حيث قال تعالى:  نَ  اهللُ ُثمَّ اْسَتَق ُموا َتتَنَزَّ ُل َعَلْيِهُم اَِلََلئَِكُة َأَلَّ ََّتَ ُفوا َوََل َتْ ]إِنَّ الَِّذيَن َق ُلوا َربه نَ  اهللُ ُثمَّ اْسَتَق ُموا َتتَنَزَّ َزُنوا َزُنوا ]إِنَّ الَِّذيَن َق ُلوا َربه

وا بِ جَلنَِّة الَّتِي ُكنْتُْم ُتوَعُدوَن[ وا بِ جَلنَِّة الَّتِي ُكنْتُْم ُتوَعُدوَن[َوَأْبِْشُ لت:  َوَأْبِْشُ لت:}فصِّ   {{3030}فصِّ

ـا ز ار   ر ُجـالا  أ نَّ ) :   الن بِاي   َعانْ   ه َرْياَرةَ  َأبِاي َعانْ ويدل على ذلاك ماا ورد  ي ـةٍ  ف ـي ل ـهُ  أ خا  ق ر 
ر ى د   ُأخ  ل ى ل هُ  اللَّهُ  ف أ ر ص  ت ه   ع  ر ج  ل ي ه   ىأ ت   ف ل مَّا م ل كاا م د  يـدُ  أ ي ـن   ق ـال   ع  يـدُ  ق ـال   ُتر  ـا ُأر   ف ـي ل ـي أ خا
ه   ي ة   ه ذ  ل ي ه   ل ك   ه ل   ق ال   ال ق ر  ي ر   ل   ق ال   ت ُربُّه ا ن ع م ةٍ  م ن   ع  ب ب ُتهُ  أ نِّي غ  ـزَّ  اللَّه   ف ي أ ح  ـلَّ  ع  ج   ق ـال   و 
ب ب ت هُ  ك م ا بَّك  أ ح   ق د   اللَّه   ب أ نَّ  إ ل ي ك   اللَّه   ر ُسولُ  ف ه نِّي   .(2)(ف يه   أ ح 

 لة المْمنين في الدنيا واآلخرة امو   -س

َي ةِ   ِِف ِِف   َأْولَِي ُؤُكمْ َأْولَِي ُؤُكمْ   َنْحنُ َنْحنُ ]]قال تعالى:  َي ةِ احْلَ ْنيَ   احْلَ ْنيَ الده   َم َم   فِيَه فِيَه   َوَلُكمْ َوَلُكمْ   َأْنُفُسُكمْ َأْنُفُسُكمْ   َتْشَتِهيَتْشَتِهي  َم َم   فِيَه فِيَه   َوَلُكمْ َوَلُكمْ   اآْلِخَرةِ اآْلِخَرةِ   َوِِف َوِِف   الده

ُعون ُعونَتدَّ ي  َغُفورٍ َغُفورٍ   ِمنْ ِمنْ   ُنُزًَل ُنُزًَل   *َ*ََتدَّ ِْ يَر
ِْ لت:[ [   مٍ مٍ َر لت:}فصِّ  {{3131--3322}فصِّ

َي ةِ  ِِف  َأْولَِي ُؤُكمْ  َنْحنُ ] للمومنين تقول المال،كةفي هذه اآلية الكريمة  ْنَي  احْلَ نحن  أي  [الده
ل نفارقكم و  في الحياة الدنيا،  ونسدد خطاكم ،وأحبابكم وأنصاركم ،الحفظة الذين كنا معكم

 . (3)حتى تدخلوا الجنة
 زيارة أهل الجنة: -ع

يَّ ِِتِْم َواَِلََلئَِكُة ل تعالى: حيث قا ِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ
يَّ ِِتِْم َواَِلََلئَِكُة ]َجنَّ ُت َعْدٍن َيْدُخُلوََّنَ  َوَمْن َصَلَح ِمْن َآَب ئِ ِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ
]َجنَّ ُت َعْدٍن َيْدُخُلوََّنَ  َوَمْن َصَلَح ِمْن َآَب ئِ

   {{1313}الرعد:}الرعد:  َيْدُخُلوَن َعَليِْهْم ِمْن ُك ِّ َب ٍب[َيْدُخُلوَن َعَليِْهْم ِمْن ُك ِّ َب ٍب[

 النار:  خزنة -ف

َزَنِة َجَهنَّ   حيث قال تعالى: َزَنِة َجَهنَّ ]َوَق َل الَِّذيَن ِِف النَّ ِر خِلَ ْف َعنَّ  َيْوًم  ِمَن الَعَذاِب[ ]َوَق َل الَِّذيَن ِِف النَّ ِر خِلَ ُكْم َُيَفِّ ْف َعنَّ  َيْوًم  ِمَن الَعَذاِب[ َم اْدُعوا َربَّ ُكْم َُيَفِّ َم اْدُعوا َربَّ

َ  الَِّذيَن َآَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َن ًرا َوُقوُدَه  النَّ ُس َواحِلَج َرُة ، وق ل تع َل: ، وق ل تع َل: {{9494}غ فر:}غ فر: َ  الَِّذيَن َآَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َن ًرا َوُقوُدَه  النَّ ُس َواحِلَج َرُة ]َي  َأُّيه ]َي  َأُّيه

َكة ٌ ِغََلظ ٌ ِشَداد ٌ ََل َيْعُصوَن اهللَ َم  َأمَ 
َكة ٌ ِغََلظ ٌ ِشَداد ٌ ََل َيْعُصوَن اهللَ َم  َأمَ َعَلْيَه  َمََلئِ
 { { 44}التَّحريم:}التَّحريم:َرُهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[ َرُهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[ َعَلْيَه  َمََلئِ

                                                 
 .8/40، م: كتاب البر واألدب والصلة، باب إذا أحب اهلل عبدا  ( صحيل مسل1)
 .8/12( صحيل مسلم: كتاب البر واألدب والصلة، باب في فضل الحب في اهلل، 2)
 .7/177. تفسير القرآن العظيم: 4/132( انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن: 3)
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ْم َخَزَنُتَه  أَ وقال تعالى:  تَّى إَِذا َج ُءوَه  ُفتَِحْت َأْبَواَُّبَ  َوَق َل ََلُ َْ ْم َخَزَنُتَه  أَ ]َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا إََِل َجَهنََّم ُزَمًرا  تَّى إَِذا َج ُءوَه  ُفتَِحْت َأْبَواَُّبَ  َوَق َل ََلُ َْ َِلْ َِلْ ]َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا إََِل َجَهنََّم ُزَمًرا 

ِْتُِكْم ُرُس  ٌ ِمنُْكْم َيتُْلوَن َعَليُْكْم َآَي ِت َربِّ  ِْتُِكْم ُرُس  ٌ ِمنُْكْم َيتُْلوَن َعَليُْكْم َآَي ِت َربِّ َي ْت َكلَِمُة َي قَّ َْ ْت َكلَِمُة ُكْم َوُينِْذُروَنُكْم لَِق َء َيْوِمُكْم َهَذا َق ُلوا َبََل َوَلكِْن  قَّ َْ ُكْم َوُينِْذُروَنُكْم لَِق َء َيْوِمُكْم َهَذا َق ُلوا َبََل َوَلكِْن 

مر: مر:الَعَذاِب َعََل الَك فِِريَن[ }الزه   {{7777الَعَذاِب َعََل الَك فِِريَن[ }الزه

 الجنة: خزنة -ص

تَّى إَِذا َج ُءوَه  َوُفتِ حيث قال تعالى:  َْ ْم إََِل اجَلنَِّة ُزَمًرا  ُ َقْوا َرَّبَّ تَّى إَِذا َج ُءوَه  َوُفتِ ]َوِسيَق الَِّذيَن اتَّ َْ ْم إََِل اجَلنَِّة ُزَمًرا  ُ َقْوا َرَّبَّ َحْت َأْبَواَُّبَ  َوَق َل َحْت َأْبَواَُّبَ  َوَق َل ]َوِسيَق الَِّذيَن اتَّ

ْم َخَزَنتَُه  َسََلم ٌ َعَليُْكْم طِْبتُْم َف ْدُخُلوَه  َخ لِِديَن[  ْم َخَزَنتَُه  َسََلم ٌ َعَليُْكْم طِْبتُْم َف ْدُخُلوَه  َخ لِِديَن[ ََلُ مر:ََلُ مر:}الزُّ    {{1313}الزُّ

 النزول بالوحي:  -ق

ًق  ِلَِ  َبنْيَ حيث قال تعالى:  َلُه َعََل َقْلبَِك بِإِْذِن اهللِ ُمَصدِّ ُه َنزَّ يَ  َفإِنَّ ِْبِ ا جِلِ ًق  ِلَِ  َبنْيَ ]ُقْ  َمْن َك َن َعُدوًّ َلُه َعََل َقْلبَِك بِإِْذِن اهللِ ُمَصدِّ ُه َنزَّ يَ  َفإِنَّ ِْبِ ا جِلِ  َيَدْيِه  َيَدْيِه ]ُقْ  َمْن َك َن َعُدوًّ

  {{5151}البقرة:}البقرة:  َوُهًد  َوُبْْشَ  لِْلُمْؤِمننَِي[َوُهًد  َوُبْْشَ  لِْلُمْؤِمننَِي[

ُه َلَتنِْزيُ  َربِّ الَع َِلنِيَ وقال تعالى:  ُه َلَتنِْزيُ  َربِّ الَع َِلنِيَ ]َوإِنَّ وُق األَِمنيُ ، ، ]َوإِنَّ وُق األَِمنيُ َنَزَل بِِه الره َعََل َقْلبَِك لِتَُكوَن ِمَن اُِلنِْذِريَن[ َعََل َقْلبَِك لِتَُكوَن ِمَن اُِلنِْذِريَن[ ، ، َنَزَل بِِه الره

  {{250250--251251}الشعراء:}الشعراء:

َلُه ُروُق الُقُدِس ِمنْ قال تعالى:  َلُه ُروُق الُقُدِس ِمنْ ]ُقْ  َنزَّ َربَِّك بِ حَلقِّ لُِيَثبَِّت الَِّذيَن َآَمنُوا َوُهًد  َوُبْْشَ  لِْلُمْسلِِمنَي[ َربَِّك بِ حَلقِّ لُِيَثبَِّت الَِّذيَن َآَمنُوا َوُهًد  َوُبْْشَ  لِْلُمْسلِِمنَي[   ]ُقْ  َنزَّ

  {{201201}النحل:}النحل:

 الموكل بالنطفة:  -ر

اااِدق   َوه ااوَ    الل ااهِ  َرس ااول   َحااد ثََنا قَااالَ   الل ااهِ  َعْباادِ  َعاانْ وذلااك فيمااا ورد   إ نَّ :  )اْلَمْصااد وق   الص 
د ُكم   م عُ  أ ح  ل قُ  ُيج  ين   ُأمِّه   ب ط ن   ف ي هُ خ  ب ع  ماا أ ر  ل ق ةا  ذ ل ك   ف ي ي ُكونُ  ُثمَّ  ي و  ث ل   ع   ف ـي ي ُكونُ  ُثمَّ  ذ ل ك   م 
ــغ ةا  ذ ل ـك   ث ــل   ُمض  ـلُ  ثُــمَّ  ذ ل ــك   م  ل ــكُ  ُير س  وح   ف يــه   ف ي ــن ُفخُ  ال م  م رُ  الــرُّ  ْ ُيـ ب ع   و  ــاتٍ  ب ــأ ر  ق ــه   ب ك ت ــب   ك ل م  ز   ر 

ل ه   ش ق ي   ل ه  و ع م   و أ ج  يدٌ  أ و   و  ي ُرهُ  إ ل ه   ل   ف و الَّذ ي س ع  د ُكم   إ نَّ  غ  نَّة   أ ه ل   ب ع م ل   ل ي ع م لُ  أ ح  تَّى ال ج   م ا ح 
ب ي ن ه ا ب ي ن هُ  ي ُكونُ  ر اعٌ  إ لَّ  و  ب قُ  ذ  ل ي ه   ف ي س  ُخُله ا النَّـار   أ ه ـل   ب ع م ل   ف ي ع م لُ  ال ك ت ابُ  ع  ـد ُكم   نَّ و ا    ف ي ـد   أ ح 
تَّى النَّار   أ ه ل   ب ع م ل   ل ي ع م لُ  ب ي ن ه ا ب ي ن هُ  ي ُكونُ  م ا ح  ر اعٌ  إ لَّ  و  ب قُ  ذ  ل ي ه   ف ي س  ـل   ف ي ع م لُ  ال ك ت ابُ  ع   ب ع م 
نَّة   أ ه ل   ُخُله ا ال ج    .(1)(ف ي د 

 

 

 

                                                 
ي بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، ( صحيل مسلم: كتاب القدر، باب كيفية الخلق اآلدمي ف1)

8/44. 
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 المطلب الرابع: المفاضلة بين المالئكة وصالحي البشر:
 : عدة لى مذاهبإالبشر صالحي لماء في المفاضلة بين المال،كة و الع ذهب

 .إلى تفضيل المال،كة (1)المعتزلةذهب    .1

 .جميع المال،كة علىجميع األ،مة  إلى تفضيل الشيعةذهب و    .2

 :أقوال ةثالث إلى (2)أتباإ األشعريذهب و    .3

 منهم من يفضل األنبياء واألولياء.  

 قول   ول يقطع في ذلك ،ومنهم من يقف. 

 وحكااي ذلاااك عاان غيااارهم ماان أهااال  ،وحكااي عاان بعضاااهم ماايلهم إلاااى تفضاايل المال،كاااة
 .(3)السنة

 : عدة المفاضلة بين صالحي البشر والمال،كة إلى أقوال فيوذهب أهل السنة    .4

  ما ذهب إليه جمهور أهل السنة والجماعة: وهو القول بتفضيل صاالحي البشار علاى
 المال،كة.

  (4)ألنه من فضول الكالم ؛الموضوإالتوقف وعدم الخوا في . 

 د لهام مان نعايم، وتفضايل ِعاوماا أ   ،تفضيل صالحي البشر باعتبار النهاية فاي اآلخارة
ودوام عبادتهم وطاعتهم هلل  ،المال،كة في الدنيا باعتبار حالهم

(5) . 

                                                 
(  المعتزلة: هم أتباإ عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن 1)

 البصااري رحمااه اهلل، فااي أوا،اال الما،ااة الثانيااة، وقياال: إن واصاال باان عطاااء هااو الااذي وضااع أصااول مااذهب المعتزلااة،
وبنااى  وتابعااه عماارو باان عبيااد تلميااذ الحساان البصااري، فلمااا كااان زماان هااارون الرشاايد صاانف لهاام أبااو الهااذيل كتااابين

نفااااذ الوعياااد، والمنزلاااة باااين المنااازلتين، واألمااار  ماااذهبهم علاااى األصاااول الخمساااة، التاااي ساااموها: العااادل، والتوحياااد، وا 
. فرق معاصرة تنساب إلاى اإلساالم: 78س إبليس: صتلبيبالمعروف والنهي عن المنكر. ولبسوا فيها الحق بالباطل. 

2/155. 
شااعرة. أباي موساى الشاعري: موساس ماذهب األ ( علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن، من نسل الصاحابي2)

ثااام رجاااع وجااااهر  ،،ماااة المتكلماااين المجتهااادين. ولاااد فاااي البصااارة. وتلقاااى ماااذهب المعتزلاااة وتقااادم فااايهمكاااان مااان األ
علاى المجسامة، مقاالت  ،ة كتاب، منها: إمامة الصديق، الارداداد. قيل: بلغت مصنفاته ثالثمبخالفهم. وتوفي ببغ

 .4/263بانة عن أصول الديانة.  األعالم: اإل ،السالميين
 .302-301. شرح العقيدة الطحاوية:  ص 5/66.  شرح المقاصد: 4/356( انظر:  مجموإ الفتاوى:  3)
 .302ة: صانظر:  شرح العقيدة الطحاوي ( 4)
 .3/1104. بدا،ع الفوا،د: 4/343(  انظر:  مجموإ الفتاوى:  5)
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 :من أهل السنة والجماعة أولا: أدلة القائلين بتفضيل صالحي البشر على المالئكة

 منها:عدة، ن بأن صالحي البشر أفضل من المال،كة إلى أدلة استند القا،لو لقد 

]َوإِْذ ُقْلنَ  لِْلَمََلئَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم ]َوإِْذ ُقْلنَ  لِْلَمََلئَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم  في قوله تعالى: للمال،كة بالسجود آلدم  ر اهلل أمْ  .1

ِه َأَفَتتَّخِ  ِه َأَفَتتَّخِ َفَسَجُدوا إَِلَّ إِْبلِيَس َك َن ِمَن اجِلنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ َتُه َأْولَِي َء ِمْن ُدوِِّن َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ َفَسَجُدوا إَِلَّ إِْبلِيَس َك َن ِمَن اجِلنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ يَّ َتُه َأْولَِي َء ِمْن ُدوِِّن َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ ُذوَنُه َوُذرِّ يَّ ُذوَنُه َوُذرِّ

باء ،لهدنى األفضل بسجود يأمر ل الحكيم  ؛؛{{9090}الكهف:}الكهف:  بِْئَس لِلظَّ ِلنَِِي َبَدًَل[بِْئَس لِلظَّ ِلنَِِي َبَدًَل[  إبليس وا 
]َق َل ]َق َل حيث قال تعالى:  ،طين من وآدم نار من لكونه آدم من خير بأنه والتعليل ،واستكباره

ْْ ٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َن ٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي[ َم  َمنَعَ َم  َمنَعَ  ْْ ٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َن ٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي[ َك َأَلَّ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك َق َل َأَن  َخ  يدل  {{2121}اْلعراف:}اْلعراف:َك َأَلَّ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك َق َل َأَن  َخ
بليس إويويد ذلك قوله تعالى على لسان  ،وتعظيميم تكر  سجود كان به المأمور أن على

ْمَت َعَلَّ ]َق َل َأَرَأْيَتَك َهَذا الَّ ]َق َل َأَرَأْيَتَك َهَذا الَّ   قوله تعالى:اللعين في  ْمَت َعَلَّ ِذي َكرَّ  {{4141}اإلرساء:}اإلرساء:[ [ ......ِذي َكرَّ
وأن السجود . (1)

 .لهدنى األعلى سجود ول ،وزيارة تحية سجود ل

َم َآَدَم  في قوله تعالى: ،من علم عن غيره من المال،كة به آدم  ما اختص اهلل  .2 َم َآَدَم ]َوَعلَّ ]َوَعلَّ

َه  ُثمَّ َعَرَضُهْم َعََل اَِلََلئَِكِة َفَق َل َأْنبِ  َه  ُثمَّ َعَرَضُهْم َعََل اَِلََلئَِكِة َفَق َل َأْنبِ األَْسََمَء ُكلَّ َِْسََمِء َهُؤََلِء إِْن ُكنُْتْم َص ِدقنِيَ األَْسََمَء ُكلَّ َِْسََمِء َهُؤََلِء إِْن ُكنُْتْم َص ِدقنِيَ ُئوِِّن بِ َق ُلوا ُسبَْح َنَك ََل َق ُلوا ُسبَْح َنَك ََل   ،،ُئوِِّن بِ

ْمَتنَ  إِنََّك َأْنَت الَعلِيُم احَلكِيُم[ ْمَتنَ  إِنََّك َأْنَت الَعلِيُم احَلكِيُم[ِعْلَم َلنَ  إَِلَّ َم  َعلَّ م أفضل ومن المعلوم أن العالِ  ..{{5858--3232}البقرة:}البقرة:ِعْلَم َلنَ  إَِلَّ َم  َعلَّ
الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل َيْعَلُموَن الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل َيْعَلُموَن َهْ  َيْسَتِوي َهْ  َيْسَتِوي ..]..].. ويويد ذلك قوله تعالى: ،ممن دونه في العلم

ُر ُأوُلو األَْلَب ِب[ ََم َيَتَذكَّ ُر ُأوُلو األَْلَب ِب[إِنَّ ََم َيَتَذكَّ مر:إِنَّ مر:}الزُّ    ..{{55}الزُّ

ما يقع من صالحي البشر من الزلت والهفوات، ترفع لهم الدرجات، وتبد ل سي،اتهم إلى إن  .3
ابنِيَ   ......]]حسنات،  ابنِيَ إِنَّ اهللَ َُيِبه التَّوَّ رِ إِنَّ اهللَ َُيِبه التَّوَّ رِ  َوَُيِبه اُِلَتَطهِّ ومنهم من يعمل سي،ة تكون     ،،{{111111}البقرة:}البقرة:يَن [يَن [ َوَُيِبه اُِلَتَطهِّ

وكذلك  ،بالذنب أكرم الخلق عليه يللما ابت   ،ولو لم يكن العفو أحب اليه ،دخول الجنةل ا  سبب
نه ل يغفر الذنوب إل اهلل؛ فهذا من أسرار أمن علم العبد  وضحكه  ،فرحه بتوبة عبيدة

 وتعالى. ربوبيته، ولو شاء ما عصاه أحد من خلقه سبحانه

َعُ  فِيَه  َمْن ُيْفِسُد فِيَه  قوله تعالى:  .4 ْ ََ َعُ  فِيَه  َمْن ُيْفِسُد فِيَه  ]َوإِْذ َق َل َربهَك لِْلَمََلئَِكِة إِِّنِّ َج ِع  ٌ ِِف األَْرِض َخلِيَفًة َق ُلوا َأ ْ ََ ]َوإِْذ َق َل َربهَك لِْلَمََلئَِكِة إِِّنِّ َج ِع  ٌ ِِف األَْرِض َخلِيَفًة َق ُلوا َأ

ُس لََك َق َل إِِّنِّ َأْعَلُم َم  ََل َتْعَلُموَن[  َم َء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ ُس لََك َق َل إِِّنِّ َأْعَلُم َم  ََل َتْعَلُموَن[ َوَيْسِفُك الدِّ َم َء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ واستدلوا      {{3030}البقرة:}البقرة:َوَيْسِفُك الدِّ
 بها  من وجهين:

 ل على من هو خليفة عليه، وقد كان في األرا مال،كة.األول: أن الخليفة يفض  

                                                 
 .5/65(  انظر: شرح المقاصد: 1)
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والثاني: أن المال،كة طلبت من اهلل تعالى أن يكون الستخالف فيهم، والخليفة منهم، فلول 
 . (1)أن الخالفة درجة عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها

ِإن  َرس وَل رضي اهلل عنها:  َعْن َعاِ،َشة  حيث ورد  ،(2)مال،كته بعباده يوم عرفة اهلل مباهاة  .5
م  ع ر ف ة  و ا  نَُّه ) :َقالَ  الل ِه  ب داا م ن  النَّار  م ن  ي و  ث ر  م ن  أ ن  ُيع ت ق  اللَُّه ف يه  ع  ٍم أ ك  م ا م ن  ي و 

م  ال م ال   ُنو ُثمَّ ُيب اه ي ب ه  ء  ل ي د  ُْل   .(3)(ئ ك ة  ف ي ُقوُل م ا أ ر اد  ه 

 القائلين بتفضيل المالئكة على صالحي البشر: المعتزلة والصوفية ثانياا: أدلة 

 منها: عدة، أدلة بلقد استدل هذا الفريق 

مَ ]َوهللِ َيْسُجُد َم  ِِف ]َوهللِ َيْسُجُد َم  ِِف والتسبيل لقوله تعالى: ،والعبادة ،ودوام الطاعة ،عصمة المال،كة .1 مَ السَّ َواِت َواِت السَّ

وَن[وَ وَ  ٍة َواَِلََلئَِكُة َوُهْم ََل َيْسَتْكِِبُ وَن[َم  ِِف األَْرِض ِمْن َدابَّ ٍة َواَِلََلئَِكُة َوُهْم ََل َيْسَتْكِِبُ ََل َيْعُصوَن اهللَ ََل َيْعُصوَن اهللَ   ......]] وقوله تعالى:  {{0505}النحل:}النحل:  َم  ِِف األَْرِض ِمْن َدابَّ

  ..{{44}التَّحريم:}التَّحريم:َم  َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[ َم  َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[ 

َذ ال مون في قوله تعالى:بأنهم عباد مكرَ  وصفهم اهلل  .2 َ َذ ال]َوَق ُلوا اَّتَّ َ ْْحَُن َوَلًدا ُسبَْح َنُه َبْ  ِعَب د ٌ ]َوَق ُلوا اَّتَّ ْْحَُن َوَلًدا ُسبَْح َنُه َبْ  ِعَب د ٌ رَّ رَّ

ونسب الفعل إلى نفسه زيادة  ،لبني آدم ولكن قد ورد تكريم اهلل   ؛؛{{1414}اْلنبياء:}اْلنبياء:  ُمْكَرُموَن[ُمْكَرُموَن[
ْلنَ ُهْم ِِف الَِبِّ :في قوله تعالى ،وعلو المكانة ،في التكريم والشرف ْمنَ  َبنِي َآَدَم َوَْحَ ْلنَ ُهْم ِِف الَِبِّ ]َوَلَقْد َكرَّ ْمنَ  َبنِي َآَدَم َوَْحَ ]َوَلَقْد َكرَّ

َّْن َخَلْقنَ  َتْفِضيًَل[َوالَبْحِر َورَ َوالَبْحِر َورَ  ٍْ ُِم
ْلنَ ُهْم َعََل َكثِ َّْن َخَلْقنَ  َتْفِضيًَل[َزْقنَ ُهْم ِمَن الطَّيَِّب ِت َوَفضَّ ٍْ ُِم
ْلنَ ُهْم َعََل َكثِ   {{1010}اإلرساء:}اإلرساء:  َزْقنَ ُهْم ِمَن الطَّيَِّب ِت َوَفضَّ

ُبونَ قوله تعالى:  .3 َكُة اُِلَقرَّ
ُبونَ ]َلْن َيْسَتنْكَِف اِلَِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا هللِ َوََل اَِلََلئِ َكُة اُِلَقرَّ
أي ل   {{211211}النساء:}النساء:  [[......]َلْن َيْسَتنْكَِف اِلَِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا هللِ َوََل اَِلََلئِ

 ردلل قيس، ول من هو أرفع منه درجة؛ ولكن الكالم ة هلل عن العبودي يترفع عيسى 
 عن والترفع األلوهية بل البنوة النبوة مع فيه وادعا،هم ،المسيل في وغيرهم ،النصارىعلى 

 عيسى يترفع ل والمعنى .واألبرص األكمه يبرئ ولكونه ،أب بال ولد اهلل روح لكونه ؛العبودية
 هلل  العبودية عن، لهم أب ل الذين المال،كة وهم ،المعنى هذا في فوقه هو من ول، 
 . (4)األفضلية على دللة ول ، عيسى عليه يقدر مال على ويقدرون ،أم ول

 ،باعتبار كمال النهاية ،ن صالحي البشر أفضلإل به ابن تيمية رحمه اهلل: بويترجل لي ما قا  
منزهون عما يالبسه بنو  ،ن في الرفيق األعلىفإن المال،كة اآل ،والمال،كة أفضل باعتبار البداية

                                                 
 .4/367مجموإ الفتاوى:  انظر: ( 1)
 .4/367مجموإ الفتاوى:  انظر: ( 2)
 .4/107( صحيل مسلم: كتاب الحا، باب فضل الحا والعمرة ويوم عرفة، 3)
 .5/72:شرح المقاصد.  3/315معالم التنزيل:  .2/261:  ( انظر: إرشاد العقل السليم4)
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وأما يوم ، ول ريب أن هذه األحوال اآلن أكمل من أحوال البشر ،مستغرقون في عبادة الرب ،آدم
  (1)ب القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال المال،كة
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 املبحث الثاني
 نـــــان باجلــــدة اإلميــعقي

 وفيه أربعة مطالب:
 جن.المطلب األول: معنى ال

 المطلب الثاني: حكم اإليمان بالجن.
 المطلب الثالث: صفات الجن.

 المطلب الرابع: حقيقة إبليس وعالقته بالجن.
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 يـانـث الثـالمبح
 نـبالجان ـاإليم

 المطلب األول:  تعريف الجن:
 أولا:  الجن لغة: 

( ومشتقاتهالن أصل كإ  . (1)تحمل معنى الستر والخفاء ،مة )َجن 

 ثانياا:  الجن اصطالحاا:

.  (2)بكما أن عنصرنا التراب ،وعنصرهم النار ،ل ألوان لها ،هم أجسام رقاق صافية هوا،يةب  -1
ُموِم[: ودليل ذلك ما ورد في قوله تعالى ُموِم[]َواجَل نَّ َخَلْقنَ ُه ِمْن َقبُْ  ِمْن َن ِر السَّ  ..{{1111}اْلمر:}اْلمر:  ]َواجَل نَّ َخَلْقنَ ُه ِمْن َقبُْ  ِمْن َن ِر السَّ

 ،المومن منهم ،عجيبة أفعال منها وتظهر ،مختلفة بأشكال تشكلت ،هوا،ية لطيفة أجسامب  -2
ْسَلَم ْسَلَم ]َوَأنَّ  ِمنَّ  اُِلْسلُِموَن َوِمنَّ  الَق ِسُطوَن َفَمْن أَ ]َوَأنَّ  ِمنَّ  اُِلْسلُِموَن َوِمنَّ  الَق ِسُطوَن َفَمْن أَ ب قال تعالى: والعاصي ،والمطيع ،والكافر

ْوا َرَشًدا[  رَّ َك َتَ
ُِوَلئِ ْوا َرَشًدا[ َف رَّ َك َتَ
ُِوَلئِ {{2020}اجلّن:}اجلّن:َف

(3).  

ونصااوص الكتاااب والساانة أن تعريااف الجاان هااو:  السااابقة  ماان التعريفاااتالباحثااة توصاالت إليااه 
الماومن  فون، مانهمل ت رى على صورتها األصلية، مكل   ،النارلقوا من خ   اهلل، ق من مخلوقاتلْ خَ  أنهم

 ،ويتوالاادون، لهاام القاادرة علااى الطيااران ،ويتناااكحون ،ويشااربون ،أكلون، يااوالفاسااق والكااافر ،والعاصااي
  والتشكل وعندهم القدرة على األعمال الشاقة.

 ضوء القرآن والسنة. فيخالل الحديث عن صفاتهم من هذا التعريف  فيل يوسيتم التفص

 

 المطلب الثاني: حكم اإليمان بالجن:
ألن بالجن، وبكفار مان ينكار وجاودهم؛ بوذلاك  اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب اإليمان

ماان القاارآن األدلااة أثبتاات ، وقااد (4)ببالضااطرار معلومااا   وجااود الجاان تااواترت بااه أخبااار األنبياااء تااواترا  
                                                 

النهايااااة فااااي غريااااب الحااااديث . 214-7/211المحكاااام والمحاااايط األعظاااام:  .22-6/20كتاااااب العااااين:   :( انظاااار1)
 .704-1/701.  لسان العرب: 305-1/307واألثر: 

 .5/5الفصل في الملل واألهواء والنحل:  :(  انظر2)
 .3/368(  شرح المقاصد: 3)
 .15/10مجموإ الفتاوى:  (4)
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وجود الجن، وعلى هذا فيجب اإليمان بوجودهم رغم عدم إدراكهام، وذلاك مان صاميم اإليماان والسنة 
]الَّييِذيَن ]الَّييِذيَن وذلااك لقولااه تعااالى:  ،أول صاافة تميااز المتقااين  فااين بااه، والااذي اعتبااره اهللبالغيااب المكل  

َّ  َرَزْقنَ ُهْم ُينِْفُقوَن[ ََلَة َوُِم َّ  َرَزْقنَ ُهْم ُينِْفُقوَن[ُيْؤِمنُوَن بِ لَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ ََلَة َوُِم  ..{{33}البقرة:}البقرة:  ُيْؤِمنُوَن بِ لَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ

 ل تعااالى اهلل قاادرة ألن ؛كااونهم إمكااان العقاال بضاارورة وعلمنااا ،بااالحواس كدرَ ي اا لاام ماااهاام مو 
 هاذا عان باه يخارجهم تاأويال   فايهم تاأول أو ،الجان أنكار فمان، يشااء ماا يخلاق  وهاو ،لها نهاية

   .(1)والمال الدم حالل ،مشرك ،كافر فهو ،الظاهر
 األدلة من الكتاب والسنة: 

مااا يحااول بااين  ،والساانة النبويااة ماان األدلااة علااى ثبااوت وجااود الجاان ،لقااد ورد فااي القاارآن الكااريم
 بوجودهم، ومن تلك األدلة ما يلي: وبين التردد في التسليم  ،عقول المومنين

 أولا:  األدلة من القرآن:

ساورة تحمال  الكثير من اآليات تتحادث عان الجان، وقاد أنازل اهلل الكريم لقد ورد في القرآن 
 -اسمهم وهي سورة الجن، وفي ذلك زيادة على تأكيد وجودهم حقيقة ومن تلك األدلة ما يلي: 

َي إِ قوله تعالى:   -1 ِْ َي إِ ]ُقْ  ُأو ِْ ُه اْسَتَمَع َنَفر ٌ ِمَن اجِلنِّ َفَق ُلوا إِنَّ ]ُقْ  ُأو ُه اْسَتَمَع َنَفر ٌ ِمَن اجِلنِّ َفَق ُلوا إِنَّ َِلَّ َأنَّ   .{{22}اجلّن:}اجلّن:  َسِمْعنَ  ُقْرَآًن  َعَجًب [  َسِمْعنَ  ُقْرَآًن  َعَجًب [َِلَّ َأنَّ

َضُ وقوله تعاالى:   -2 َْ ْفنَ  إَِلْيَك َنَفًرا ِمَن اجِلنِّ َيْسَتِمُعوَن الُقْرَآَن َفَلَمَّ  َضُ ]َوإِْذ َِصَ َْ ْفنَ  إَِلْيَك َنَفًرا ِمَن اجِلنِّ َيْسَتِمُعوَن الُقْرَآَن َفَلَمَّ  ُه َقي ُلوا َأْنِصيُتوا َفَليَمَّ ُه َقي ُلوا َأْنِصيُتوا َفَليَمَّ وو]َوإِْذ َِصَ

  .{{1515}اْلحقاف:}اْلحقاف:ََل َقْوِمِهْم ُمنِْذِريَن[ََل َقْوِمِهْم ُمنِْذِريَن[ا إِ ا إِ ُقِِضَ َولَّوْ ُقِِضَ َولَّوْ 

ُهْم ََجِيًع  َي  َمْعَْشَ اجِلنِّ َقِد اْسيَتْكَثْرُتْم ِميَن اإِلْنيِس َوَقي َل َأْولَِيي ُؤُهْم ِميَن   قوله تعالى: -3 ُهْم ََجِيًع  َي  َمْعَْشَ اجِلنِّ َقِد اْسيَتْكَثْرُتْم ِميَن اإِلْنيِس َوَقي َل َأْولَِيي ُؤُهْم ِميَن ]َوَيْوَم ََيُْْشُ ]َوَيْوَم ََيُْْشُ

نَ  اْسَتْمَتَع َبْعُضنَ  بَِبْعٍض َوَبَلْغنَ  َأَجَلنَ  الَِّذي أَ  نَ  اْسَتْمَتَع َبْعُضنَ  بَِبْعٍض َوَبَلْغنَ  َأَجَلنَ  الَِّذي أَ اإِلْنِس َربَّ ْلَت َلنَ  َق َل النَّ ُر َمْثَواُكْم َخ لِِديَن فِيَه  إَِلَّ َم  اإِلْنِس َربَّ ْلَت َلنَ  َق َل النَّ ُر َمْثَواُكْم َخ لِِديَن فِيَه  إَِلَّ َم  جَّ جَّ

] كِيم ٌ َعلِيم ٌ َْ َك  [َش َء اهللُ إِنَّ َربَّ كِيم ٌ َعلِيم ٌ َْ َك    ..{{218218}اْلنعام:}اْلنعام:َش َء اهللُ إِنَّ َربَّ

وَن َعَلْيُكْم َآَي ِِت َوُينِْذُروَنكُ   قولاه تعاالى: -4 ِْتُِكْم ُرُس  ٌ ِمنُْكْم َيُقصه وَن َعَلْيُكْم َآَي ِِت َوُينِْذُروَنكُ ]َي  َمْعَْشَ اجِلنِّ َواإِلْنِس َأَِلْ َي ِْتُِكْم ُرُس  ٌ ِمنُْكْم َيُقصه ْم لَِق َء ْم لَِق َء ]َي  َمْعَْشَ اجِلنِّ َواإِلْنِس َأَِلْ َي

 ُ ْنَي  َوَشِهُدوا َعََل َأْنُفِسِهْم َأَّنَّ ُم احَلَي ُة الده ِْتُ ُ َيْوِمُكْم َهَذا َق ُلوا َشِهْدَن  َعََل َأْنُفِسنَ  َوَغرَّ ْنَي  َوَشِهُدوا َعََل َأْنُفِسِهْم َأَّنَّ ُم احَلَي ُة الده ِْتُ ْم َك ُنوا َك فِِريَن[ ْم َك ُنوا َك فِِريَن[ َيْوِمُكْم َهَذا َق ُلوا َشِهْدَن  َعََل َأْنُفِسنَ  َوَغرَّ

   {{230230}اْلنعام:}اْلنعام:

 

 

                                                 
 .5/5(  انظر: الفصل في الملل واألهواء والنحل: 1)
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 ثانياا: األدلة من السنة:

 وذلك كما يلي: ،قد أثبتت السنة النبوية وجود الجنل
 لتصريح بأصل خلقة الجن: ا  -3

ئ ك ةُ  ُخل ق ت  ):  الل هِ  َرس ول   َقالَ : َلتْ َرِضَي اهلل َعْنَها قا َعاِ،َشةَ  َعنْ وذلك فيما ورد   ُنورٍ  م ن   ال م ال 
ُخل ق   انُّ  و  ُخل ق   ن ارٍ  م ن   م ار جٍ  م ن   ال ج  مَّا آد مُ  و  ف   م     .(1) (ل ُكم   ُوص 

 عوتهم:بلقائهم ود تصريح النبي  -2

 ِبَشر   َفِبْتَنا َنِجْدكَ  َفَلمْ  َفَطَلْبَناكَ  َفَقْدَناكَ    الل هِ  َرس ولَ  َيا :َقالَ   َمْسع ود   اْبن   َعنْ وذلك فيما ورد 
ي أ ت ان ي)  : َفَقالَ  َقْومْ  ِبَها َباتَ  َلْيَلة   نِّ  د اع  م   ف ق ـر أ تُ  م ع هُ  ف ذ ه ب تُ  ال ج  ل ـي ه   ف ـان ط ل ق   ق ـال   ال قُـر آن   ع 
م   و آث ار   آث ار ُهم   ف أ ر ان ا ب ن ا س ـأ ُلوهُ  ن يـر ان ه  ـمُ  ُذك ـر   ع ظ ـمٍ  ُكـلُّ  ل ُكـم   ف ق ـال   الـزَّاد   و  ل ي ـه   اللَّـه   اس   ف ـي ي ق ـعُ  ع 

يُكم   ف ر   أ ي د  ـا ي ُكونُ  م ا أ و  ما ُكـلُّ  ل ح  ل ـفٌ  ب ع ـر ةٍ  و  ـت ن ُجوا ف ـال     اللَّـه   ر ُسـولُ  ف ق ـال   ل ـد و ابُِّكم   ع  ـا ت س  م   ب ه 
و ان ُكم   ط ع امُ  ف ه نَُّهم ا  .  (2) (إ خ 

 

 المطلب الثالث: صفات الجن: 
بعاا   وضال اهلل ؛ فمطبيعاتهصافاتهم و  نعلامل  ،عاالم غيباي هامو خلق الجان،  إن اهلل 

ي بعاا صافات وفيماا يلا ؛والسانة النبوياة صافات كثيارة للجان ،مبهم، وقد ذكر القرآن الكاريما يتعلق 
 والسنة النبوية:الكريم كما وردت في القرآن  ،الجن

 : ويشربون أولا:  يأكلون

ن و طعام الجن المسلم هو عظام ما أكل المسلمالجن يأكلون، وأن لقد أثبتت السنة النبوية أن 
  نص الحديث السابق في، ودليل ذلك بعد التسمية عليه

ين ـه   ف ل ي أ ُكـل   أحـدكم أ ك ل   إذا : )قال   الل هِ  َرس ولَ  َأن    ع َمرَ  نما ورد َعْن َعبِد اهلل بفيو   ب ي م 
ذا ين ه   ف ل ي ش ر ب   ش ر ب   وا  م ال ه   ي أ ُكلُ  الشَّي ط ان   فهن ب ي م  ي ش ر بُ  ب ش  م ال ه   و   .  (3) (ب ش 

 .ألن الشيطان يأكل ويشرب بشماله فنهى عن التشبه بهففي هذا الحديث بيان 

 

                                                 
 .37سبق تخريجه: ص(  1)
 .2/36(  صحيل مسلم: كتاب الصالة، باب الجهر فى القراءة فى الصبل والقراءة على الجن، 2)
 .5/105 راب وأحكامهما،(  صحيل مسلم: كتاب األشربة، باب آداب الطعام والش3)
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 :كاثرون:  يتزاوجون ويتثانياا 

َكيِة اْسيُجُدوا آِلََدَم َفَسيَجُدوا إَِلَّ إِْبلِييَس َكي َن ِميَن اجِلينِّ  ويوضل ذلك قوله تعاالى:
َكيِة اْسيُجُدوا آِلََدَم َفَسيَجُدوا إَِلَّ إِْبلِييَس َكي َن ِميَن اجِلينِّ ]َوإِْذ ُقْلنَي  لِْلَمََلئِ
]َوإِْذ ُقْلنَي  لِْلَمََلئِ

َتُه َأْولَِي َء ِمْن ُدوِِّن َوُهيْم َلُكيْم َعيُدوٌّ بِيئْ  يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ َتُه َأْولَِي َء ِمْن ُدوِِّن َوُهيْم َلُكيْم َعيُدوٌّ بِيئْ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ ،    {{9090}الكهدف:}الكهدف:َس لِلظَّي ِلنَِِي َبيَدًَل[ َس لِلظَّي ِلنَِِي َبيَدًَل[ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ

[  وقولاه تعاالى: اُت الطَّْرِف َِلْ َيْطِمْثُهنَّ إِْنس ٌ َقْبَلُهْم َوََل َجي نٌّ [ ]فِيِهنَّ َق ِِصَ اُت الطَّْرِف َِلْ َيْطِمْثُهنَّ إِْنس ٌ َقْبَلُهْم َوََل َجي نٌّ نن:]فِيِهنَّ َق ِِصَ نن:}الدرَّ ]َِلْ ]َِلْ ، وقوليه تعي َل:، وقوليه تعي َل:{ { 9494}الدرَّ

] [َيْطِمْثُهنَّ إِْنس ٌ َقْبَلُهْم َوََل َج نٌّ نن:  َيْطِمْثُهنَّ إِْنس ٌ َقْبَلُهْم َوََل َج نٌّ نن:}الرَّ   {{1010}الرَّ

َتيُه َأْولَِيي َء[...] قوله تعاالى:في وتوالد الجن وضل تزاوج تاآلية األولى ف يَّ وفاي ، َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ
[ اآلياااة الثانياااة والثالثاااة فاااي قولاااه تعاااالى:  الجاااندليااال علاااى أن  ]َِلْ َيْطِميييْثُهنَّ إِْنيييس ٌ َقيييْبَلُهْم َوََل َجييي نٌّ

 .  (1)يتزاوجون

 ثالثاا:  لهم القدرة على الطيران:

 ،الكااريم أن الجاان تصااعد إلااى السااماء الاادنيا؛ محاولااة منهااا اسااتراق الساامعقااد ورد فااي القاارآن ل
َرًس  َشيِديًدا َوُشيُهًب واإلتيان بخبر السماء، كما في قوله تعاالى:   َْ ََمَء َفَوَجْدَن َه  ُملَِئْت  َرًس  َشيِديًدا َوُشيُهًب ]َوَأنَّ  َِلَْسنَ  السَّ َْ ََمَء َفَوَجْدَن َه  ُملَِئْت    ،،]َوَأنَّ  َِلَْسنَ  السَّ

ْمِع َفَمْن َيْستَ  ْمِع َفَمْن َيْستَ َوَأنَّ  ُكنَّ  َنْقُعُد ِمنَْه  َمَق ِعَد لِلسَّ    {{55--88}اجلّن:}اجلّن:ِمِع اآلََن ََيِْد َلُه ِشَه ًب  َرَصًدا[ ِمِع اآلََن ََيِْد َلُه ِشَه ًب  َرَصًدا[ َوَأنَّ  ُكنَّ  َنْقُعُد ِمنَْه  َمَق ِعَد لِلسَّ

 رابعاا:  لهم القدرة على األعمال الشاقة: 

 ،والتااي لاام يقاادر عليهااا البشاار ،الجاان القاادرة علااى األعمااال الشاااقة والخارقااة قااد أعطااى اهلل ل
ن كماااا فااي قولاااه تعاااالى علاااى لساااا ،وتساااخير الجااان لاااه ،وذلااك واضااال فاااي قصاااة سااايدنا سااليمان 

ُِْتوِِّن ُمْسلِِمنيَ   : سليمان  ِْتِينِي بَِعْرِشَه  َقْبَ  َأْن َي ُكْم َي َ  اِْلَََلُ َأيه ُِْتوِِّن ُمْسلِِمنيَ ]َق َل َي  َأُّيه ِْتِينِي بَِعْرِشَه  َقْبَ  َأْن َي ُكْم َي َ  اِْلَََلُ َأيه نِّ َأَن  آتِيَك     ،،]َق َل َي  َأُّيه نِّ َأَن  آتِيَك َق َل ِعْفِريت ٌ ِمَن اجْلِ َق َل ِعْفِريت ٌ ِمَن اجْلِ

] [بِِه َقْبَ  َأْن َتُقوَم ِمْن َمَق ِمَك َوإِِّنِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمني ٌ  {{3535--3838::سبأ سبأ }}  بِِه َقْبَ  َأْن َتُقوَم ِمْن َمَق ِمَك َوإِِّنِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمني ٌ

 موتون: خامساا:  ي
]ُكيييي ه َمييييْن َعَلْيَهيييي  ]ُكيييي ه َمييييْن َعَلْيَهيييي  : تعااااالى قولااااهعمااااوم  فااااي داخلااااون هاااام إذ ،موتااااوني الجاااان أن شااااك ل

نن:َفيي ٍن[َفيي ٍن[ نن:}الددرَّ ــوذُ ) : َيق ااول   َكااانَ   الن بِااي   َأن    َعب اااس   اْباانِ  َعاانْ ، وياادل علااى ذلااك مااا ورد { { 1414}الددرَّ  أ ُع
زَّت ك   نُّ  ،ي ُموتُ  ل   الَّذ ي أ ن ت   إ لَّ  إ ل ه   ل   الَّذ ي ب ع  ن ُس  و ال ج    .(2) (ي ُموُتون   و اإل  

                                                 
 .4/231. لباب التأويل في معاني التنزيل:18/351( انظر: اللباب في علوم الكتاب: 1)
ييف ت:( صااحيل البخاااري: كتاااب التوحيااد، باااب قولااه تعااالى: 2) ِة َعييَمَّ َيِصُفوَن[}الصَّ ييَك َربِّ الِعييزَّ ، {181]ُسييْبَح َن َربِّ

 . 7383، ح5/117
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 إلاى حي اا   سايبقى أناه اللعاين، إبلايس عان  اهلل أخبرناا ماا إل نعلمهاا، فاال أعمارهم مقدار أما
َك ِمَن اُِلنَْظِريَن[ ، ، ]َق َل َأْنظِْرِِّن إََِل َيْوِم ُيْبَعُثونَ ]َق َل َأْنظِْرِِّن إََِل َيْوِم ُيْبَعُثونَ  :الساعة تقوم أن َك ِمَن اُِلنَْظِريَن[ َق َل إِنَّ  مان غيره أما،   {{2929--2020}اْلعراف:}اْلعراف:َق َل إِنَّ

 .أعمارهم مقدار ندري فال ،الجن
 سادساا:  أصل خلقتهم:

 حياث قاال تعاالى: لاق منهاا الجان، الماادة التاي خ   أن السانة النبوياةالكاريم و  فاي القارآنتباين قد ل

نن:]َوَخَلَق اجَل نَّ ِمْن َم ِرٍج ِمْن َن ٍر[ ]َوَخَلَق اجَل نَّ ِمْن َم ِرٍج ِمْن َن ٍر[  نن:}الرَّ ْرُتَك َقي َل َأَني  ْرُتَك َقي َل َأَني  ]َق َل َم  َمنََعَك َأَلَّ َتْسُجَد إِْذ َأمَ ]َق َل َم  َمنََعَك َأَلَّ َتْسُجَد إِْذ َأمَ   : : وقاال تعاالى، {{2929}الرَّ

ْْ ٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َن ٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي[  ْْ ٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َن ٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي[ َخ ]َواجَل نَّ َخَلْقنَ ُه ِمْن َقْبُ  ِميْن َني ِر ]َواجَل نَّ َخَلْقنَ ُه ِمْن َقْبُ  ِميْن َني ِر  وقولاه تعاالى:،  {{2121}اْلعراف:}اْلعراف:َخ

ُموِم[ ُموِم[السَّ     {{1111}اْلمر:}اْلمر:  السَّ

ئ ك ةُ  ُخل ق ت  : ) لل هِ ا َرس ول   َقالَ : َلتْ َرِضَي اهلل َعْنَها قا َعاِ،َشةَ  َعنْ ويويد ذلك ما ورد   م ن   ال م ال 
ُخل ق   ُنورٍ  انُّ  و  ُخل ق   ن ارٍ  م ن   م ار جٍ  م ن   ال ج  مَّا آد مُ  و  ف   م     .(1)(ل ُكم   ُوص 

 سابعاا:  مكلفون:

أحااد ماان طوا،ااف  يختلاافإلااى الثقلااين اإلنااس والجاان، ول  أرساال محماادا   قااد ثباات أن اهلل ل
فمان ذلااك مااا  ،والسانة النبويااة ،دت األدلاة علااى ذلاك ماان القارآن الكااريموقااد ور   .(2)المسالمين فااي ذلاك

 { { 9494}الذاريات:}الذاريات:]َوَم  َخَلْقُت اجِلنَّ َواإِلْنَس إَِلَّ لَِيْعُبُدوِن[ ]َوَم  َخَلْقُت اجِلنَّ َواإِلْنَس إَِلَّ لَِيْعُبُدوِن[   ورد في قوله تعالى:

يتُ : )  الل هِ  رسول قال :قال  اأْلَْنَصاِري   الل هِ  عبد بن َجاِبرِ  نْ عَ وما ورد  ط  ساا ُأع  م   لم خ 
دٌ  ُيع ط ُهنَّ  ه   إلى ُيب ع ثُ  ن ب يٍّ  ُكلُّ  كان ق ب ل ي أ ح  م  ةا  ق و  اصَّ ث تُ  خ  ُبع  م ر   كل إلى و  د   أ ح  و  لَّت   و أ س   ل ي   و ُأح 
لَّ  ولم ال غ ن ائ مُ  دٍ  ُتح  ل ت   ق ب ل ي أل  ح  ُجع  داا ط ُهوراا ط يِّب ةا  األ  ر ُض  ل ي   و  م س ج  ر ك   ر ُجلٍ  ف أ يُّم ا و  ةُ  ت هُ أ د  ال   الصَّ
ي ثُ  صلى ر تُ  كان ح  ُنص  ب   و  ير ة   ي د ي   بين ب الرُّع  يتُ  ش ه رٍ  م س  ط   .  (3) (الشَّف اع ة   و ُأع 

بعاث لإلناس والجان،  ( تأكياد علاى أن النباي  وأسـود أحمـر كـل إلـى وبعثت: )ففي قولاه 
 ،اإلنااس ود( أن األحماارفااون وذلااك علااى قااول ماان فساار ماان العلماااء معنااى )أحماار وأساامكل   وأن الجاان  
 فايهم السامرة لغلباة ؛العارب وباألساود ،وغيرهم العجم من البيا باألحمر المراد قيلو  ،الجن واألسود
 ،وغيااارهم العااارب مااان عاااداهم مااان وبااااألحمر الساااودان باألساااود الماااراد وقيااال  ،الساااودان مااان وغيااارهم
 .  (4)جميعهم إلى بعث فقد ،صحيل والجميع

                                                 
 .37: ص(  سبق تخريجه1)
 .154. ثالثة أصول: ص15/40. مجموإ الفتاوى: ابن تيمية، 51ص :انظر: غرا،ب وعجا،ب الجن (2)
 .2/63، وطهورا   (  صحيل مسلم: كتاب المساجد، باب جعلت لي األرا مسجدا  3)
 .5/5( المنهاج شرح صحيل مسلم بن الحجاج: 4)
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ل تُ )  :قال   الل هِ  َرس ولَ  َأن    ه َرْيَرةَ  بيأ عنذلك ما ورد ويوكد   تٍّ  األ  ن ب ي اء   على ُفضِّ  ؛ب س 
يتُ  ط  و ام ع   ُأع  ر تُ  ،ال ك ل م   ج  ُنص  ب   و  لَّت   ،ب الرُّع  ل ت   ،ال غ ن ائ مُ  ل ي   و ُأح  ُجع  داا ط ُهوراا األ  ر ُض  ل ي   و  م س ج   ،و 
ل تُ  ل ق   إلى و ُأر س  ُخت م   ،ك افَّةا  ال خ  ل تُ ): قوله ف.  (1) (النَّب يُّون   ب ي   و  ل ق   إلى و ُأر س   فيه يدخل( بك افَّةا  ال خ 
  . (2)بريب بال الجن

 النار:الجنة و ثامناا:  يدخلون 

علاى  ،وغيرهم ،والجماعة ةأهل السنوأ،متهم من وسا،ر المسلمين ن، و والتابع ،باتفق الصحابة
 خلون النارب.أن عصاة ومشركي وكافري الجن يد

(3)
  

يقَّ الَقيْوُل ِمنِّيي  تعاالى: ويثبت ذلك ما ورد في قولاه َْ يقَّ الَقيْوُل ِمنِّيي ]َوَليْو ِشيْئنَ  آَلََتْينَي  ُكي َّ َنْفيٍس ُهيَداَه  َوَلكِيْن  َْ ]َوَليْو ِشيْئنَ  آَلََتْينَي  ُكي َّ َنْفيٍس ُهيَداَه  َوَلكِيْن 

َهنََّم َكثِي قال تعاالى:و ، {{2323}السمدة:}السمدة:  أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجِلنَِّة َوالنَّ ِس َأَْجَِعنَي[أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجِلنَِّة َوالنَّ ِس َأَْجَِعنَي[ َهنََّم َكثِي]َوَلَقْد َذَرْأَن  جِلَ ا ِميَن اجِلينِّ ]َوَلَقْد َذَرْأَن  جِلَ ا ِميَن اجِلينِّ ًْ ًْ

   {{215215}اْلعراف:}اْلعراف:[ [ ... ... َواإِلْنِس َواإِلْنِس 

ِه َجنََّت ِن[ ويمكن الستدلل على دخول الجن الجنة بقوله تعالى:  َْن َخ َف َمَق َم َربِّ
ِه َجنََّت ِن[ ]َوِلِ َْن َخ َف َمَق َم َربِّ
]َوِلِ

ْحن: ْحن:}الرَّ ]َسنَْفُرُغ ]َسنَْفُرُغ  وذلك ألن اآليات السابقة لهذه اآلية خطاب للثقلين اإلنس والجن، قال تعالى:  {{9494}الرَّ

َه  َه َلُكْم َأيه َب نِ   ،،الثََّقََلنِ الثََّقََلنِ َلُكْم َأيه ُكََم ُتَكذِّ َِيِّ آََلِء َربِّ َب نِ َفبِ ُكََم ُتَكذِّ َِيِّ آََلِء َربِّ ََمَواِت   ،،َفبِ ْنِس إِِن اْستََطْعتُْم َأْن َتنُْفُذوا ِمْن َأْقَط ِر السَّ نِّ َواإْلِ ََمَواِت َي  َمْعَْشَ اجْلِ ْنِس إِِن اْستََطْعتُْم َأْن َتنُْفُذوا ِمْن َأْقَط ِر السَّ نِّ َواإْلِ َي  َمْعَْشَ اجْلِ

نن:  َواأْلَْرِض َف ْنُفُذوا ََل َتنُْفُذوَن إَِلَّ بُِسْلَط ٍن[َواأْلَْرِض َف ْنُفُذوا ََل َتنُْفُذوَن إَِلَّ بُِسْلَط ٍن[ نن:}الرَّ  {{3333--3232}الرَّ

 كما البشر:  قرآنلبا تاسعاا:  تحداهم اهلل 

ُِْتوَن بِِمْثلِِه َوَلْو  حيث قال تعالى: ُِْتوا بِِمْثِ  َهَذا الُقْرَآِن ََل َي ُِْتوَن بِِمْثلِِه َوَلْو ]ُقْ  َلئِِن اْجَتَمَعِت اإِلْنُس َواجِلنه َعََل َأْن َي ُِْتوا بِِمْثِ  َهَذا الُقْرَآِن ََل َي ]ُقْ  َلئِِن اْجَتَمَعِت اإِلْنُس َواجِلنه َعََل َأْن َي

ا[  ًْ ا[ َك َن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِه ًْ   { { 8888}اإلرساء:}اإلرساء:َك َن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِه

 عاشراا:  قدرتهم على التشكل:

 .والطياار ،والزواحااف ،والحيوانااات ،البشاار صااور فااي ويتشااكلون ،ورونصاايت الجاان أن شااك ل
 بان مالاك بانا ساراقة صاورة فاي قريشا   الشيطان أتى كما ،البشر صور ففيما ورد عن تصورهم على 

ْم َوَق َل ََل َغ  :تعالى اهلل قالحيث  ،بدر إلى الخروج أرادوا لما ،جعشم ْيَط ُن َأْعََمََلُ ُم الشَّ َن ََلُ ْم َوَق َل ََل َغ ]َوإِْذ َزيَّ ْيَط ُن َأْعََمََلُ ُم الشَّ َن ََلُ لَِب لَِب ]َوإِْذ َزيَّ

                                                 
 .2/64 وطهورا   (  صحيل مسلم: كتاب المساجد، باب جعلت لي األرا مسجدا  1)
 .2/26(  فتل الباري: لبن رجب الحنبلي، 2)
 .4( الجن: ص3)
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يء ٌ ِمينُْكْم إِِّنِّ َأَر  َمي  ََل يء ٌ ِمينُْكْم إِِّنِّ َأَر  َمي  ََل َلُكُم الَيْوَم ِمَن النَّ ِس َوإِِّنِّ َج ر ٌ َلُكْم َفَلَمَّ َتَراَءِت الِفَئَت ِن َنَكَص َعََل َعِقَبْيِه َوَق َل إِِّنِّ َبرِ َلُكُم الَيْوَم ِمَن النَّ ِس َوإِِّنِّ َج ر ٌ َلُكْم َفَلَمَّ َتَراَءِت الِفَئَت ِن َنَكَص َعََل َعِقَبْيِه َوَق َل إِِّنِّ َبرِ 

{{0808}اْلنفال:}اْلنفال:  َتَرْوَن إِِّنِّ َأَخ ُف اهللَ َواهللُ َشِديُد الِعَق ِب[َتَرْوَن إِِّنِّ َأَخ ُف اهللَ َواهللُ َشِديُد الِعَق ِب[
(1)

.  

ْدِري   َسِعيد   َأِبي َعنْ رهم بصورة الهوام ما ورد وفيما ورد عن تصو   :  الل اهِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ  اْلخ 
ين ة   إ نَّ ) نِّ  م ن   ن ف راا ب ال م د  ل ُموا ق د   ال ج  ه   م ن   ش ي ئاا ر أ ى ف م ن   ،أ س  ن هُ  ال ع و ام ر   ه ذ  ذ   ْ ا ف ل ُي ثـا  ل ـهُ  ب ـد ا ف ـه ن   ،ث ال 

 .  (2)(ش ي ط انٌ  ف ه نَّهُ  ل هُ ف ل ي ق تُ  ب ع دُ 

ْيتهم وهم يرون البشر:  الحادي عشر:  ل يمكن ر

نَّيِة َينْيِزُع َعينُْهََم لَِب َسيُهََم  حيث قال تعاالى:  ْيَط ُن َكََم َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن اجْلَ نَّيِة َينْيِزُع َعينُْهََم لَِب َسيُهََم ]َي  َبنِي آَدَم ََل َيْفتِنَنَُّكُم الشَّ ْيَط ُن َكََم َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن اجْلَ   ]َي  َبنِي آَدَم ََل َيْفتِنَنَُّكُم الشَّ

ََم َسْوآِِتََِم  َُّيُ
ِ ُْ
ََم َسْوآِِتََِم لِ َُّيُ
ِ ُْ
ُه يَ     لِ ُه يَ إِنَّ ْييُث ََل َتيَرْوََّنُمْ إِنَّ َْ ْييُث ََل َتيَرْوََّنُمْ َراُكْم ُهيَو َوَقبِيُليُه ِميْن  َْ يِذيَن ََل ُيْؤِمنُيوَن[   َراُكْم ُهيَو َوَقبِيُليُه ِميْن  يَي طنَِي َأْولَِيي َء لِلَّ ي  َجَعْلنَي  الشَّ يِذيَن ََل ُيْؤِمنُيوَن[ إِنَّ يَي طنَِي َأْولَِيي َء لِلَّ ي  َجَعْلنَي  الشَّ إِنَّ

ََّنُم  ]وماوطن الشااهد هنااا قولاه تعاالى:    {{1111}اْلعدراف:}اْلعدراف: ددُه َيدَراُكم  ُهددَو َوَقبِيُلددُه ِمدن  َحي ددُو ًَل َتدَرو  قااال ب  [إِنَّ
ولم يخلق  ،يرون بذلك اإلدراك اإلنس ،: إن اهلل تعالى خلق في عيون الجن إدراكا  العلماء رحمهم اهلل

 .(3)بفلم يروا الجن ،في عيون اإلنس هذا اإلدراك
 :الثاني عشر:  ل يعلمون الغيب

ةُ   إَِلَّ إَِلَّ   َمْوتِهِ َمْوتِهِ   َعََل َعََل   ُهمْ ُهمْ ييَدلَّ َدلَّ   َم َم   اِْلَْوَت اِْلَْوَت   َعَلْيهِ َعَلْيهِ   َقَضْينَ َقَضْينَ   َفَلَمَّ َفَلَمَّ ]] حيث قال تعالى: ةُ َدابَّ ُِْكُ    ْرضِ ْرضِ اأْلَ اأْلَ   َدابَّ ُِْكُ  َت ََِتهُ   َت ََِتهُ ِمنَْسي   َخيرَّ َخيرَّ   َفَليَمَّ َفَليَمَّ   ِمنَْسي

نه   َتَبيَّنَِت َتَبيَّنَِت  نه اجْلِ ان لكاذب اذه اآلياة بيااففاي ها  ،{{2020::سبأ سبأ }}[[اِْلُِهنياِْلُِهني  اْلَعَذاِب اْلَعَذاِب   ِِف ِِف   َلبُِثواَلبُِثوا  َم َم   اْلَغْيَب اْلَغْيَب   َيْعَلُمونَ َيْعَلُمونَ   َك ُنواَك ُنوا  َلوْ َلوْ   َأنْ َأنْ   اجْلِ
متك،ا  على  ،واقفا   أنها تعلم الغيب؛ فمات سليمان  ما كانت تدعيه الجن على عهد سليمان 

عصاااه؛ فعلاام الجاان أنهاام لااو كااانوا  وسااقطت ،تآكلااتإل بعااد أن  ،عصاااه، فلاام تعلاام الجاان بوفاتااه 
  . (4)ما مكثوا في األعمال الشاقة إلى حين سقوط العصا ،يعلمون الغيب

 

 :وعالقته بالجن ،المطلب الرابع: حقيقة إبليس
 : (5)عدة  إلى أقوال لقة إبليس وأنه من المال،كة أم اختلف العلماء حول حقي

                                                 
 .32.  غرا،ب وعجا،ب الجن: ص2/386(  انظر: السيرة النبوية: 1)
 .7/41 ،(  صحيل مسلم: كتاب السالم، باب قتل الحيات غيرها2)
 2/152: لباب التأويل في معاني التنزيل(  3)
 .3/584.  الكشاف عن حقا،ق غواما التنزيل: 6/352(  معالم التنزيل في تفسير القرآن: 4)
.  1/704لسااان العاارب:  .5/153زاد المسااير فااي علاام التفسااير:  .6/4401(  انظاار: الهدايااة إلااى بلااوغ النهايااة: 5)

 ..12/508في علوم الكتاب:  اللباب
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   :ن:وهذا الفريق له دليالالقول األول: أن إبليس من المالئكة 

 :في قوله تعالى:  ،مروا بالسجوداستدل هذا الفريق بأن إبليس دخل في عموم من أ   الدليل األول
ُهْم َأَْجَُعونَ  ُهْم َأَْجَُعونَ ]َفَسَجَد اَِلََلئَِكُة ُكله ]إًِلَّ وأن  {{1010--1313}ص:}ص:َن الَك فِِريَن[َن الَك فِِريَن[إَِلَّ إِْبلِيَس اْسَتْكَِبَ َوَك َن مِ إَِلَّ إِْبلِيَس اْسَتْكَِبَ َوَك َن مِ ، ، ]َفَسَجَد اَِلََلئَِكُة ُكله

لِيَس[  أي أن إبليس من جنس  ؛استثناء الشيء من جنسه هذا الستثناء متصل؛ أيإِب 
 المال،كة.

 َوَجَعُلوا َبْينَُه ]َوَجَعُلوا َبْينَُه في قوله تعالى:  ،ن القرآن الكريم أطلق على المال،كة لفظ الِجنةالدليل الثاني: إ[

وَن[ َوَبنْيَ اجِلنَِّة َنَسًب  َوَلقَ َوَبنْيَ اجِلنَِّة َنَسًب  َوَلقَ  ُْم ِلَُْحَضُ وَن[ ْد َعلَِمِت اجِلنَُّة إَِّنَّ ُْم ِلَُْحَضُ فات:ْد َعلَِمِت اجِلنَُّة إَِّنَّ فات:}الصَّ والمقصود بالِجن ة هنا المال،كة؛   {{298298}الصَّ
   .(1)-عما يقولون علوا  كبيرا   تعالى-  هلل ا  جعلوا المال،كة بناتأي 

ن الجنة في إإذ  ،نة على المال،كة، وهذا بالعتبار اللغويلفظ الجِ  ففي هذه اآلية أطلق اهلل 
 ،إن كل مال،كة جنف ،، وعلى هذا العتبارطلق على كل ما غاب واستتر عن الحواسغة ت  الل

 وليس كل جن مال،كة. 
   القول الثاني: أن إبليس أبو الجن كما أن آدم  :واستند أبو اإلنس، وليس من المالئكة

 منها:عدة، هذا الفريق إلى أدلة 

 َكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا إَِلَّ إِْبلِيَس َك َن ِمَن اجِلنِّ ]َوإِْذ ُقْلنَ  ]َوإِْذ ُقْلنَ   قوله تعالى:  :الدليل األول
َكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا إَِلَّ إِْبلِيَس َك َن ِمَن اجِلنِّ لِْلَمََلئِ
لِْلَمََلئِ

َتُه َأْولَِي َء ِمْن ُدوِِّن َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّ ِلِِ  يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ َتُه َأْولَِي َء ِمْن ُدوِِّن َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّ ِلِِ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ   {{9090}الكهف:}الكهف:نَي َبَدًَل[نَي َبَدًَل[َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ

ففسق عن أمر ربه.  ،أنه كان من الجن ،إبليس أن سبب عصيان ن اهلل ففي هذه اآلية بي  
ويمكن القول بأن الستثناء في اآلية منقطع؛ وقد ورد في اللغة العربية أنه يمكن استثناء شيء 

من باب التغليب. ودليل ذلك ما ورد في قوله  نس مختلف عن المجموإ الموجود فيهمن ج
  إِذْ إِذْ   َيْسَمُعوَنُكمْ َيْسَمُعوَنُكمْ   َهْ  َهْ    َق َل َق َل   ،،َع كِِفنيَ َع كِِفنيَ   ََلَ ََلَ   َفنََظ ه َفنََظ ه   َأْصنَ ًم َأْصنَ ًم   َنْعبُُد َنْعبُُد   واواَق لُ َق لُ ]]تعالى مخبرا  عن قول المشركين: 

ونَ   َأوْ َأوْ   َينَْفُعوَنُكمْ َينَْفُعوَنُكمْ   َأوْ َأوْ   ،،َتْدُعونَ َتْدُعونَ  ونَ َيُضه   ،،َتْعُبُدونَ َتْعُبُدونَ   ُكنْتُمْ ُكنْتُمْ   َم َم   َأَفَرَأْيُتمْ َأَفَرَأْيُتمْ   َق َل َق َل   ،،َيْفَعُلونَ َيْفَعُلونَ   َكَذلَِك َكَذلَِك   آَب َءَن آَب َءَن   َوَجْدَن َوَجْدَن   َبْ  َبْ    َق ُلواَق ُلوا  ،،َيُضه

ُْم َعُدوٌّ ِِل إَِلَّ َربَّ الَع َِلنِيَ   ،،اأْلَْقَدُمونَ اأْلَْقَدُمونَ   َوآَب ُؤُكمُ َوآَب ُؤُكمُ   َأْنُتمْ َأْنُتمْ  ُْم َعُدوٌّ ِِل إَِلَّ َربَّ الَع َِلنِيَ َفإَِّنَّ ُْم َعُدوٌّ فقوله تعالى:  {{1111--1212}الشعراء:}الشعراء:  [[َفإَِّنَّ ُْم َعُدوٌّ ]َفإَِّنَّ ]َفإَِّنَّ

 َأن َأحد ريقد لو   [[َأْصنَ ًم َأْصنَ ًم   َنْعُبُد َنْعُبُد   َق ُلواَق ُلوا]] اأَلولجنس  من ليس العالمين فرب ِِل إَِلَّ َربَّ الَع َِلنَِي[ِِل إَِلَّ َربَّ الَع َِلنَِي[
 .هذا غير الكالم معنى من يعرف

                                                 
 .3/361ز:  .  الوجيز في تفسير الكتاب العزي4/175(  انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن:  1)
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  :ِمنُْه َخَلْقتَنِي ِمْن َن ٍر الدليل الثاني: قوله تعالى ٌ ْْ ْْ ٌ ِمنُْه َخَلْقتَنِي ِمْن َن ٍر ]َق َل َم  َمنََعَك َأَلَّ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك َق َل َأَن  َخ ]َق َل َم  َمنََعَك َأَلَّ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك َق َل َأَن  َخ

أصل الِخلقة؛ فالمال،كة قد بي نا أن  اختالف يبين اهلل ففيه    {{2121}اْلعراف:}اْلعراف:َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي[ َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي[ 
 أن الجن أصل َخلقهم من النار. تبي نوغيرها مما سبق  أصل َخلقهم من نور، وهذه اآلية

  الدليل الثالث: أن اهلل وذلك لقوله تعالى:  ،أخبرنا أن المال،كة معصومون عن المعصية
ْم مِ  وقوله تعالى:  {{44}التَّحريم:}التَّحريم:ََل َيْعُصوَن اهللَ َم  َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[ ََل َيْعُصوَن اهللَ َم  َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[   ......]] ُ ْم مِ ]ََيَ ُفوَن َرَّبَّ ُ ْن ْن ]ََيَ ُفوَن َرَّبَّ

وعصى  ،ولكن القرآن بي ن أن ابليس كان من الكافرين، ، {{9090}النحل:}النحل:َفْوقِِهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[ َفْوقِِهْم َوَيْفَعُلوَن َم  ُيْؤَمُروَن[ 
 {{3030}البقرة:}البقرة:  إَِلَّ إِْبلِيَس َأَبى َواْستَْكَِبَ َوَك َن ِمَن الَك فِِريَن[إَِلَّ إِْبلِيَس َأَبى َواْستَْكَِبَ َوَك َن ِمَن الَك فِِريَن[  ......]]كما في قوله تعالى:  ،اهلل 

 :َفَسَجُدوا َفَسَجُدوا ......]] زهون عن الشهوات، وأن قوله تعالى:ومن ،أن المال،كة ل يتكاثرون الدليل الرابع

َتُه َأْولَِي َء ِمْن ُدوِِّن  يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ َتُه َأْولَِي َء ِمْن ُدوِِّن إَِلَّ إِْبلِيَس َك َن ِمَن اجِلنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ يثبت     {{9090}الكهف:}الكهف:  [[......إَِلَّ إِْبلِيَس َك َن ِمَن اجِلنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ
 أن إبليس يتكاثر وله ذرية.

 :الدليل الخامس  ] []َك َن ِمَن اجِلنِّ كالم مستأنف جار مجرى التقليل بعد استثناء إبليس من ب    ]َك َن ِمَن اجِلنِّ
والفاء  ،ففسق عن أمر ربه ،كان من الجن :فقيل .ما له لم يسجد :قال كأن قا،ال   ،الساجدين

كسا،ر من سجد آلدم لم  ألنه لو كان ملكا   ؛في فسقه جعل كونه من الجن سببا   للتسبيب أيضا  
ل يجوز عليهم ما يجوز على الجن  ،صومون البتةألن المال،كة مع ؛يفسق عن أمر اهلل 

وهذا الكالم المعترا من اهلل تعالى لصيانة المال،كة عن وقوإ شبهة في  ،واإلنس
 . (1)بعصمتهم

    لقوا من نار السموميقال لهم الجن خ   ،كان من حي من المال،كةالقول الثالث: أن إبليس. 

   :ز اَن اأَلرا ،لمال،كةإن الِجن  ضْرْب من ا  القول الرابع يسوس ما بين  إبليس وكان ،كانوا خ 
 عليه  السماء واألرا فعصى، فسخط اهلل

   الجنة.نة ز خأن إبليس كان من  :القول الخامس  

  لدللة نصوص القرآن بوضوح على اختالفات  ؛هو القول الثاني ،القول الراجح في المسألة
بليس، وعليه أ  . (2)كثر المفسرينكثيرة بين المال،كة وا 

 
                                                 

 .2/675(  الكشاف: 1)
عراباه:  2) . التساهيل لعلااوم 21/117. مفااتيل الغيااب: 3/313. النكاات والعياون: 3/253(  انظار: معااني القاارآن وا 

 .8/252روح المعاني:  .5/227إرشاد العقل السليم: . 1/467التنزيل: 
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 املبحث الثالث
أثر عقيدة اإلميان باملالئكة واجلن 

 على الفرد واجملتمع
 

 ويشتمل على مطلبين: 
 أثر اإليمان بالمالئكة والجن على الفرد. المطلب األول: 

 الثاني: أثر اإليمان بالمالئكة والجن على المجتمع. المطلب
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 المبحث الثالث
 أثر عقيدة اإليمان بالمالئكة والجن على الفرد والمجتمع

 

 . على الفردوالجن  اإليمان بالمالئكة أثر:  المطلب األول
أثر إيجابي عميق على استقامة نفس المومن وقلبه وعمله، والجن إن لإليمان بالمال،كة 

 ،ويقوي صلة العبد بربه ،لالرتقاء بالجانب الروحي ، واإليمان بهم مصدرْ ة من اهلل فوجودهم نعم
 ،وهذا يعد من األسباب األساسية لبناء عالقات إنسانية ،وهو مصدر لالستقرار النفسي والجتماعي

الذي هو من أوصاف  ،خالية من األحقاد والضغينة.  واإليمان بهم من اإليمان بالغيب ،اجتماعية
الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِ لَغْيِب َوُيِقيُموَن الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِ لَغْيِب َوُيِقيُموَن ، ، ]َذلَِك الكَِت ُب ََل َرْيَب فِيِه ُهًد  لِْلُمتَِّقنيَ ]َذلَِك الكَِت ُب ََل َرْيَب فِيِه ُهًد  لِْلُمتَِّقنيَ حيث قال تعالى:  ،لمتقينا

َّ  َرَزْقنَ ُهْم ُينِْفُقوَن[ ََلَة َوُِم َّ  َرَزْقنَ ُهْم ُينِْفُقوَن[الصَّ ََلَة َوُِم    ..{{33--11}البقرة:}البقرة:  الصَّ

 :اهلل على عالقة الفرد بوالجن ثر اإليمان بالمالئكة أولا:  أ

 وهي كاآلتي:  ،يمان بالمال،كة األثر اإليجابي العميق في تقوية عالقة اإلنسان بربهإن لإل

تدل على  ،والجن ِخلقة المال،كة عظمة نإإذ  وسلطانه، وقوته، تعالى، اهلل بعظمة العلم .2
حيث قال تعالى:   ،يعملون بأمره ،جنْد له المال،كة أن ومن عظمته  ،الخالق عظمة
ُ   ََيَ ُفونَ ََيَ ُفونَ ]] ُ َرَّبَّ {{99  00::نحلنحل}ال}ال[[ُيْؤَمُرونَ ُيْؤَمُرونَ   َم َم   َوَيْفَعُلونَ َوَيْفَعُلونَ   َفْوقِِهمْ َفْوقِِهمْ   ِمنْ ِمنْ   مْ مْ َرَّبَّ

((11 ) )
.. 

ُسوُل حيث قال تعالى:  ،ومن لوازمه ،لإليمان باهلل  إن اإليمان بالمال،كة متممْ  .2 ُسوُل ]َآَمَن الرَّ ]َآَمَن الرَّ

ِه َواُِلْؤِمنُوَن ُك ٌّ َآَمَن بِ هللِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكُتبِهِ  ِه َواُِلْؤِمنُوَن ُك ٌّ َآَمَن بِ هللِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكُتبِهِ بََِم ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربِّ ، إذ أنه ل  {{189189}البقرة:}البقرة:[ [ ......َوُرُسلِِه َوُرُسلِِه   بََِم ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربِّ
 في كتابه الكريم.  إل باإليمان بما أخبر به  ،يصل اإليمان باهلل 

 وك ل  اهلل أن كيف ويرى ،وأعمالهم ،بالمال،كة يومن عندما فالمسلم ، اهلل حبن  .3
 ذلك وكل ،خإل..  بالسحاب ومال،كة بالجبال، ومال،كة باألرا، ومال،كة بالسماء، مال،كة

 َأِبى َعنْ ف. طاعته على ويعمل ،قلبه في  اهلل محبة فتزداد ،وراحته اإلنسان أجل من
م ال ئ ك ةٌ  ب اللَّي ل   م ال ئ ك ةٌ  ف يُكم   ي ت ع اق ُبون  : )َقالَ   الل هِ  َرس ولَ  َأن    ه َرْيَرةَ  ، و   ب النَّه ار 

                                                 
. اإليماان بالمال،كاة: 115لسانة: ص .  أصول اإليمان فاي ضاوء الكتااب وا52ثالثة األصول: صشرح  انظر: (1)
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ُعون   ت م  ي ج  ال ة   في و  ر   ص  ال ة   ال ف ج  ص  ، و  ر  ين   ي ع ُرجُ  ُثمَّ  ال ع ص  ، ب اُتوا الَّذ  أ ُلُهم   ف يُكم  ل مُ  و ه و   ف ي س   أ ع 
م   ُتم   ك ي ف   ب ه  ب اد ى ت ر ك  ن اُهم   ف ي ُقوُلون   ع  ، و ُهم   ت ر ك  لُّون  لُّون   و ُهم   و أ ت ي ن اُهم   ُيص   (1)(.ُيص 

 ،من طاعة مطلقة ،باهلل  ؛ وذلك عند النظر إلى عالقة المال،كةالتأدب مع اهلل  .4
 ،إلى أن يشعر بالتقصير ،للمومن ا  يكون دافع ا بدورهوتسبيل غير منقطع، وهذ ،وعبادة

استصغار مقارنة بحال المال،كة، وهذا بدوره يدفعه إلى  ،مهما أدى من طاعات وعبادات
د قربا  من ليزدا ، ورجاء قبول العمل؛والخشية ،والتذلل ،الخضوإو  ،مع الزيادة فيها طاعاته

اهلل 
(2). 

 يقوم من ،المال،كة هولء من بهم لوك   حيث ،بعباده وعنايته ،لطفه على تعالى اهلل شكر .5
 .(3)واآلخرة الدنيا في مصالحهم به تتحقق مما ذلك وغير ،أعمالهم وكتابة ،بحفظهم

يمان إن اإليمان بالمال،كة له األثر الكبير على باقي أركان اإليمان، وذلك من خالل اإل .6
 ،دقة مهامهمو  ،حيث إن اإليمان بالمال،كة القا،مة على تدبير الكون، ووظا،فهم؛ بمهامهم

والتسليم التام لستحقاقه العبادة  ،اإليمان بربوبيته إلى يودي  ،وأن ذلك كله بأمر اهلل 
ثم إن  يودي إلى اإليمان بالوحي والرسل، الخالصة لوجهه الكريم. واإليمان بجبريل 

والمال،كة الموكلة  ،والمال،كة التي تسأل العباد في القبر ،مان بكتبة أعمال اإلنساناإلي
يودي إلى اإليمان  ،أم القا،مون على الجنة وأصحابها ،سواء خزنة جهنم ،بالعباد في اآلخرة

 باليوم اآلخر.

 اهلل إنف وأبغضهم؛ المال،كة عادى من ألنه ؛لنا إن اإليمان بالمال،كة يجنبنا عداوة اهلل  .7
يَ  َوِميَك َل َفإِنَّ اهللَ : تعالى اهلل قالحيث  ،له عدو َكتِِه َوُرُسلِِه َوِجِْبِ

ا هللِ َوَمََلئِ يَ  َوِميَك َل َفإِنَّ اهللَ ]َمْن َك َن َعُدوًّ َكتِِه َوُرُسلِِه َوِجِْبِ
ا هللِ َوَمََلئِ ]َمْن َك َن َعُدوًّ

 . حال له يصلل ول قا،مة، له تقوم ل فإنه ،اهلل عاداه ومن ،{{5858}البقرة:}البقرة:َعُدوٌّ لِْلَك فِِريَن[ َعُدوٌّ لِْلَك فِِريَن[ 
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 بالمالئكة: ة الفردلى عالقع اإليمان بالمالئكة ثانياا:  أثر

وذلك من خالل ما  ،على عالقة اإلنسان بالمال،كة ،إن لإليمان بالمال،كة أثر واضل جلي
 يلي: 

 ،األكمل الوجه على اهلل عبادة تحقيق من ،إليه  اهلل هداهم ما على المال،كة محبة .1
ي َربهَك : تعالى قالحيث  ،بالرحمة لهم ودعا،هم ،واستغفارهم ،للمومنين ونصرتهم

ِْ ي َربهَك ]إِْذ ُيو
ِْ ]إِْذ ُيو

ْعَب َف ْْضِ  ُِْلِقي ِِف ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الره ْعَب َف ْْضِ إََِل اَِلََلئَِكِة َأِّنِّ َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن َآَمنُوا َس ُِْلِقي ِِف ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الره ُبوا َفْوَق ُبوا َفْوَق إََِل اَِلََلئَِكِة َأِّنِّ َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن َآَمنُوا َس

ُبوا ِمنُْهْم ُك َّ َبنَ ٍن[  ُبوا ِمنُْهْم ُك َّ َبنَ ٍن[ األَْعنَ ِق َواْْضِ   َوَمنْ َوَمنْ   الَْعْرَش الَْعْرَش   ََيِْمُلونَ ََيِْمُلونَ   الَِّذينَ الَِّذينَ ]]: تعالى وقال ،  {{2121}اْلنفال:}اْلنفال:األَْعنَ ِق َواْْضِ

ْوَلهُ  ْوَلهُ َْ ِمْ   بَِحْمدِ بَِحْمدِ   ُيَسبُِّحونَ ُيَسبُِّحونَ   َْ ِمْ َرَّبِّ ِذينَ   َوَيْسَتْغِفُرونَ َوَيْسَتْغِفُرونَ   بِهِ بِهِ   َوُيْؤِمنُونَ َوُيْؤِمنُونَ   َرَّبِّ ِذينَ لِلَّ نَ   َآَمنُواَآَمنُوا  لِلَّ نَ َربَّ ءٍ   ُك َّ ُك َّ   َوِسْعَت َوِسْعَت   َربَّ ءٍ ََشْ   َوِعْلًَم َوِعْلًَم   َرْْحَةً َرْْحَةً   ََشْ

ِذينَ   َف ْغِفرْ َف ْغِفرْ  ِذينَ لِلَّ بَُعوا  َت ُبواَت ُبوا  لِلَّ بَُعواَواتَّ ِحيمِ   َعَذاَب َعَذاَب   َوقِِهمْ َوقِِهمْ   َسبِيَلَك َسبِيَلَك   َواتَّ ِحيمِ اجْلَ نَ   ،،اجْلَ نَ َربَّ   َوَعْدَِتُمْ َوَعْدَِتُمْ   الَّتِيالَّتِي  َعْدنٍ َعْدنٍ   َجنَّ ِت َجنَّ ِت   َأْدِخْلُهمْ َأْدِخْلُهمْ وَ وَ   َربَّ

يَّ ِِتِمْ   َوَأْزَواِجِهمْ َوَأْزَواِجِهمْ   َآَب ئِِهمْ َآَب ئِِهمْ   ِمنْ ِمنْ   َصَلَح َصَلَح   َوَمنْ َوَمنْ  يَّ ِِتِمْ َوُذرِّ َك   َوُذرِّ َك إِنَّ كِيمُ   اْلَعِزيزُ اْلَعِزيزُ   َأْنَت َأْنَت   إِنَّ كِيمُ احْلَ يِّئَ ِت   َوقِِهمُ َوقِِهمُ   ،،احْلَ يِّئَ ِت السَّ   َتِق َتِق   َوَمنَوَمن  السَّ

يَِّئ ِت  يَِّئ ِت السَّ َتهُ   َفَقْد َفَقْد   َيْوَمئِذٍ َيْوَمئِذٍ   السَّ َتهُ َرِْحْ   {{55  ––  11::غافرغافر  سورةسورة}}[[ْلَعظِيمُ ْلَعظِيمُ اا  اْلَفْوزُ اْلَفْوزُ   ُهوَ ُهوَ   َوَذلَِك َوَذلَِك   َرِْحْ
((11))

  .. 

نما يضرون، ول ينفعونَ  ل المال،كة أن المسلم يعلم أنْ  .2  اهلل يعصون ل ،مونمكرَ  عباد هم وا 
َذ   َوَق ُلواَوَق ُلوا]]: تعالى قالحيث  ؛يومرون ما ويفعلون أمرهم، ما َ َذ اَّتَّ َ ْْحَنُ   اَّتَّ ْْحَنُ الرَّ   ِعَب د ٌ ِعَب د ٌ   َبْ  َبْ    ُسبَْح َنهُ ُسبَْح َنهُ   َوَلًداَوَلًدا  الرَّ

َِْمِرهِ   َوُهمْ َوُهمْ   بِ ْلَقْولِ بِ ْلَقْولِ   َنهُ َنهُ َيْسبُِقوَيْسبُِقو  ََل ََل ، ، ُمْكَرُمونَ ُمْكَرُمونَ  َِْمِرهِ بِ   إَِلَّ إَِلَّ   َيْشَفُعونَ َيْشَفُعونَ   َوََل َوََل   َخْلَفُهمْ َخْلَفُهمْ   َوَم َوَم   َأْيِدُّيِمْ َأْيِدُّيِمْ   َبنْيَ َبنْيَ   َم َم   َيْعَلمُ َيْعَلمُ   ،،َيْعَمُلونَ َيْعَمُلونَ   بِ

َنِ ِلَِنِ 
  لَِك لَِك َكَذ َكَذ   َجَهنَّمَ َجَهنَّمَ   َنْجِزيهِ َنْجِزيهِ   َفَذلَِك َفَذلَِك   ُدونِهِ ُدونِهِ   ِمنْ ِمنْ   إِلَه ٌ إِلَه ٌ   إِِّنِّ إِِّنِّ   ِمنُْهمْ ِمنُْهمْ   َيُقْ  َيُقْ    َوَمنْ َوَمنْ   ،،ُمْشِفُقونَ ُمْشِفُقونَ   َخْشَيتِهِ َخْشَيتِهِ   ِمنْ ِمنْ   َوُهمْ َوُهمْ   اْرَتَ  اْرَتَ    ِلِ

 ،والحاجة ،بطلب العون إليهم يتوجه ول ،يعبدهم فال  {{3030  --  1414::اْلنبياءاْلنبياء  }}[ [   الظَّ ِلنِِيَ الظَّ ِلنِِيَ   َنْجِزيَنْجِزي
 .عن الحد الال،ق بهم ا  زا،د ا  تعلق بهم يتعلق   ول ،والشفاعة

 

ْمن:ثالثاا:   أثر اإليمان بالمالئكة على الم
 فضل ومن لهم، عظيمة نعمة يهف وكان إل ،غيبه من شيء على الناس يطلع لم   اهلل إن  

َفَنا أن علينا اهلل  أول يعد الذي ،بالغيبِ  اإليمان من بها اإليمان وجعل ،الكريمة المخلوقات بهذه َعر 
الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِ لَغيِْب الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِ لَغيِْب ، ، ]َذلَِك الكَِت ُب ََل َرْيَب فِيِه ُهًد  لِْلُمتَِّقنيَ ]َذلَِك الكَِت ُب ََل َرْيَب فِيِه ُهًد  لِْلُمتَِّقنيَ : تعالى قال حيث ؛للمتقين صفة

َّ  َرَزْقنَ ُهْم ُينِْفُقوَن[   َوُيِقيُمونَ َوُيِقيُمونَ  ََلَة َوُِم َّ  َرَزْقنَ ُهْم ُينِْفُقوَن[ الصَّ ََلَة َوُِم ومن اآلثار اإليجابية لإليمان بالمال،كة على .  .  {{33--11}البقرة:}البقرة:الصَّ
 حياة المومنين ما يلي: 
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 يرعون الذين ،العظام الخلق بهولء له، تعالى اهلل برعاية محاطْ  أنه إلى المومن اطم،نان .1
 اهلل حماية إلى مطم،ن فالمسلم   ،تعالى هللا بإذن الكون شوون من كثيرا   رونويسي   شوونه،

َب ت ٌ  : شر   كل ومن ،والشياطين ،الجن من يحفظه حافظ ا عليه اهلل جعل فقد له، َب ت ٌ ]َلُه ُمَعقِّ ]َلُه ُمَعقِّ

 المال،كة وجودب يستشعر من فإن ، {{2222}الرعد:}الرعد:[ [ ......ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ََيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللِ ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ََيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللِ 
 يصدر ما كل على وشهادتهم ،وأقواله ،ألعماله برقابتهم ويومن له، ارقتهامف وعدم معه
 في أو العالنية في يعصيه ول ،أمر في يخالفه فال جنوده، ومن اهلل من ييليستح عنه،
، وسيحاسب عليه، حيث قال  ،مكتوبْ  يعمله شيء كل أن علم َمنْ  اهلل يعصى فكيف السر 

َّ  فِيِه َوَيُقوُلوَن َي  َوْيَلَتنَ  َم ِل َهَذا الكَِت ِب ََل ]َوُوِضَع الكَِت ُب َفَُتَ ]َوُوِضَع الكَِت ُب َفَُتَ تعالى:   َّ  فِيِه َوَيُقوُلوَن َي  َوْيَلَتنَ  َم ِل َهَذا الكَِت ِب ََل   اُِلْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ُِم   اُِلْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ُِم

ًدا[  َْ ا َوََل َيْظلُِم َربهَك َأ َْ ِْضً َص َه  َوَوَجُدوا َم  َعِمُلوا  ْْ ًة إَِلَّ َأ َْ
ًة َوََل َكبِ َْ ًدا[ ُيَغ ِدُر َصِغ َْ ا َوََل َيْظلُِم َربهَك َأ َْ ِْضً َص َه  َوَوَجُدوا َم  َعِمُلوا  ْْ ًة إَِلَّ َأ َْ
ًة َوََل َكبِ َْ ُيَغ ِدُر َصِغ

{{0505}الكهف:}الكهف:
((11))

.. 

 والتجرد إلى اهلل  ،فع اإلنسان إلى القتداء بهم في الطاعاتإن اإليمان بالمال،كة يد .2
أنهم ل يعصون اهلل ما أمرهم، و  ،والبعد عن المعاصي؛ وذلك لما يعلم من حال المال،كة

فبالتشبه بهم ننال  ،ن إلى اهلل ، ل يفترون، وبهذا كانوا مقربيويسبحونه بالليل والنهار
القربى إليه 

(2). 

 ،من من درجة اإليمان إلى درجة اإلحسان؛ وذلك بتنشيط المخافة من اهلل الرتقاء بالمو  .3
  النَّب يُّ  ك ان   :َقالَ   ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  وذلك لما ورد ،ومراقبته الدا،مة في كل صغيرة وكبيرة

زاا ماا ب ار  ب ر يلُ  ف أ ت اهُ  ل لنَّاس   ي و  س انُ  م ا)...  : ف ق ال    ج  ح   ك أ نَّك   اللَّه   ت ع ُبد   أ ن  ) :  ق ال   (اإل  
  (3)( ي ر اك   ف ه نَّهُ  ت ر اهُ  ت ُكن   ل م   ف ه ن   ت ر اهُ 

 ببيان وذلك ،والجن المال،كة في الزا،ف والعتقاد، الباطلة والتخيالتِ  الخرافة باب إغالق   .4
 .(4)جنوال المال،كة أمر من به العلم وينفعهم ،البشر يخص ما وتوضيل شأنهم، في الحق  

 ول ،بالغيب يومن ل من فيها وقع التي ،وأدرانه الشركِ  شوا،ب من المسلم عقيدة تتطهر أنْ  .5
 اهلل كلفهم الذين المال،كة بوجود آمن إذا المسلم ألن   اإللهي، الوحي عن معارفهم يتلقون

                                                 
 . 145( انظر: اإليمان بالمال،كة: ص1)
. 155. أركان اإليمان: 255. العقيدة السالمية: ص133انظر:  مدخل لدراسة العقيدة السالمية: ص( 2)

 .148اإليمان بالمال،كة: ص
، 1/15عن اإليمان واإلسالم،  (  صحيل البخاري: كتاب اليمان، باب سوال جبريل عليه السالم النبي 3)

 .4777ح
 .102. أصول العقيدة اإلسالمية:  ص155. أركان اإليمان: 255العقيدة السالمية: صانظر:  (4)



 عقيدة اإليمان بالمالئكة والجن وأثرهما على الفرد والمجتمع في سورتي الكهف ويس

60 
 

 الفصل األول

 مورأ تسيير في تسهم   ،وهمية   مخلوقات بوجود العتقاد من تخل ص ،العظيمة األعمال بهذه
  .الكون

 فعندما والطمأنينة، باألنس والشعور اليأس وعدم ،والثبات على طريق اإليمان الصبر .6
 الصد   منهم ويجد ،اهلل إلى يدعوهم حينما ،وقومه أهله وبين ،وطنه في غريب ا المومن يصبل

 في السير مواصلة على شجعهتو  طم،نهتو  صحبهتونسه، وت مال،كةال يجد ،والستهزاء
 خالق إلى ويتجهون ربه، المومن يعبد كما اهلل يعبدون معه، اهلل جنود ألن دى،اله طريق

 موكب في يسير بل ،دا،م ا اهلل إلى وحده يسير ل بأنه فيشعر يتجه، كما واألرا السموات
 مخلوقات وباقي ،واألرا السماوات ومع السالم، عليهم األنبياء ومع ،المال،كة مع إيماني

  .(1)هبحمد تسبل التي اهلل

قد نظم شوون  ،القادر على كل شيء فاهلل  ،النضباط واتقان العمل وترتيب األمور .7
وكان نتاج ذلك تسيير  ،ل بعا مال،كته بأعمال مخصصة، فأطاعوه وأتقنواووك  ، الكون

الكون بنظام محكم منظم، وهذا بدوره ينبه المسوول إلى التفويا في األعمال كل لما 
 والجهد. ،وتوفير الوقت ،واإلنجاز ،إلى اإلتقانيصلل له، وهذا مدعاة 

ومجي،هم إليه  النظام والترتيب؛ وذلك عندما يعلم بحال المال،كة ترتيبهم في سجودهم هلل  .8
   :{{1111}الفمر:}الفمر:  ]َوَج َء َربهَك َواَِلَلُك َصفًّ  َصفًّ []َوَج َء َربهَك َواَِلَلُك َصفًّ  َصفًّ [حيث قال تعالى.. 

ل بكل وك   وذلك ألن اهلل  ،أثناء الجهاد في سبيل اهلل ، والثبات، والشجاعة ،اإلقدام .5
]لَُه ]لَُه   حيث قال تعالى: ،فيخلونه متى انتهى أجله ،تحفظه حتى يأتي أمر اهللإنسان مال،كة، 

َب ت ٌ ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ََيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللِ  َب ت ٌ ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ََيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللِ ُمَعقِّ وهذا بدوره يدفعه إلى ،  ،  {{2222}الرعد:}الرعد:[ [ ......ُمَعقِّ
 .يحفظه بمال،كته ألنه يومن بأن اهلل  ؛ي المعاركالدفاإ بإقدام وشجاعة ف

، وذلك عند الوقوف على بعا وظا،ف المال،كة الزهد في الدنيا واإلقبال على اهلل  .10
المختصة بالقبر عذابه ونعيمه، والمال،كة التي تسوق أهل النار إلى النار، والمال،كة 

  لك من مشاهد يوم القيامة.الموكلة بالترحيب بأهل الجنان وسوقهم إليها، إلى غير ذ

توسيع مدارك اإلنسان إلى ما هو أبعد من المحسوسات واألمور السطحية؛ وذلك من  .11
وهذا يفتل آفاق اإلنسان كة، وهي كا،نات ل تدركها الحواس، خالل إيمانهم بوجود المال،

 وأكثر عمقا  لكتشاف خفاياه، وعدم السطحية في النظر ،للتأمل في الكون بصورة أدق
 فيه. 

                                                 
 .148بالمال،كة: ص . اإليمان102. أصول العقيدة اإلسالمية:  ص155( انظر: أركان اإليمان: 1)
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للمال،كة  ، وذلك يتبين من أمره اإليمان بالمال،كة يعكس مكانة اإلنسان عند اهلل  .12
[ [ ......]َوإِْذ ُقْلنَ  لِْلَمََلئَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا ]َوإِْذ ُقْلنَ  لِْلَمََلئَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا  حيث قال تعالى: بالسجود آلدم

  .(1)وأنهم سخروا لتدبير أمور حياتنا في هذه الدنيا  ،،{{9090}الكهف:}الكهف:

وذلك عندما يعلم بأن  ،وصالة الجماعة في المسجد ،ضور حلقات الذكرالحرص على ح .13
ْدِري   َسِعيد   َوَأِبي ه َرْيَرةَ  َأِبيحيث ورد عن  ،المال،كة تتواجد معهم في مجالسهم  َأن ه َما  اْلخ 

مٌ  ي ق ُعدُ  ل  :  )َقالَ  َأن ه    الن ِبي   َعَلى َشِهَدا ُكُرون   ق و  فَّت ُهم   إ لَّ   اللَّه   ي ذ  ئ ك ةُ  ح  ي ت ُهم   ال م ال   و غ ش 
م ةُ  ن ز ل ت   الرَّح  م   و  ل ي ه  ذ ك ر ُهم   السَّك ين ةُ  ع  ن د هُ  ف يم ن   اللَّهُ  و   .(2)(ع 

وذلك عندما يعلم المسلم أن المال،كة تدعو للمنفقين  ،الحرص على النفاق في سبيل اهلل .14
ا) :َقالَ   الن ِبي   َأن    ةَ َأِبي ه َرْيرَ  َعنْ حيث ورد  في سبيل اهلل  مٍ  م ن   م  ب حُ  ي و  ب ادُ  ُيص   ال ع 

ن   م ل ك ان   إ لَّ  ف يه   ُدُهم ا ف ي ُقولُ  ي ن ز ل  ط   اللَُّهمَّ  أ ح  ل فاا ُمن ف قاا أ ع  ي ُقولُ  خ  رُ  و  خ  ط   اللَُّهمَّ  اآل   أ ع 
كاا س    .(3)(ت ل فاا ُمم 

وهذا يفتل لإلنسان آفاق المستقبل، لما يعلم أن  ،هالحرص على طلب العلم والستزادة في .15
 َعنْ المال،كة تضع أجنحتها لطالب العلم، وأنها تحفه وتنزل السكينة على قلبه، حيث ورد  

اء   أ نَّهُ  ، (4) اْلم َراِدي   َعس ال   ْبنِ  َصْفَوانَ  أ ُلهُ  ج  ٍء، ع ن   ي س  م ل ك   م ا: ق ال   ش ي   ؟ ذ ل ك   إ لَّ  إ ل يَّ  أ ع 
م ل تُ  م ا: ق ال   ، إ لَّ  إ ل ي ك   أ ع  ر  ) :ق ال   ل ذ ل ك  ُرجُ  ر ُجلٍ  م ن   م ا ف ه نَّهُ  ف أ ب ش  ، ط ل ب   ف ي ي خ  ل م   إ لَّ  ال ع 

ئ ك ةُ  ل هُ  ب س ط ت   ت ه ا ال م ال  ن ح  ى أ ج  تَّى ي ف ع لُ  ب م ا ر ضا ع   ح     (6) .(5)(ي ر ج 
 

 مالئكة على المجتمع: لمطلب الثاني: أثر اإليمان بالا
نه أحد أركان إوتقدم المجتمع اإلسالمي؛ حيث  ،على رقي إن لإليمان بالمال،كة أثر كبير

جتمع السالمي داوه وتقدمها ما تمسكوا به،  فالم ،مصدر عز هذه األمة داإليمان؛ والذي يع
                                                 

أصاول التربياة اإلساالمية وأسااليبها: . 151-147. اإليماان بالمال،كاة: ص64- 62أركاان اإليماان: صانظر:  (1)
 .202،  أصول العقيدة السالمية ومذاهبها: ص156-255العقيدة السالمية:  .82-81ص

 .34: ص(  سبق تخريجه2)
 .48: ص(  سبق تخريجه3)
 سكن الكوفة، وغزا مع النبي  بني الربا بن زاهر بن عامر بن عوبثان بن مراد. من صفوان ْبن عسال (4)

أسد  روى عنه: عبد اهلل بن مسعود، وزر بن حبيش، وعبد اهلل بن سلمة، وأبو الغريف. ثنتي عشرة غزوة.
 .3/28الغابة: 

 ، ووافقه الذهبي.َصِحيلْ  ِإْسَنادْ  َهَذا قال الحاكم: .1/100المستدرك على الصحيحين: كتاب العلم، (  5)
 .142مدخل إلى دراسة العقيدة السالمية: ص .102انظر: شرح أصول العقيدة اإلسالمية: ص (6)
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ن ودواوه العودة إلى اإليمان الصادق، واليقين الذي كان عليه اضعف اإليمان،  لمسلمون األولون، وا 
على المجتمع في  األثرلإليمان بالمال،كة ف. (1)اإلنسانية لن تجد دواءها وهداها إل في ظل اإليمان

 وهي كاآلتي:  نواح  كثيرة،
 أولا:  تقوية الروابط الجتماعية:

وذلك من خالل تقوية روح  ،إن لإليمان بالمال،كة أثر إيجابي كبير في الحياة الجتماعية
 منها ما يلي: ،والمحبة في المجتمع بأكثر من صورة ،األخوة

  الد ْرَداءِ  َأِبي َعنْ ث ورد احي ي قلوب المسلمين ونزع األنانية والحقد:ـة فـزرع المحب -3
ا):  اهللِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ  أنه ب دٍ  م ن   م  ل مٍ  ع  ُعو ُمس  يه   ي د  ، ب ظ ه ر   أل خ  : ل م ل كُ ا ق ال   إ لَّ  ال غ ي ب 
ل ك   ث لٍ  و  بحيث يربي المرء المسلم على حب  ؛والمحبة ،ي روابط األخوةم  نَ فهذا ي   .(2)(ب م 

والحسد من قلبه؛ بل يتذكر أخاه المسلم  ،والحقد والضغينة، ،ونزإ األنانية ،الخير لغيره
 حتى في الدعاء بالخير له فيما يحب ويحتاج لنفسه.

ا) :َقالَ   الن ِبي   َأن    ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  دحيث ور  التكافل الجتماعي:  -2 مٍ  م ن   م  ب حُ  ي و   ُيص 
ب ادُ  ن   م ل ك ان   إ لَّ  ف يه   ال ع  ُدُهم ا ف ي ُقولُ  ي ن ز ل  ط   اللَُّهمَّ  أ ح  ل فاا ُمن ف قاا أ ع  ي ُقولُ  خ  رُ  و  خ  ط   اللَُّهمَّ  اآل   أ ع 
كاا س  والتصدق  ،إليمان بدعاء المال،كة له بالبركة عند اإلنفاقوعلى هذا فإن ا .(3)(ت ل فاا ُمم 

 ،مي في المسلم روابط األخوة والمحبة، وذلك بتفقد أحوال المسلميننَ ، ي  في سبيل اهلل 
ك له بالزيادة والنماء، نه على أن ينال دعاء الَملَ واإلحساس بهم وتسديد حاجاتهم؛ حرصا  م

 . وتجنبا  من أن يدعوا على ماله بالتلف

 ،مثل السرقة ؛واألمراا الجتماعية ،من اآلفات ا  وهذا بدوره يجنب المجتمع المسلم كثير 
واستعباد العباد لبعضهم، والسقوط  ،والستبداد ،والحسد ،والطبقية التي بسببها ينتشر الحقد ،والتسول

 اإليمان.  ضعيفيلوطن بسبب الحاجة عند لو  ،والخيانة للدين ،في وحل الرذيلة
 

 اا:  الرقي بالمجتمع والتطور العلمي: ثاني

والتطور العلمي، وهذا نتيجة  ،إن لإليمان بالمال،كة أثر طيب في الرقي بالمجتمعات المسلمة
  (4)وهي كاآلتي:  ،من أحوال المال،كة في أكثر من حال إليماننا بما أخبرنا به اهلل 

                                                 
 .1/125(  انظر:  اإليمان خصا،صه عالماته ثمراته: 1)
 .8/86( صحيل مسلم: كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، 2)
 .48: صريجه(  سبق تخ3)
ثرها على المجتمع: ( 4)  .75-74العقيدة اإلسالمية وا 
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هذا يفتل أمام اإلنسان و وس غير محس ،روحاني ،الحالة األولى: أن المال،كة عالم غيبي -3
وعدم الوقوف أمام المدركات الحسية  ،والبحث عن كل جديد ،والتأمل في الكون ،النظر

 والتقدم العلمي. ،السطحية البسيطة؛ والذي بدوره يدفع المجتمع إلى التطور

والتفرغ لما  ،الحالة الثانية: القتداء بالمال،كة في عملهم؛ وذلك من خالل التخصصية -2
هذا بدوره يدفع اإلنسان إلى ف، له من عمل مع اإلتقان والطاعة ه اهلل خصص

والرقي بالمجتمع  ،والتقدم ،واإلبداإ ،التخصص في مجال قدراته وطاقته، واإلتقان به
 اإلسالمي.

المال،كة ؛ وذلك لعلمه بحضور االحالة الثالثة: الحرص على مجالس العلم والسعي إليه -1
 ؛ وهذا بدوره ينعكس على المجتمع بالرقي والزدهار.اضرينمجالس العلم والدعاء للح

الحالة الرابعة: القتداء بالمال،كة في نظامهم وترتيبهم يرتقي بالمجتمع اإلسالمي؛ وهذا  -3
 يزيد في سرعة اإلنجاز للعمل، وزيادة اإلتقان.

 

 ثالثاا:  الحفاظ على قوة المجتمع اإلسالمي:

 وذلك من خالل ما يلي: اإلسالمي، المجتمع على الحفاظ في يرالكب األثر بالمال،كة لإليمان إن
 التخلص من آفات ضعف المجتمع:  -3

تصدر من أفراد المجتمع  ،وذلك من خالل اإليمان بالرقابة المتواصلة لكل صغيرة وكبيرة
وأنهم سيحاسبون عليها، وبهذا يكون المسلم  ،اإلسالمي؛ وذلك بتسجيل المال،كة ألعمالهم

على أي حالة كان هو، وهذا بدوره  ،على عدم تسجيل أي معصية عليه ا  لفطن حريصالكيس ا
 يقوي المجتمع اإلسالمي من خالل أمرين: 

 ،والخيانة ،السرقة :مثل ،لمجتمعا التي تضعفالتخلص من السلوكيات الجتماعية السلبية   -
 وغيرها من المعاصي. ،والزنا ،والقتل

]َأَوَِلَّ  ]َأَوَِلَّ  وذلك لقوله تعالى:  ،ي قوة المجتمع اإلسالميف التخلص من المعاصي سببْ   -

ٍء َأَص َبْتُكْم ُمِصيبَة ٌ َقْد َأَصْبُتْم ِمثَْلْيَه  ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا ُقْ  ُهَو ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسُكْم إِنَّ اهللَ َعََل َأَص َبْتُكْم ُمِصيبَة ٌ َقْد َأَصْبُتْم ِمثَْلْيَه  ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا ُقْ  ُهَو ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسُكْم إِنَّ اهللَ َعََل  ٍء  ُك ِّ ََشْ  ُك ِّ ََشْ

 ] [ َقِدير ٌ  ..{{249249}آل عمران:}آل عمران:َقِدير ٌ
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 الدفاع عن المجتمع بكل إقدام:   -2

إلى حين  ،يحفظه بأمر اهلل  ملكْ قد وك ل بكل إنسان  وذلك من خالل اإليمان بأن اهلل 
ن كان في ساحة المعركة، وبذلك ل  ،على نفسه ا  انقضاء أجله، وبهذا يكون آمن حتى وا 

 والدين بكل إقدام وأمان وثقة.  ،يبالي بالمخاطر مع أخذه باألسباب، ويحمي الوطن
   الرخاء القتصادي: -1

وتقوية الجانب  ،لمعاصياوترك  ،والواضل في التوبة ،إن لإليمان بالمال،كة األثر الكبير
وبناء الشخصية المومنة التقية، والتي تستحق من اهلل ما وعدها من سعة في  ،اإليماني

َقْوا َلَفتَْحنَ   حيث قال تعالى: ،الرزق والبركة َقْوا َلَفتَْحنَ  ]َوَلْو َأنَّ َأْهَ  الُقَر  َآَمنُوا َواتَّ َعَليِْهْم َبَرَك ٍت ِمَن َعَليِْهْم َبَرَك ٍت ِمَن ]َوَلْو َأنَّ َأْهَ  الُقَر  َآَمنُوا َواتَّ

ََمِء َواألَْرضِ  ََمِء َواألَْرضِ السَّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه ُيْرِسِ  وقال تعالى:    {{4444[ }األعراف:[ }األعراف:......السَّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه ُيْرِسِ  ]َوَي  َقْوِم اْستَْغِفُروا َربَّ ]َوَي  َقْوِم اْستَْغِفُروا َربَّ

تُِكْم  ًة إََِل ُقوَّ ََمَء َعَليُْكْم ِمْدَراًرا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ تُِكْم السَّ ًة إََِل ُقوَّ ََمَء َعَليُْكْم ِمْدَراًرا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ ]َفُقْلُت ]َفُقْلُت  وقال تعالى: ، {{9191}هود:}هود:َوََل َتَتَولَّْوا ُُمِْرِمنَي[َوََل َتَتَولَّْوا ُُمِْرِمنَي[السَّ

ُه َك َن َغفَّ ًرا ُكْم إِنَّ ُه َك َن َغفَّ ًرااْسَتْغِفُروا َربَّ ُكْم إِنَّ ََمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا،  ،  اْسَتْغِفُروا َربَّ ََمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًراُيْرِسِ  السَّ َعْ  لَُكْم ،  ،  ُيْرِسِ  السَّ َِْمَواٍل َوَبننَِي َوََيْ َعْ  لَُكْم َوُيْمِدْدُكْم بِ َِْمَواٍل َوَبننَِي َوََيْ َوُيْمِدْدُكْم بِ

َعْ  َلُكْم َأَّْنَ ًرا[ َعْ  َلُكْم َأَّْنَ ًرا[َجنَّ ٍت َوََيْ   {{2121--2020}نوح:}نوح:َجنَّ ٍت َوََيْ

وهذا أحد أهم أسباب قوة المجتمع. ،قي القتصادي للمجتمعفي الر  ا  وهذا بدوره يكون سبب
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 الفصل الثاني 

عقيدة اإلميان باليوم اآلخر وأثرها على الفرد 
 واجملتمع يف ضوء سورتي الكهف ويس

 ويشتمل على خمسة مباحث: 
 المبحث األول: اليوم اآلخر وعالمات الساعة الكبرى.

 المبحث الثاني: مظاهر يوم القيامة
 ثالث: الجنة والنار.المبحث ال

 المبحث الرابع: البعث والرد على منكريه.
المبحث الخامس: أثر اإليمان باليوم اآلخر على الفرد 

 والمجتمع.
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 املبحث األول 
اإلميان باليوم اآلخر وعالمات الساعة الكربى 

 يف ضوء سورتي الكهف ويس
 

 ويشتمل على مطلبين: 
ه ئوأسماالمطلب األول: التعريف باليوم اآلخر 

 وحكمه.
 المطلب الثاني: عالمات الساعة الكبرى.
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 مبحث األولال
 اإليمان باليوم اآلخر

 

 وحكمه: ،هئوأسما ،المطلب األول: التعريف باليوم اآلخر
 

بانتقاضااها  العتاارافو  ،منتقضااة الاادنيا هااذه بااأن التصااديقب :يعنااي إن اإليمااان باااليوم اآلخاار
 النباي باه أخبار ماا بكال إليمااناب أيضاا : يعنايو  .(1)بيتغيار ول يفناى ل ديماالقا ألن ؛ابابتادا،ه رافاعتا
 مااان عالماااات السااااعة فاااي الكتااااب والسااانة أي بكااال وماااا ورد ذكاااره    ،(2)بالماااوت بعاااد يكاااون مماااا

ر بااادل األرا غياااوعااان أهاااوال ياااوم القياماااة، وكياااف ت   ،نفخ فاااي الصاااورالاااالصاااغرى والكبااارى، وعااان 
القاارآن  فاايوالصااراط إلااى غياار ذلااك ممااا ورد ذكااره  ،والمياازان ،والحساااب ،العااراو األرا للحشاار، 

 والسنة النبوية. ،الكريم
 

 -:  أسماء اليوم اآلخر:أولا 

 لقد ورد في القرآن الكريم الكثير من أسماء اليوم اآلخر ومنها:

 الساعة:  -3

قٌّ َوَأنَّ السَّ َعَة ََل َرْيَب فِيَه    ]َوَكَذلَِك َأْعثَْرَن  َعَليِْهمْ ]َوَكَذلَِك َأْعثَْرَن  َعَليِْهمْ    حيث قال تعالى: َْ قٌّ َوَأنَّ السَّ َعَة ََل َرْيَب فِيَه  لِيَْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهللِ  َْ [ [ ......لِيَْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهللِ 

 أو ،بغتة تأتي ألنها أو قربها،إما ل الساعةب وسميت .القيامة يوم :بالساعة والمراد  {{1212}الكهف:}الكهف:
 اليوم ذلك في القضاء فصل ألن أو اللمحة، من أسرإ في يكون قبورهم من الموتى بعث ألن
  .(3)ساعة درق في

 يوم البعث: -2

ْعيِث ْعيِث ]َوَق َل الَِّذيَن ُأوُتوا الِعْلَم َواإِليََمَن َلَقْد َلبِْثُتْم ِِف كَِت ِب اهللِ إََِل َيْوِم الَبْعيِث َفَهيَذا َييْوُم البَ ]َوَق َل الَِّذيَن ُأوُتوا الِعْلَم َواإِليََمَن َلَقْد َلبِْثُتْم ِِف كَِت ِب اهللِ إََِل َيْوِم الَبْعيِث َفَهيَذا َييْوُم البَ   قال تعاالى:

وم: وم:َوَلكِنَُّكْم ُكنُْتْم ََل َتْعَلُموَن[ }الره َ  النَّ ُس   قال تعالى: ،،{{3434َوَلكِنَُّكْم ُكنُْتْم ََل َتْعَلُموَن[ }الره َ  النَّ ُس ]َي  َأُّيه ي  ]َي  َأُّيه ي  إِْن ُكنُْتْم ِِف َرْيٍب ِميَن الَبْعيِث َفإِنَّ إِْن ُكنُْتْم ِِف َرْيٍب ِميَن الَبْعيِث َفإِنَّ

                                                 
 .1/406(  انظر: شعب اإليمان: 1)
 .145(  مجموإ الفتاوى: /2)
 .2/70لوامع األنوار البهية:انظر:  (  3)
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يبعااث مان فاي القباور، ويعيادهم أحياااء   ألن اهلل  ؛وسامي باذلك  ،،  {{99}اْلدد :}اْلدد :[ [ ......َخَلْقنَي ُكْم ِميْن َخَلْقنَي ُكْم ِميْن 
 لحسابهم.

 اليوم اآلخر: -1
قاال   ،،{ { 22بُِمْؤِمننَِي[ }البقيرة:بُِمْؤِمننَِي[ }البقيرة:  ]َوِمَن النَّ ِس َمْن َيُقوُل َآَمنَّ  بِ هللِ َوبِ لَيْوِم اآلَِخِر َوَم  ُهمْ ]َوِمَن النَّ ِس َمْن َيُقوُل َآَمنَّ  بِ هللِ َوبِ لَيْوِم اآلَِخِر َوَم  ُهمْ   حيث قال تعالى:

 َوالَييْوِم  َوالَييْوِم ]َوإِْذ َق َل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْ  َهَذا َبَلًدا َآِمنً  َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن َآَمَن ِمينُْهْم بِي هللِ]َوإِْذ َق َل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْ  َهَذا َبَلًدا َآِمنً  َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن َآَمَن ِمينُْهْم بِي هللِ  تعاالى:

ُه إََِل  َُِمتُِّعُه َقلِيًَل ُثمَّ َأْضَطره ُه إََِل اآلَِخِر َق َل َوَمْن َكَفَر َف َُِمتُِّعُه َقلِيًَل ُثمَّ َأْضَطره ُْ [اآلَِخِر َق َل َوَمْن َكَفَر َف ُْ [ َعَذاِب النَّ ِر َوبِْئَس اَِلِص سامي بااليوم   ، ، {{214214}البقرة:}البقرة:   َعَذاِب النَّ ِر َوبِْئَس اَِلِص
ماا إلاى ، وا  فهو آخر أيام الخليقة، فإماا إلاى شاقاء باا،س ،اآلخر ألنه اليوم الذي ل يأتي بعده أيام

 نعيم دا،م.
 يوم القيامة: -3

ْنَي  َوَيْس    حيث قال تعالى: َن لِلَِّذيَن َكَفُروا احَلَي ُة الده ْنَي  َوَيْس ]ُزيِّ َن لِلَِّذيَن َكَفُروا احَلَي ُة الده َقْوا َفْوَقُهْم َيْوَم ]ُزيِّ َقْوا َفْوَقُهْم َيْوَم َخُروَن ِمَن الَِّذيَن َآَمنُوا َوالَِّذيَن اتَّ َخُروَن ِمَن الَِّذيَن َآَمنُوا َوالَِّذيَن اتَّ

َس ٍب[  ِْ  ِ ْْ َس ٍب[ الِقَي َمِة َواهللُ َيْرُزُق َمْن َيَش ُء بَِغ ِْ  ِ ْْ ََم   وقال تعالى: ، {{121121}البقرة:}البقرة:الِقَي َمِة َواهللُ َيْرُزُق َمْن َيَش ُء بَِغ ]ُك ه َنْفٍس َذائَِقُة اَِلْوِت َوإِنَََّم ]ُك ه َنْفٍس َذائَِقُة اَِلْوِت َوإِنَّ

ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم الِقَي َمِة َفَمْن زُ  ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم الِقَي َمِة َفَمْن زُ ُتَوفَّ ْنَي  إَِلَّ َمَت ُع ُتَوفَّ ِزَق َعِن النَّ ِر َوُأْدِخَ  اجَلنََّة َفَقْد َف َز َوَم  احَلَي ُة الده ْنَي  إَِلَّ َمَت ُع ْْ ِزَق َعِن النَّ ِر َوُأْدِخَ  اجَلنََّة َفَقْد َف َز َوَم  احَلَي ُة الده ْْ

وسمي بذلك السم ألن العباد في ذلك اليوم يقومون من قبورهم،     ،،{{289289}آل عمران:}آل عمران:الُغُروِر[ الُغُروِر[ 
]َيْوَم ]َيْوَم الى: ويوضل هذا المعنى قوله تع ويبقون قياما  أمام رب العالمين لفصل الحساب بينهم

 . {{44}املطَّففني:}املطَّففني:َيُقوُم النَّ ُس لَِربِّ الَع َِلنَِي[ َيُقوُم النَّ ُس لَِربِّ الَع َِلنَِي[ 

 يوم الخروج: -5
ْيَحَة بِ حَلقِّ َذلَِك َيْوُم اخُلُروِج[ حيث قاال تعاالى: ْيَحَة بِ حَلقِّ َذلَِك َيْوُم اخُلُروِج[]َيْوَم َيْسَمُعوَن الصَّ وسامي باذلك؛ ألن اهلل   ،،{{0101}ق:}ق:  ]َيْوَم َيْسَمُعوَن الصَّ

 .يخرج عباده من القبور  للحساب 
 لموعود:اليوم ا -6

ِِْخُروَن َعنُْه   قال تعالى:  ، ، {{11}الربوج:}الربوج:]َوالَيْوِم اَِلْوُعوِد[ ]َوالَيْوِم اَِلْوُعوِد[    حيث قال تعالى: ِِْخُروَن َعنُْه ]ُقْ  َلُكْم ِميَع ُد َيْوٍم ََل َتْسَت ]ُقْ  َلُكْم ِميَع ُد َيْوٍم ََل َتْسَت

فيه المومنين بلقاء  د اهلل عِ وسمي بذلك ألنه اليوم الذي كان يَ   ،{{3030}سبأ:}سبأ:َس َعًة َوََل َتْسَتْقِدُموَن[ َس َعًة َوََل َتْسَتْقِدُموَن[ 
  ات اهلل ورسله ما عملوا.ن آليو ن والجاحدو جزاء أعمالهم، ويجني فيه الكافر 

 يوم التالق: -7
وَق ِمْن َأْمِرِه َعََل َمْن َيَش ُء ِمْن ِعَب ِدِه لُِينْيِذَر َييْوَم   قال تعاالى:حيث  َرَج ِت ُذو الَعْرِش ُيْلِقي الره وَق ِمْن َأْمِرِه َعََل َمْن َيَش ُء ِمْن ِعَب ِدِه لُِينْيِذَر َييْوَم ]َرفِيُع الدَّ َرَج ِت ُذو الَعْرِش ُيْلِقي الره ]َرفِيُع الدَّ

، قهم المااوتوساامي بااذلك؛ ألن فيااه يلقااى الناااس بعضااهم بعضااا  بعااد أن فاار    ،{{2929}غددافر:}غددافر:الييتَََّلِق[ الييتَََّلِق[ 
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، ويلتقيي الع بيدون واِلعبيودون، ويلتقيي ويلقى كل إنسان عمله الذي قدمه في الدنيا ليحاسب علياه

اخلصوم والظ ِل واِلظلوم
(3)

. 

 يوم الحساب: -8

ْ    قاال تعاالى:، {{1414}ص:}ص:َعَذاب ٌ َشِديد ٌ بََِم َنُسوا َيْوَم احِلَس ِب[ َعَذاب ٌ َشِديد ٌ بََِم َنُسوا َيْوَم احِلَس ِب[   ... َلمْ ... َلمْ ]]  قال تعالى: نَ  َعجِّ ْ  ]َوَق ُلوا َربَّ نَ  َعجِّ ]َوَق ُلوا َربَّ

ويحاسابهم  ،يجماع عبااده وسامي بياوم الحسااب ألن اهلل     ،،{{2424}ص:}ص:نَ  َقْبيَ  َييْوِم احِلَسي ِب[ نَ  َقْبيَ  َييْوِم احِلَسي ِب[ َلنَ  قِطَّ َلنَ  قِطَّ 
 على ما قدمت أيديهم في الدنيا.

 يوم الفصل: -9

لِينَي[  حيث قاال تعاالى: ْعنَي ُكْم َواألَوَّ لِينَي[]َهَذا َيْوُم الَفْصيِ  ََجَ ْعنَي ُكْم َواألَوَّ ]َهيَذا َييْوُم ]َهيَذا َييْوُم   قاال تعاالى:،  { { 3838}املرسدلت:}املرسدلت:  ]َهَذا َيْوُم الَفْصيِ  ََجَ

ُبوَن[الَفْصييِ  الَّييذِ الَفْصييِ  الَّييذِ  ُبوَن[ي ُكنْييُتْم بِييِه ُتَكييذِّ ددفات:  ي ُكنْييُتْم بِييِه ُتَكييذِّ ددفات:}الصَّ ِعيينَي[    قااال تعاالى:  ،{ { 1212}الصَّ ْم َأَْجَ ِعيينَي[ ]إِنَّ َيييْوَم الَفْصييِ  ِميَقيي ُِتُ ْم َأَْجَ ]إِنَّ َيييْوَم الَفْصييِ  ِميَقيي ُِتُ

   {{0000}الُدخان:}الُدخان:

يفصاال بااين عباااده بعااد أن جمعهاام علااى أرا واحاادة، فيميااز  ألن اهلل  ؛وساامي بيااوم الفصاال
فااال يبقااى ألحااد  مظلمااة عنااد  ،صااالحهم ماان فاااجرهم، ويفصاال أيضااا  رب العاازة فااي مظااالم العباااد

 .(2)آخر
 يوم الحسرة: -31

ِة إِْذ ُقِِضَ األَْمُر َوُهْم ِِف َغْفَلٍة َوُهْم ََل ُيْؤِمنُوَن[   قاال تعاالى: ِة إِْذ ُقِِضَ األَْمُر َوُهْم ِِف َغْفَلٍة َوُهْم ََل ُيْؤِمنُوَن[ ]َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احَلَْسَ وسامي     {{3535}مدريم:}مدريم:]َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احَلَْسَ
ا وذعار مما ،علاى ماا فااتهم مان نعايم ،بيوم الحسرة لما ينتاب قلاوب المناافقين والكفاار مان حسارة

 . (3)ينتظرهم من عذاب

 

 -حكم اإليمان باليوم اآلخر:ثانياا: 

؛ أركان اإليمان، وهو من المعلوم في الدين بالضرورة أحديعد اإليمان باليوم اآلخر 
وعلى هذا يكفر منكره،  فال يستقيم إيمان المرء إل  في القرآن الكريم والسنة النبوية،لورود ذكره 

 ا يلي:ومن األدلة على ثبوته م ،به

                                                 
 .4/108( معالم التنزيل: 1)
 .701تيسير الكريم المنان: ص (2)
.5/733:معالمالتنزي (3)
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 األدلة من القرآن الكريم:   .3

َل َعََل َرُسولِِه َواْلكَِت ِب الَّذِ  قوله تعالى: .أ َ  الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِ هللَِّ َوَرُسولِِه َواْلكِتَ ِب الَِّذي َنزَّ َل َعََل َرُسولِِه َواْلكَِت ِب الَّذِ ]َي  َأُّيه َ  الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِ هللَِّ َوَرُسولِِه َواْلكِتَ ِب الَِّذي َنزَّ ي ي ]َي  َأُّيه

ُرُسلِِه َواْليَْوِم اآْلِخِر َفَقْد َض َّ َضََلًَل َبِعيًدا[ ُرُسلِِه َواْليَْوِم اآْلِخِر َفَقْد َض َّ َضََلًَل َبِعيًدا[ َأْنَزَل ِمْن َقبُْ  َوَمْن َيْكُفْر بِ هللَِّ َوَمََلئَِكتِِه َوُكُتبِِه وَ َأْنَزَل ِمْن َقبُْ  َوَمْن َيْكُفْر بِ هللَِّ َوَمََلئَِكتِِه َوُكُتبِِه وَ 

 { { 223434::نساءنساء}ال}ال

]إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َه ُدوا َوالصَّ بُِئوَن َوالنََّص َر  َميْن آَميَن بِي هللَِّ َواْلَييْوِم اآْلِخيِر ]إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َه ُدوا َوالصَّ بُِئوَن َوالنََّص َر  َميْن آَميَن بِي هللَِّ َواْلَييْوِم اآْلِخيِر  وقولاه تعاالى: .ب

َزُنوَن[   َوَعِمَ  َص حِلً  َفََل َخْوف ٌ َعَلْيِهْم َوََل َوَعِمَ  َص حِلً  َفََل َخْوف ٌ َعَلْيِهْم َوََل  َزُنوَن[ ُهْم ََيْ  ..{{4545::ائدةائدة}امل}املُهْم ََيْ

 األدلة من السنة:  .2

 ماااا ورد فاااي  السااانة النبوياااة مااان ،ويااادل علاااى أن اإليماااان بااااليوم اآلخااار مااان أركاااان اإليماااان
ن ي : قال  للنبي  حديث سوال جبريل  ب ر  يم ان   عن ف أ خ  م ن   أ ن   : ) قال اإل    ْ ئ ك ت ه   ب اللَّه   ُت م ال   و 

ُكُتب ه   م   ُرُسل ه  و   و  ر   و ال ي و  خ  م ن   اآل   ْ ُت ي ر ه   ب ال ق د ر   و  ش رِّه   خ   . (1)( و 

 القرآن الكريم باليوم اآلخر:  عنايةمظاهر ثالثاا: 

وذلاك مان  القارآن الكاريم بهاا، عناياةن خاالل ومكانتهاا ما ،لقد ظهرت أهمية هاذه العقيادة 
 خالل ما يلي: 

، وذلاك واإليمان باليوم اآلخر فاي كثيار مان المواضاع ، قرن القرآن الكريم بين اإليمان باهلل -7
 كما في قوله تعالى: ،إل بتمام اإليمان باليوم اآلخر ،على أنه ل يكتمل اإليمان باهلل  يدل

َوَعِمَ  َصي حِلً  َفَلُهيْم َوَعِمَ  َصي حِلً  َفَلُهيْم   ]إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوالَِّذيَن َه ُدوا َوالنََّص َر  َوالصَّ بِئنَِي َمْن َآَمَن بِ هللِ َوالَيْوِم اآلَِخرِ ]إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوالَِّذيَن َه ُدوا َوالنََّص َر  َوالصَّ بِئنَِي َمْن َآَمَن بِ هللِ َوالَيْوِم اآلَِخرِ 

َزُنيوَن[  ِْم َوََل َخْوف ٌ َعَليْيِهْم َوََل ُهيْم ََيْ َزُنيوَن[ َأْجُرُهْم ِعنَْد َرَّبِّ ِْم َوََل َخْوف ٌ َعَليْيِهْم َوََل ُهيْم ََيْ ]َليْيَس اليِِبَّ َأْن ]َليْيَس اليِِبَّ َأْن  : قولاه تعاالى، و{{4141}البقدرة:}البقدرة:َأْجُرُهْم ِعنَْد َرَّبِّ

يِق َواَِلْغيِرِب َوَلكِينَّ اليِِبَّ َميْن َآَميَن بِي هللِ َوالَييْوِم اآلَ 
يِق َواَِلْغيِرِب َوَلكِينَّ اليِِبَّ َميْن َآَميَن بِي هللِ َوالَييْوِم اآلَ ُتَولهوا ُوُجوَهُكْم قَِبيَ  اَِلْْشِ
ِخيِر َواَِلََلئَِكيِة َوالكَِتي ِب ِخيِر َواَِلََلئَِكيِة َوالكَِتي ِب ُتَولهوا ُوُجوَهُكْم قَِبيَ  اَِلْْشِ

 { { 211211}البقرة:}البقرة:ُأوَلئَِك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم اُِلتَُّقوَن[ ُأوَلئَِك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم اُِلتَُّقوَن[ ......َوالنَّبِيِّنَي َوالنَّبِيِّنَي 

 ،والنشااقاق ،للحااديث عاان يااوم القيامااة مثاال: سااورة القيامااةا  خاصااة، إفااراد القاارآن الكااريم سااور  -2
 والتكوير. ،والنفطار

 سابقا .كما تم بيانه من األسماء  تسمية اليوم اآلخر بكثير -1
 ،مااا بااين الحااديث عاان أحااداث يااوم القيامااة ،مختلفاة ل الحااديث عاان اليااوم اآلخاار ماان نااواح  تنااو  -3

كمااا ساايتم بيانااه فيمااا يلااي، ومااا بااين إثباتااه بالقساام كمااا فااي قولااه تعااالى:  ،وعالماتهااا ،وأهوالهااا

                                                 
 .1/28تاب اإليمان، باب معرفة اإليمان واإلسالم والقدر، (  صحيل مسلم: ك1)



 سورتي الكهف ويسضوء وأثرها على الفرد والمجتمع في  باليوم اآلخرعقيدة اإليمان 

71 
 

 الفصل الثاني

. القيامااة بيااوم مأقساا أي    {{22}القيامددة:}القيامددة:  ]ََل ُأْقِسييُم بَِيييْوِم الِقَي َمييِة[]ََل ُأْقِسييُم بَِيييْوِم الِقَي َمييِة[
أو بااالرد علااى منكريااه ومنكااري  (1)

وذلك مان خاالل األدلاة الواقعياة فاي قصاص القارآن، أو مان خاالل الطبيعاة وماا فيهاا،  ،البعث
 والذي سيتم توضيحه في ضوء سورتي الدراسة. ،وكيفية إعادته اإلنسان أو عن أصل خلق

وجااوب اإليماان بااه  يتباين ،منكرياهوالارد علااى  ،ومان خاالل إثبااات القارآن الكاريم لليااوم اآلخار
وأن اإليمان باهلل واليوم اآلخر هو مدار قبول األعمال عند اهلل  ،وضالل ،أن إنكاره كفرو 

(2). 
 

 المطلب الثاني: عالمات الساعة الكبرى:
   النباايو  ،اهلل  بااه أخباار مااا بكاال اإليمااانإنااه ماان المعلااوم ماان الاادين بالضاارورة وجااوب 

 عقلنااه ماا ذلاك فاي سواء ،وصدق حق أنه نعلم، و عنا غاب أو شاهدناه فيما  عنه النقل به وصل
 .معناه حقيقة على نطلع ولم ،جهلناه أو

 من  مريم ابن عيسى ونزول ،الدجال خروج: منها الساعة عالماتب نومنومن ذلك أن 
 ياااوم عالماااات وساااا،ر ،موضاااعها مااان األرا داباااة وخاااروج ،مغربهاااا مااان الشااامس وطلاااوإ ،الساااماء

 صااراط إلااى يشاااء ماان يهاادي تعااالى واهلل ،كااا،ن حااق الصااحيحة األخبااار بااه وردت مااا علااى ،قيامااةال
   .(3)مستقيم

  الدليل الجامع لعالمات الساعة الكبرى:

العالمات هذه كرت خالل أدلة كثيرة في السنة النبوية، وقد ذ  من قد وردت عالمات الساعة ل
ذَ  َعنْ وهو ما ورد  ،في حديث جامع لمعظمها ل ي ن ـا  النَّب ـيُّ  اطَّل ـع  : قَاالَ   اْلِغَفاِري   َأِسيد   ْبنِ  ْيَفةَ ح   ع 

نُ  ن ح  ُكرُ  :ق اُلوا ت ذ اك ُرون   م ا)  :ف ق ال   ن ت ذ اك رُ  و  تَّى ت ُقوم   ل ن   إ نَّه ا) :ق ال   السَّاع ة   ن ذ  ن   ح  و  ل ه ا ت ر  ـر   ق ب   ع ش 
ــاتٍ  ــذ ك ر   آي  ان   ف  ــدُّخ  ال   ال ــدَّجَّ ــة   و ال ــوع   و الدَّابَّ ُطُل ــم س   و  ــن   الشَّ ــا م  ــُزول   م غ ر ب ه  ُن ــى و  يس  ــن   ع  ي م   اب  ــر    م 

ي أ ُجوج   م أ ُجوج   و  ث ة   و  ث ال  ـفٌ  ُخُسوفٍ  و  س  ق   خ  ـر  ـفٌ  ب ال م ش  س  خ  ـفٌ  ب ـال م غ ر ب   و  س  خ  يـر ة   و  ز  ـرُ  ال ع ـر ب   ب ج   و آخ 
ُرجُ  ن ارٌ  ذ ل ك   م   إ ل ى النَّاس   دُ ت ط رُ  ال ي م ن   م ن   ت خ  ش ر ه   . (4)(م ح 

ر يحٌ ... : )َقالَ   ن ِبي  أن ال َعْن َأِبى َسِريَحةَ وفي رواية أخرى  ر ف ي النَّاس   ُتل ق ي و   . (5)(ال ب ح 

                                                 
 .  15/51الجامع ألحكام القرآن:  .8/276تأويل القرآن:  في(  معالم التنزيل 1)
 .71-70اإليمان أركانه، حقيقته، نواقضه: صانظر:  (  2)
.  الشرح الميسر على 31ص .  لمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد:31متن العقيدة الطحاوية: ص :(  انظر3)

 .72الفقهين األبسط واألكبر: ص
 .8/178(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اآليات التي تكون قبل الساعة، 4)
 .8/175 ،صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اآليات التي تكون قبل الساعة(  5)
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َذْيَفةَ عن وفيما ورد   ث  َنَتَحاد   َتْحَتهَاا َوَنْحان   غ ْرفَاة   ِفاي   الل اهِ  َرس اول   َكاانَ  قَاالَ   َأِسيد   ْبنِ  ح 
لُ :  )قَاالَ  َوَأْحِساب ه  رحماه اهلل  ش اْعَبة   قَاالَ  ِبِمْثِلاهِ  اْلَحاِديثَ  َوَساقَ  ت ق يـلُ  ن ز لُـوا إ ذ ا م ع ُهـم   ت ن ـز  ي ـثُ  م ع ُهـم   و   ح 
   (1) .(ق اُلوا

 الكهاف يوم القيامة الكبارى، وورد فاي ساورتيوالسنة النبوية عالمات  ،وقد بين القرآن الكريم
وهااو خااروج  ذكاار بشااكل ضاامنيصااريل وهااو يااأجوج ومااأجوج، ومنهااا مااا بشااكل  منهااا مااا ذكاار ويااس

وبناااء   ،وخااروج الشاامس ماان مغربهااا فااي سااورة يااس ،الااذي ورد ذكااره فااي فضاال سااورة الكهااف ،الاادجال
 ،والدجال ،على ذلك سأذكر عالمات الساعة الكبرى بالدليل دون توسع، سوى خروج يأجوج ومأجوج

 ،بشاايء ماان التفصاايل لعالقتهمااا بالسااور موضااوإ الدراسااة هاسأوضااح ،وخااروج الشاامس ماان مغربهااا
 -وهي كما يلي:

 أولا:  خروج المهدي:

 ولاايس ،المهااديين واأل،مااة الراشاادين الخلفاااء أحااد هااو ،الزمااان آخاار فااي يكااون الااذي المهاادي
 ،لاه حقيقاة ل ماا ذاك فاِإن ،ساامراء فاي سارداب مان ظهاوره وترتجاي (2)لرافضاةا تزعم الذي بالمنتظر

   .(3)أثر ول ،عين ول

ويملاااااك المهااااادي الااااادنيا وقاااااد روي أن جمياااااع ملاااااوك الااااادنيا كلهاااااا أربعاااااة: مومناااااان وكاااااافران 
وذو القارنين، والكاافران: نماارود وبخات نصار، وسايملكها مان هااذه   فالمومناان: نباي اهلل ساليمان 

 . (4)األمة خامس وهو المهدي

، والصاواب الاذي علياه عيساى و قد كثارت األقاوال فاي المهادي حتاى قيال ل مهادي إل 
، وقاااد كثااارت ، وأناااه يخااارج قبااال نااازول عيساااى  غيااار عيساااى أهااال الحاااق أن المهااادي 

                                                 
 .8/175، ة، باب اآليات التي تكون قبل الساعةصحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساع(  1)
علاى الخصاوص. وقاالوا بإمامتاه وخالفتااه  هام الااذين شاايعوا علياا و  :الشايعةفرقاة ضاالة يسامون (  الرافضاة:  2)

ن خرجت فبظلم يكون من غياره،  ما خفيا. واعتقدوا أن اإلمامة ل تخرج من أولده، وا  نصا ووصية، إما جليا، وا 
ه. وقااالوا: ليساات اإلماماة قضااية مصاالحية تناااط باختيااار العاماة وينتصااب اإلمااام بنصاابهم، باال أو بتقياة ماان عنااد

همالااه، ول تفويضاه إلاى العامااة  هاي قضاية أصااولية، وهاي ركان الاادين، ل يجاوز للرسال علاايهم الساالم إغفالاه وا 
رسااااله. ويجمعهااام القاااول بوجاااوب التعياااين والتنصااايص، وثباااوت عصااامة األنبيااااء واأل،ماااة وجوبااا ا عااان الكباااا،ر وا 

الملاال   يساابون أبااا بكاار وعماار.و  والصااغا،ر. والقااول بااالتولي والتبااري قااول، وفعااال، وعقاادا، إل فااي حااال التقيااة.
 .2/170السنة والرد على الجهمية: ، 1/146والنحل:

 .23الفتن والمالحم: ص في(  النهاية 3)
 .3(  عالمات يوم القيامة: ص4)
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اا ،بخروجااه الروايااات ماان  د  حتااى بلغاات حااد التااواتر المعنااوي، وشاااإ ذلااك بااين علماااء الساانة حتااى ع 
 معتقداتهم.

مجموعااه العلاام وعاان التااابعين ماان بعاادهم مااا يفيااد  ،عاان الصااحابة بروايااات متعااددة وردوقااد ب
ن فااي عقا،ااد أهاال وماادو   ،كمااا هااو مقاارر عنااد أهاال العلاام ،القطعااي، فاإليمااان بخااروج المهاادي واجااب

 . (3)بالسنة والجماعة

 كاآلتي: ،في أكثر من جانب وقد تحدثت السنة النبوية عن المهدي 

 لكه:نسبه واسمه ومُ   .3

 ويوافق اسمه اسم النبي  ،من أهل بيت النبي  فقد بينت السنة النبوية أن المهدي 
ذ ه بُ  ل  ) :  الل اهِ  َرس اول   قَاالَ : قَاالَ  ابان مساعود  الل اهِ  َعْبادِ  َعانْ حيث ورد ويملك بالد العرب  ،  تـ 

تَّى الدُّن ي ا ل ك   ح  ئُ  ب ي ت ي أ ه ل   م ن   ر ُجلٌ  ال ع ر ب   ي م  ُمهُ  ُيو اط  م ي اس   . (2)(اس 

 ده:انتشار الخير والرخاء في عه  .2
ااْدِري   َساِعيد   َأبِااي َعاانْ  جااءمااا فيذلاك  وورد ــُرجُ ): قَااالَ  ، الل ااهِ  َرس اولَ  َأن   ، اْلخ  ــر   ف ــي ي خ   آخ 

يُّ  ُأمَّت ي ـق يه   ال م ه د  ، اللَّـهُ  ي س  ـر جُ  ال غ ي ـث  ُتخ  ـي ن ب ات ه ـا، األ  ر ُض  و  ُيع ط  ـال   و  ا، ال م  احا ـح  ثُـرُ  ص  ت ك  ـي ةُ  و   ال م اش 
ت ع ُظمُ  ُمَُّة، و  يُش  األ   . (3)(ث م ان ياا أ و   س ب عاا ي ع 

 المة ظهوره:ـع .1
  الل اهِ  َعْبادِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ ومن ذلك ما ورد  لسنة النبوية عالمات ظهور المهديلقد بينت ا

كُ   :قَاالَ  ر اق   أ ه لُ  ُيوش  ب ى ل   أ ن   ال ع  م   ُيج  ر ه مٌ  و ل   (3)ق ف يزٌ  إ ل ي ه  ـن   ُقل ن ا د  ـن   ق ـال   ذ اك   أ ي ـن   م  ـم   ق ب ـل   م   ال ع ج 
ن ُعون   كُ  ق ال   ُثمَّ  ذ اك   ي م  ب ى ل   أ ن   الشَّأ م   أ ه لُ  ُيوش  م   ُيج  ين ارٌ  إ ل ي ه  ـن   ُقل ن ا ُمد يٌ  و ل   د  ـن   ق ـال   ذ اك   أ ي ـن   م   م 

وم   ق ب ل   ـر   ف ـي ي ُكـونُ : ) لَّـه  ال ر ُسـولُ  ق ـال   :ق ال   ُثمَّ  ُهن يَّةا  س ك ت   ُثمَّ  الرُّ ل يف ـةٌ  ُأمَّت ـي آخ  ث ـي خ  ـال   ي ح   ال م 

                                                 
 .85. اإلشاعة ألشراط الساعة: ص4/55. انظر: منهاج السنة النبوية: 2/84(  لوامع األنوار البهية: 1)
قاال  قال الترمذي: َحِديْث َحَسْن َصِحيْل.  .2230، ح4/505(  سنن الترمذي: كتاب الفتن، وباب ما جاء في المهدي، 2)

 .2/488، صحيل سنن الترمذي:األلباني: حسن صحيل
َحااِديْث َصااِحيل  ب قااال الحاااكم:  .4/558، كتاااب الفااتن والمالحاام :صالمسااتدرك علااى الصااحيحين وبذيلااه التلخااي(  3)

ْسَنادِ   ب.حديث صحيلب، وقال الذهبي: باإْلِ
 .4/50(  القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه. النهاية في غريب الحديث واألثر: 4)
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ث ياا ـد داا ي ُعـدُّهُ  ل   ح  ـر ة   أل  ب ـي ُقل ـتُ  :ق ـال   ( ع  ء   و أ ب ـي ن ض  ي ـان   ال ع ـال  ـرُ  أ نَّـهُ  أ ت ر  ب ـد   ب ـنُ  ُعم  يـز   ع   :ف ق ـال   ال ع ز 
 . (1)ل  

 :(ِإلَااْيِهمْ  ي ْجَبااى َل  َأنْ  شااامالْ  َأْهاال   ي وِشااك  و) (ِإلَااْيِهمْ  ي ْجَبااى َل  َأنْ  اْلِعااَراقِ  َأْهاال   ي وِشااك  )ومعنااى: 
وفياه التحاذير مان ظلمهام وأناه متاى وقاع " .(2)بمنعها الجزية والخراج لغلبة العجم والروم علاى الابالدب

 .(3)بالمسلمون منهم شي،ا فتضيق أحوالهم جتبَ نقضوا العهد فلم يَ  ،ذلك
 ثة:الخسوف الثال ثانياا:  

َذْيفَااةَ  َعاانْ وثباات ذلااك فيمااا ورد  ــع  : قَااالَ   اْلِغفَاااِري   َأِساايد   ْباانِ  ح  ــيُّ  اطَّل  ــا  النَّب  ل ي ن  ــنُ  ع  ن ح   و 
ُكرُ  :ق اُلوا ت ذ اك ُرون   م ا)  :ف ق ال   ن ت ذ اك رُ  تَّى ت ُقوم   ل ن   إ نَّه ا) :ق ال   السَّاع ة   ن ذ  ن   ح  و  ل ه ـا ت ر  ـر   ق ب   آي ـاتٍ  ع ش 

ث ة   ... ذ ك ر  ف   ث ال  س فٌ  ُخُسوفٍ  و  ق   خ  س فٌ  ب ال م ش ر  خ  س فٌ  ب ال م غ ر ب   و  خ  ز ير ة   و    .(3) ...(ال ع ر ب   ب ج 

 خساوف فاي بعاا المواضاع؛ وجاد وقاد تحادث هاذه الخساوف الثالثاة، حتاى الساعة تقوم ل
 أو مكانا منه أعظم يكون كأن وجد ما على زا،دا قدرا الثالثة بالخسوف المراد يكون أن يحتمل ولكن
 .  (5)قدرا
 : : نزول عيسى ثالثاا 

ونزوله من السماء،  إن من عالمات الساعة الكبرى أن ينزل سيدنا عيسى ابن مريم 
 ثابت بالكتاب والسنة. 

ْوَم الِقَي َمِة َيُكوُن ْوَم الِقَي َمِة َيُكوُن ]َوإِْن ِمْن َأْهِ  الكَِت ِب إَِلَّ لَُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَ  َمْوتِِه َويَ ]َوإِْن ِمْن َأْهِ  الكَِت ِب إَِلَّ لَُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَ  َمْوتِِه َويَ : تعالى قولهفي ف ،أما الكتاب

 ،قبل موته أي سيومن من أهل الكتاب في آخر الزمان بعيسى   {{295295}النساء:}النساء:َعَلْيِهْم َشِهيًدا[ َعَلْيِهْم َشِهيًدا[ 
  .(6)مسلما   وذلك عند نزوله من السماء؛ حتى تكون الملة واحدة ملة إبراهيم حنيفا  

                                                 
باار الرجاال فيتمنااى أن الفااتن وأشااراط الساااعة، باااب: ل تقااوم الساااعة حتااى يماار الرجاال بق (  صااحيل مساالم: كتاااب:1)

 .8/184يكون مكان الميت من البالء 
 . 8/228إكمال المعلم شرح صحيل مسلم:  (2)
 .6/280فتل الباري شرح صحيل البخاري: لبن حجر، ( 3)
 .82: ص(  سبق تخريجه4)
 .13/84(  فتل الباري شرح صحيل البخاري: ابن حجر، 5)
. لواماع األناوار 238اعاة لماا كاان ويكاون باين يادي السااعة: صاإلذ. 207أصول الدين: للغزناوي، صانظر: (  6)

 .2/54البهية: 
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ذا  ، محماد نبيناا ةشاريع علاى ينزل فإنما ،الزمان آخر في السماء من  ىاعيس زلان وا 
ويصاالي خلااف  ، ، ويقتاال الاادجالإلااى السااالم الاادعاةماان  ا  واحااد ويكااون ،شااريعته إلااى الناااس وياادعو

 كما يلي:  . وقد ورد هذا كله وصفاته في سنة النبي (3)ويموت ويدفنه المسلمون إمام المسلمين

 :صفات عيسى  -3

َماااارَ  ْباااانِ  الل ااااهِ  َعْباااادِ  ناا ورد عاااااك فيماااااوذلاااا لقااااد بيناااات الساااانة النبويااااة صاااافات عيسااااى    ع 
ا:  )َيق ول     الل هِ  َرس ولَ  َسِمْعت  : َقالَ   اْلَخط ابِ  ْبنِ ا  ر ُجلٌ  ف ه ذ ا ب ال ك ع ب ة   أ ُطوفُ  ر أ ي ُتن ي ن ائ مٌ  أ ن ا ب ي ن م 

فُ  ، ر ُجل ي ن   ب ي ن    ،الشَّع ر   س ب طُ  ،آد مُ  ـاءا  ُسـهُ ر أ   ُيه ـر اقُ  أ و   م اءا  ر أ ُسهُ  ي ن ط  ـُقل ـتُ  م   ه ـذ ا: ق ـاُلوا ه ـذ ا ن  : م 
ي م   اب نُ   .   فالحديث يحمل العديد من الصفات منها: ...)(2) م ر 

 أنه  ( ْل   .(3)(: أي سواد البشرة الما،ل للحمرةآَدم   َرج 

 ( َِسِبط  الش ْعر) :(4)المسترسل ليس فيه تكسر. 

 (  َماء   س ه  َرأْ  ي َهَراق   َأوْ  َماء   َرْأس ه   َيْنِطف :)َلْينِ  َبْينَ ).  (5)يقطر ويسيل أو ينصب منه ماء (: َرج 
لْ أي متوسط الطول ويويد هذا ما ورد في رواية أخرى أنه ) أي باين الطويال : (6)(َمْرب اوإْ  َرج 

 . (7)روالقصي

 عند نزوله:  ما يقوم به عيسى  -2
 لغااااء الشااارا،ع األخااارى ،الااادعوة إلاااى اإلساااالم ثباااات أن ديااان اهلل ،وا  ن اختلفااات  ، واحااادوا  وا 

لغاء الجزية ،وقتل الخنزير ،الشرا،ع، وذلك بكسر الصليب إل  ومعنى ذلك أنه ل يقبال ،وا 
 .الخنزير، والذي يدل عليه هو عدم قبول الجزية وقتل اإلسالم

  والمنافقين. ،والكفار ،وأتباعه من اليهود ،يديه الدجاليهلك على 

 ثرة المالوك ورغد العيش في زمانه ،انتشار األمن. 

 .بدعا،ه يهلك اهلل قوم يأجوج ومأجوج 

                                                 
 .75شرح السنة: للبربهاري، ص  :( انظر1)
 .1/108والمسل الدجال،  (  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر المسيل ابن مريم 2)
 .362التلخيص في معرفة أسماء األشياء:  ص (3)
 .2/227حيل مسلم بن حجاج: المنهاج شرح ص (4)
 .2/237( المنهاج شرح صحيل مسلم بن حجاج: 5)
شااعة اإلساالم،  (  المستدرك على الصحيحين: كتاب التاريخ، بااب هباوط عيساى 6)  .2/555وقتال الادجال وا 

 .بهذا حديث صحيل اإلسنادبقال الحاكم: 
 .11/455رح سنن أبي داود: شعون المعبود  (7)
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 ثام يتوفااه اهلل   وذلااك فياه رد علاى اليهااود الاذين زعماوا قتلااه  ،ن، ويصاالي علياه المسالمو
 وصلبه.

 وهذا كله توضحه األحاديث اآلتية: 
يس ـى اللَّـه   ُروح   إ نَّ  ): قَاالَ   الن ِبي   َأن   ، ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  ورد ما ي م   ن  اب ـ ع  ـر  لٌ   م   ،ن ـاز 

، ف ي ُدقُّ  ... ل يب  ي ق ُتلُ  الصَّ ، و  ن ز ير  عُ  ال خ  ي ض  ي ة   و  ز  ُعو ، ال ج  ي د  م   إ ل ـى النَّاس   و  ـال  س  ل ـكُ  ، اإل    ف ـي اللَّـهُ  ف ُيه 
يح   ز م ان ه   ال   ال م س  ت ق ـعُ  الدَّجَّ ن ـةُ  و  ل ـى األ  م  تَـّى األ  ر ض   أ ه ـل   ع  دُ األ    ت ر ع ـى ح  ـو  ـع   س  ، م  ب ـل  ـع   و النُُّمـورُ  اإل    م 
ي ل ع بُ  ،ال غ ن م   م ع   و الذِّئ ابُ  ،ال ب ق ر   ب ي انُ  و  ، م ع   الصِّ يَّـات  ُكـثُ  ت ُضـرُُّهم   ل   ال ح  ـين   ف ي م  ب ع  فَّى ثُـمَّ  س ـن ةا، أ ر  و   ُيتـ 

لِّي ُيص  ل ي ه   و  ل ُمون   ع   .   (1)(ال ُمس 

تَّى السَّاع ةُ  ت ُقومُ  ل   ) :َقالَ   الل هِ  َرس ولِ َعْن  ه َرْيَرَة  يَأبَ  وما ورد ل   ح  ي م   اب نُ  ف يُكمُ  ي ن ز   م ر 
ــا ك ما ــطاا، ح  ــر   ُمق س  ، ف ي ك س  ــل يب  ــل   الصَّ ي ق ُت ، و  يــر  ن ز  ــع   ال خ  ي ض  ــة ، و  ي  ز  ــيض   ال ج  ي ف  ــالُ  و  تَّــى ال م   ي ق ب ل ــهُ  ل   ح 
دٌ   .  (2)(أ ح 

اب  وما ورد  ب ـد  اللَّـه  ع ن  ج  لُ :  ) ...  ق ـال  ر ُسـوُل اللَّـه   :أ نَّـُه ق ـال   ر  ب ن  ع  يس ـى ي ن ـز   ع 
ي م   اب ــنُ  ــر  ــن   ف ُين ــاد ي  م  ، م  ر  ــا النَّــاُس، أ يُّه ــا ي ــا: ف ي ُقــولُ  السَّــح  ــن ُعُكم   م  ُرُجــوا أ ن   ي م  ــذَّاب   إ ل ــى ت خ   ال ك 

؟ ب يث  ، لٌ ر ُجـ ه ذ ا: ف ي ُقوُلون   .ال خ  نِّـي  يس ـى ُهـم   ف ـه ذ ا ف ي ن ط ل قُـون   ج  ي م   اب ـن   ب ع  ـر  ُة، ف ُتق ـامُ  ،  م  ـال   الصَّ
ـاُمُكم   ل ي ت ق ـدَّم  : ف ي قُـولُ  اهلل ، ُروح   ي ا ت ق دَّم  : ل هُ  ف ُيق ال   ـلِّ  إ م  ، ف ل ُيص  ـلَّى ف ـه ذ ا ب ُكـم  ة   ص  ـال  ـب ح   ص  ر ُجـوا الصُّ  خ 
ين  ف  : " ق ال   ،" إ ل ي ه   ي ن م اثُ  ال ك ذَّابُ  ي ر ى ح 

ل حُ  ي ن م اثُ  ك م ا  (3) ، ف ي ال م  ي ال م اء  تَـّى ف ي ق ُتلُـهُ  إ ل ي ه ، ف ي م ش   ح 
ر ة   إ نَّ  ج   الشَّج  ، ه ذ ا اهلل ، ُروح   اـي  : ُين اد ي ر  ـو ال ح  داا ي ت ب ُعهُ  ك ان   م مَّن   ي ت ُركُ  ف ال   ي ُهود ي   .(4)( هُ ق ت ل   إ لَّ  أ ح 

 رابعاا:  خروج الدجال: 

.  وقااد ثباات فااي (5)والجماعااة وهااذا مااذهب أهاال الساانة ،اإليمااان بالاادجال وخروجااه حااقو 
وذلك ثابات فاي  ،ت أنه موجودأن خروج الدجال من عالمات الساعة الكبرى، وبينَ  ،السنة النبوية

                                                 
شاااعة  وبذيلااه التلخاايص: كتاااب التاااريخ، باااب هبااوط عيسااى  الصااحيحين (  المسااتدرك علااى1) وقتاال الاادجال وا 

 ، وصححه الذهبي.قال الحاكم: هذا حديث صحيل اإلسناد .2/555اإلسالم، 
 .2475،ح3/136، باب كسر الصليب وقتل الخنزير، لغصب(  صحيل البخاري: كتاب المظالم وا2)
 .8/250إذا ذاب الِمْلل  والط ين  في الماء. العين: الفراهيدي، َمْيثا .  (  ينماث: من ماث َيميث3)
علااى إسااناده  :األرنااووطقااال شااعيب  .33953، ح،23/212(  مسااند اإلمااام أحمااد: مسااند جااابر باان عبااد اهلل 4)

 .شرط مسلم
  .61(  عالمات يوم القيامة: ص5)
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 ابتلاى بعيناه شخص وأنه ،هوجود صحة في الحق أهل لمذهب حجةوهذا  ،حديث الجساسة قصة
  .(3)تعالى اهلل مقدورات من أشياء على وأقدره ،عباده به  اهلل

اكِ  أ ْختَ  َقْيس   ِبْنتَ  َفاِطَمةَ عن وذلك لما ورد  ح  بعد    الل هِ  َرس ول   أن  َقْيس   ْبنِ  الض 
هُ  انٍ إ ن س   ُكلُّ  ل ي ل ز م  ) :َفَقالَ  َيْضَحك   َوه وَ  اْلِمْنَبرِ  َعَلى َجَلَس  َصاَلَته   الَّ م ع ُتُكم   ل م   أ ت د ُرون   : ق ال   ُثمَّ  ُمص   ج 
ر ُسوُلهُ  اللَّهُ  :ق اُلوا ل مُ  و  ُتُكم   م ا و اللَّه   إ نِّي : ق ال   أ ع  م ع  ب ةٍ  ج  ل ك ن   ل ر ه ب ةٍ  و ل   ل ر غ  م ع ُتُكم   و   ت م يماا أل  نَّ  ج 

ر ان يًّا ر ُجالا  ك ان   الدَّار يَّ  اء   ن ص  ل م   ب اي ع  ف   ف ج  دَّث ن ي و أ س  ح  يثاا و  د  ُثُكم   ُكن تُ  الَّذ ي و اف ق   ح  دِّ يح   ع ن   ُأح   م س 
ال   دَّث ن ي الدَّجَّ ر يَّةٍ  س ف ين ةٍ  ف ي ر ك ب   أ نَّهُ  ح  ث ين   م ع   ب ح  مٍ  م ن   ر ُجالا  ث ال  ُجذ ام   (2)ل خ  و 

 ال م و جُ  ب ه م   ف ل ع ب   (1)
ر   ف ي ش ه راا ف ُئوا ُثمَّ  ال ب ح  ز ير ةٍ  إ ل ى (3)أ ر  ر   ف ي ج  تَّى ال ب ح  ل ُسوا الشَّم س   م غ ر ب   ح   السَّف ين ة   أ ق ُرب   ف ي ف ج 

ُلوا ز ير ة   ف د خ  ُرون   ل   الشَّع ر   ك ث يرُ  (5) أ ه ل بُ  د ابَّةٌ  ف ل ق ي ت ُهم   ،ال ج   .الشَّع ر   ك ث ر ة   م ن   ُدُبر ه   م ن   ُقُبُلهُ  م ا ي د 
ل ك   :ف ق اُلوا ي  سَّاس ةُ  أ ن ا :ف ق ال ت   ؟أ ن ت   م ا و  م ا :ق اُلوا .ال ج  سَّاس ةُ  و  مُ  أ يُّه ا :ق ال ت   ؟.ال ج   إ ل ى ان ط ل ُقوا ال ق و 
ب ر ُكم   إ ل ى ف ه نَّهُ  الدَّي ر   ف ي الرَُّجل   ه ذ ا و اق   خ  ن ه ا ق ن اف ر   ر ُجالا  ل ن ا س مَّت   ل مَّا :ق ال   .ب األ  ش   ت ُكون   أ ن   م 

ر اعاا ف ان ط ل ق ن ا :ق ال   .ش ي ط ان ةا  تَّى س  ل ن ا ح  ظ مُ  ف يه   ف ه ذ ا الدَّي ر   د خ  ل قاا ق طُّ  ر أ ي ن اهُ  إ ن س انٍ  أ ع   و ث اقاا و أ ش دُّهُ  خ 
ُموع ةٌ  ب ت ي ه   ب ي ن   م ا ُعُنق ه   إ ل ى ي د اهُ  م ج  يد  ب   ك ع ب ي ه   إ ل ى ُرك  د  ل ك   ُقل ن ا ال ح  ي  ُتم   ق د   ق ال   أ ن ت   م ا و  ل ى ق د ر   ع 

ب ر ي ب ُرون ي خ  نُ  ق اُلوا أ ن ُتم   م ا ف أ خ  ر يَّةٍ  س ف ين ةٍ  ف ي ر ك ب ن ا ال ع ر ب   م ن   ُأن اٌس  ن ح  اد ف ن ا ب ح  ر   ف ص  ين   ال ب ح   ح 
ت ل م   اغ 
ف أ ن ا مَّ ثُ  ش ه راا ال م و جُ  ب ن ا ف ل ع ب    (6) ز ير ت ك   إ ل ى أ ر  ه   ج  ن ا ه ذ  ل س  ل ن ا أ ق ُرب ه ا ف ي ف ج  ز ير ة   ف د خ   ال ج 
ل ك   ف ُقل ن ا الشَّع ر   ك ث ر ة   م ن   ُدُبر ه   م ن   ُقُبُلهُ  م ا ُيد ر ى ل   الشَّع ر   ك ث يرُ  أ ه ل بُ  د ابَّةٌ  ف ل ق ي ت ن ا ي   ف ق ال ت   أ ن ت   م ا و 

سَّاس ةُ ال   أ ن ا م ا ُقل ن ا ج  سَّاس ةُ  و  ُدوا ق ال ت   ال ج  م  ب ر ُكم   إ ل ى ف ه نَّهُ  الدَّي ر   ف ي الرَُّجل   ه ذ ا إ ل ى اع  و اق   خ   ب األ  ش 
ا إ ل ي ك   ف أ ق ب ل ن ا ر اعا ن ا س  ف ز ع  ن ه ا و  ل م   م  ب ُرون ي :ف ق ال   . ش ي ط ان ةا  ت ُكون   أ ن   ن أ م ن   و  ل   ع ن   أ خ   ن خ 
ب رُ  ش أ ن ه ا أ يِّ  ع ن   :ُقل ن ا ؟.(7)ب ي س ان   ت خ  أ ُلُكم   :ق ال   .؟ت س  ل ه ا ع ن   أ س   :ق ال   .؟ن ع م   ل هُ  ُقل ن ا ُيث م رُ  ه ل   ن خ 

                                                 
 . 18/58( انظر: المنهاج شرح صحيل مسلم بن الحجاج: 1)
بان اواسمه مالاك بان عادي بان الحاارث  ،فبفتل الالم وسكون المعجمة : قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون إلى لخم :لخم( 2)

 .8/74. فتل الباري شرح صحيل البخاري: لبن حجر، مرة بن أدد
 ،ينسبون إلى عمارو بان عادي بين تبوك والبحر، جذام فبضم الجيم بعدها معجمة خفيفة قبيلة كبيرة شهيرة أيضا  ( 3)

فتل الباري شرح صحيل البخاري: لبن حجار، . وقيل هم من ولد أسد بن خزيمة ،م إخوة لخم على المشهوروه
8/74. 

 .2/241، النهاية في غريب األثر والحديثأرفأت السفينة إذا قربتها من الشط :أرفأوا إلى جزيرة( 4)
 .5/268 :الحديث واألثر، النهاية في غريب ما غلظ من شعر الذنبدابة أهلب:  (5)
 .3/382: الحديث واألثر، النهاية في غريب هاج واضطربت امواجه والغتالم مجاوزة الحد( اغتلم: ا6)
، تحفااة األحااوذي شاارح جااامع الترمااذي: فااتل موحاادة وسااكون تحتيااة وهااي قريااة بالشااام قريبااة ماان األردنبيسااان:  (7)

6/530. 
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ا كُ  إ نَّهُ  أ م  ب ُرون ي :ق ال   .ُتث م ر   ل   أ ن   ُيوش  ي ر ة   ع ن   أ خ  ب رُ  ش أ ن ه ا أ يِّ  ع ن   :ُقل ن ا . (3)الطَّب ر يَّة   ُبح  ت خ   .؟ت س 
كُ  م اء ه ا إ نَّ  أ م ا :ق ال  . ال م اء   ك ث ير ةُ  ه ي   :ق اُلوا ؟ م اءٌ  ف يه ا ه ل   :ق ال   ب ُرون ي :ق ال   ي ذ ه ب   أ ن   ُيوش   أ خ 
ُزغ ر   ع ي ن   ع ن  

ب رُ  ش أ ن ه ا أ يِّ  ع ن  : ق اُلوا .(2) ت خ  ر عُ  و ه ل   ؟.اءٌ م   ال ع ي ن   ف ي ه ل   :ق ال   ت س   ب م اء   أ ه ُله ا ي ز 
ر ُعون   و أ ه ُله ا ال م اء   ك ث ير ةُ  ه ي   ن ع م   ل هُ  :ُقل ن ا ؟.ال ع ي ن   ب ُرون ي :ق ال   .م ائ ه ا م ن   ي ز  ُمِّيِّين   ن ب يِّ  ع ن   أ خ   األ 

ر ج   ق د   :ق اُلوا ؟.ف ع ل   م ا ل   م كَّة   م ن   خ  ن ز  ن ع   ك ي ف   :ق ال   . ن ع م   :ُقل ن ا ؟.ال ع ر بُ  أ ق ات ل هُ  :ق ال   .ي ث ر ب   و   ص 
ن اهُ  ؟.ب ه م   ب ر  ل ى ظ ه ر   ق د   أ نَّهُ  ف أ خ   . ن ع م   :ُقل ن ا ؟.ذ ل ك   ك ان   ق د   :ل ُهم   ق ال   .و أ ط اُعوهُ  ال ع ر ب   م ن   ي ل يه   م ن   ع 
ي رٌ  ذ اك   إ نَّ  أ م ا :ق ال   يُعوهُ يُ  أ ن   ل ُهم   خ  ب ُرُكم   و ا  نِّي ط  يحُ  أ ن ا إ نِّي ع نِّي ُمخ  كُ  و ا  نِّي ال م س  ذ ن   أ ن   ُأوش   ْ  ل ي ُي
ُرج   ال ُخُروج   ف ي ير   ف أ خ  ي ةا  أ د ع   ف ال   األ  ر ض   ف ي ف أ س  ين   ف ي ه ب ط ُته ا إ لَّ  ق ر  ب ع  ل ةا  أ ر  ط ي ب ة   م كَّة   غ ي ر   ل ي   و 

رَّم   ف ُهم ا ل يَّ  ت ان  ُمح  ُخل   أ ن   أ ر د تُ  ُكلَّم ا ك ل ت اُهم ا ع  د ةا  أ د  داا أ و   و اح  ن ُهم ا و اح  ت ق ب ل ن ي م  ه   م ل كٌ  اس   ب ي د 
ل تاا السَّي فُ  ن ه ا ي ُصدُّن ي ص  ل ى و ا  نَّ  ع  ن ه ا ( 1)ن ق بٍ  ُكلِّ  ع  ئ ك ةا  م  ُرُسون ه ا م ال   ه  اللَّ  ر ُسولُ  ق ال   : ق ال ت   (ي ح 
 ( :  ط ع ن ر ت ه   و  ص  ن ب ر   ف ي( 3)ب م خ  ه   ال م  ه   ط ي ب ةُ  ه ذ  ه   ط ي ب ةُ  ه ذ  ين ة   ي ع ن ي ط ي ب ةُ  ه ذ   ُكن تُ  ه ل   أ ل   ال م د 

دَّث ُتُكم   ب ن ي ف ه نَّهُ ) .ن ع م   :النَّاُس  ف ق ال   (ذ ل ك   ح  ج  يثُ  أ ع  د  يمٍ  ح  دُِّثُكم   ُكن تُ  الَّذ ي و اف ق   أ نَّهُ  ت م  ن هُ  ُأح   و ع ن   ع 
ين ة   م كَّة   ال م د  ر   ف ي إ نَّهُ  أ ل   و  ر   أ و   الشَّأ م   ب ح  ق   ق ب ل   م ن   ب ل   ل    ال ي م ن   ب ح   ق ب ل   م ن   ُهو   م ا ال م ش ر 
ق   ق   ق ب ل   م ن   ُهو   م ا ال م ش ر  م أ   ُهو   م ا ال م ش ر  ه   و أ و  ق   إ ل ى ب ي د  ف ظ تُ  ق ال ت   ال م ش ر   ر ُسول   م ن   ه ذ ا ف ح 

  .)(5) اللَّه  

 

 

 

 

 

 

                                                 
ء مجتمع بالشام طولاه عشارة أمياال وطبرياة بفتحتاين اسام وهي ما ،وبحيرة تصغير بحرة ،باإلضافةبحيرة طبرية:  (1)

 .8/3463: مرقاة المفاتيل شرح مشكاة المصابيل. 6/727: مشارق األنوار على صحاح اآلثار. موضع
. تحفاة 11/472عين زغر: بلاد فاي الجاناب القبلاي مان الشاام قليلاة النباات. عاون المعباود شارح سانن أباي داود: (2)

 .6/530ترمذي:األحوذي بشرح جامع ال
 .5/101، النهاية في غريب الحديث واألثر: وهو الطريق بين الجبليننقب:  (3)
 .8/3475: مرقاة المفاتيل شرح مشكاة المصابيلر. بكسر الميم وفتل الصاد أي بعصاه في المنببمخصرته:  (4)
 .8/203(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة، 5)
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 -صفات الدجال:  -3

 جعد الشعر:  -أ

ال   ر أ س   إ نَّ )  :  قَااالَ : قَااالَ  ،  اأْلَْنَصاااِري   َعاااِمر   ْباانِ  ِهَشااامِ  َعاانْ ويبااين ذلااك مااا ورد   الــدَّجَّ
ر ائ ه   م ن   : ك ـذ ب ت  و ا  نَُّه س ي ُقوُل: أ  . (3)ُحُبكٌ  ُحُبكٌ  و  م ن  ق ال  ، و  بِّي اف ُتت ن  : أ ن ت  ر  ، ف م ن  ق ال  بُُّكم  ن ا ر 

كَّل ُت، و ا  ل ي ه  ُأن يُب ف ال  ي ُضرَُّه  ل ي ه  ت و  بِّي  اللَُّه و ع  ل ي ه   -ر  : ف ال  ف ت ن ة  ع     .(2)( أ و  ق ال 

 أعور: -ب

 الل اهِ  َرس اول   قَاامَ : َقالَ   -رضي اهلل عنهما– َمرَ ع   ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  هذا المعنى ما ورد عن ويوضل
 الل هِ  َعَلى َفَأْثَنى الن اسِ  ِفي  الَ  َذَكرَ  ث م   َأْهل ه   ه وَ  ِبَما ُرُكُموهُ  إ نِّي) :َفَقالَ  الد ج  ُن ذ  م ا أل   م ن   و 
ق د   إ لَّ  ن ب يٍّ  م هُ   -الدجال  - أ ن ذ ر هُ  و  ل ك نِّي ق و  ـه   ن ب ـي   ي ُقل ـهُ  ل ـم   ق ـو لا  ف يـه   ل ُكـم   لُ س ـأ ُقو و  م   إ نَّـهُ  ل ق و 

رُ  و  ر   ل ي س    اللَّه   و ا  نَّ  أ ع  و     .(1)(ب أ ع 

أن الااادجال أعاااور؛ وهاااي صااافة نقاااص وعجاااز ل يصااال أن  ففاااي هاااذا الحاااديث باااين النباااي 
هاذا دليال فكاان أولاى باه أن يتصاف بصافات الكماال؛ ف يتصف بها من يدعي لنفساه الربوبياة،

 على كذب ادعا،ه.

   الل اهِ  َرس اولَ  َساِمْعت  : قَاالَ  -رضي اهلل عنهماا– اْلَخط ابِ  ْبنِ  ع َمرَ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  وما ورد َعنْ 
ا:  )َيق ول   ـرُ  ر ُجـلٌ  ف ـه ذ ا أ ل ت ف تُ  ذ ه ب تُ ...  ،أ ُطوفُ  ر أ ي ُتن ي ن ائ مٌ  أ ن ا ب ي ن م  م  ـيمٌ  أ ح  س  ع ـدُ  ج   ،أ س  الـرَّ  ج 
رُ  و  ي ن هُ  ك أ نَّ  ال ع ي ن   أ ع  ن ب ةٌ  ع  ـن   ُقل ـتُ  ط اف ي ـةٌ  ع  الُ  ق ـاُلوا ه ـذ ا م   اب ـنُ  ش ـب هاا ب ـه   النَّـاس   أ ق ـر بُ  الـدَّجَّ
 .   (3) (ق ط نٍ 

 

 

 

 
                                                 

ب ك: أي شعر رأسه متكسر من الجعودمعن(  1) ب ك ح   .1/332: الحديث واألثرالنهاية في غريب  .ى أنه ح 
قال و بهذا حديث صحيل على شرط الشيخين ولم يخرجاهب.  قال الحاكم: .4/508(  المستدرك على الصحيحين: 2)

صاحيحة وشايء مان فقههاا سلسالة األحادياث الب. هذا إسناد صحيل غاية رجاله ثقاات رجاال الشايخيناأللباني: ب
  .6/727: وفوا،دها

يي  إََِل ...[ }األعييراف:(  صااحيل البخاااري: كتاااب األنبياااء، باااب قولااه تعااالى: 3) ًْ ، 4/134 ،{15]َلَقييْد َأْرَسييْلنَ  ُنو
 .7327ح

 .1/108(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر المسيل ابن مريم والمسل الدجال، 4)
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 الدجال عقيم ول يدخل المدينة ول مكة: -ج

اْدِري   َساِعيد   َأبِاي َعنْ ما ورد يوهذا ورد ذكره ف  َفقَاالَ  َمك اةَ  ِإلَاى (1) َصااِ،د   اْبانَ  َصاِحْبت  : قَاالَ   اْلخ 
ال   َأن اي َيْزع م اونَ  الن ااسِ  ِمانْ  َلِقيات   قَادْ  َأَماا ِلاي  ُيول ــدُ  ل   إ نَّـهُ ) :َيق اول     الل اهِ  َرس اولَ  َساِمْعتَ  َأَلْساتَ  الااد ج 
ل ي س   ل ي ُول د   ف ق د   :ق ال   . ب ل ى :ُقل تُ  ق ال   (ل هُ  ُخلُ  ل  ) :ي قُـولُ    اللَّـه   ر ُسـول   م ع ت  س   أ و  ين ـة   ي ـد   و ل   ال م د 

ين ة   ُول د تُ  ف ق د   :ق ال   ب ل ى :ُقل تُ  (م كَّة   يـدُ  أ ن ـا و ه ذ ا ب ال م د  ـر   ف ـي ل ـي ق ـال   ثُـمَّ  :ق ـال   م كَّـة   ُأر  ل ـه   آخ  ـا :ق و   أ م 
ل مُ  إ نِّي و اللَّه   ل د هُ  أل  ع  م ك ان   م و   . (1)((2)ف ل ب س ن ي ق ال   ُهو   و أ ي ن   هُ و 

ــن   ل ــي س  :  ) الل ااهِ  َرس ااول   قَااالَ   َماِلااك   ْباانِ  أنااسِ ومااا ورد عاان  ُْهُ  إ لَّ  ب ل ــدٍ  م  ــي ط  الُ  س   إ لَّ  الــدَّجَّ
ين ة   م كَّة   ل ي س   و ال م د  ل ي ه   إ لَّ  أ ن ق اب ه ا م ن   ن ق بٌ  و  ئ ك ةُ  ع  افِّين   ال م ال  ُرُسه ا ص  لُ  ت ح  ة   ف ي ن ز   (3) ب السِّـب خ 

ين ةُ  ف ت ر ُجفُ  ث   ال م د  ف اتٍ  ث ال  ُرجُ  ر ج  ن ه ا إ ل ي ه   ي خ  ُمن اف قٍ  ك اف رٍ  ُكلُّ  م   . (5)(و 

 أحوال تسبق خروج الدجال:   -2

 وغلبته على العرب: بعثة النبي  -أ 

ب ُرون ي :ق ال   )... :ويبين ذلك ما ورد من سوال الدجال في  حديث الجساسة  ع ن   أ خ 
ُمِّيِّين   ن ب يِّ  ـا األ  ـر ج   ق ـد   :ق ـاُلوا ؟ف ع ـل   م  ـن   خ  ل   م كَّـة   م  ن ـز   :ُقل ن ـا .؟ال ع ـر بُ  أ ق ات ل ـهُ  :ق ـال   .ي ث ـر ب   و 
ن ع   ك ي ف   :ق ال   .ن ع م   ن ـاهُ  ؟.ب ه م   ص  ب ر  ل ـى ظ ه ـر   ق ـد   أ نَّـهُ  ف أ خ  ـن   ي ل يـه   م ـن   ع   .و أ ط ـاُعوهُ  ر ب  ال ع ـ م 
ـا :ق ـال   .ن ع ـم   :ُقل ن ا ؟.ذ ل ك   ك ان   ق د   ل ُهم   :ق ال   ي ـرٌ  ذ اك   إ نَّ  أ م  يُعـوهُ  أ ن   ل ُهـم   خ  ب ـُرُكم   و ا  نِّـي ُيط   ُمخ 
يحُ  أ ن ا إ نِّي ع نِّي كُ  و ا  نِّي ال م س  ذ ن   أ ن   ُأوش   ْ ُرج   ال ُخُروج   ف ي ل ي ُي  .(6)(ف أ خ 

 

 

                                                 
 الاذي وهاو هاو؟ ممن يدرى ل اليهود، من أبوه كان ، َصاِ،د ابن هو: وقال شاهين ابن أورده. َصي اد بن   اهلل َعْبد   (1)

ال إنه: الناس بعا يقول ِلد. الد ج   صاي اد بان اهلل عباد بان ع َماارة:  ولاده مان َمختونا ، أعورَ   اهلل رسول عهد على و 
، 3/178 :الغابة أسد. المسلمين خيار من.
 .4/226:النهاية في غريب الحديث ،أي جعلني ألتبس في أمرهفلبسني:  ( 2)
 .8/150(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال، 3)
 . 4/424القدير شرح الجامع الصغير:  فياالسبخة: مكان قريب من الدينة،    (4)
 .8/206اسة، (  صحيل مسلم:  كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجس5)
 85: ص(  سبق تخريجه6)
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 والعلم: (3)ة من الدينقفي خفيخرج   -ب

ضعف و اإلسالمية،  األمةلقد بينت السنة النبوية أن الدجال يخرج في حال ضعف 
 قَااالَ : قَااالَ  َأن ااه    اهللِ  َعْباادِ  ْباانِ  َجاااِبرِ  َعاانْ وذلااك فيمااا ورد والزهااد فااي العلاام وتركااه،  ،الاادين
ُرجُ : ) اهللِ  َرس ول   الُ  ي خ  ف ق ةٍ  ف ي الدَّجَّ ،ال م ن   خ  ب ارٍ  دِّين  ل م   م ن   و ا  د   . (2)... (ال ع 

 ثالث سنوات شداد:بين يدي خروجه   -ج

)...  َقالَ ف َخَطَبَنا َرس ول  : َقالَ  َعْن َأِبي أ َماَمَة اْلَباِهِلي  ويوضل ذلك ما ورد 
ال   ُخُروج   ق ب ل   إ نَّ  د ادٍ  س ن و اتٍ  ث ال ث   الدَّجَّ يبُ  ش  يٌد، ُجوعٌ  ف يه ا النَّاس   ُيص    اهلل ي أ ُمرُ  ش د 

ب س   أ ن   اأُلول ى السَّن ة   السَّم اء   ي أ ُمرُ  م ط ر ه ا، ُثُلث   ت ح  ب س   أ ن   األ ر ض   و   ُثمَّ  ن ب ات ه ا، ُثُلث   ت ح 
ب ُس  الثَّان ي ة   السَّن ة   في السَّم اء   ي أ ُمرُ  ي أ ُمرُ  م ط ر ه ا، ُثُلث ي   ف ُتح  ب   األ ر ض   و   ن ب ات ه ا، ُثُلث ي   ُس ف ُتح 
ب ُس  الثَّال ث ة   السَّن ة   في السَّم اء   ي أ ُمرُ  ُثمَّ  ي أ ُمرُ  ق ط ر ةا، ت ق ُطرُ  ف ال   ُكلَّهُ  م ط ر ه ا ف ُتح   األ ر ض   و 

ب ُس  ر اء   تُن ب تُ  ف ال   ُكلَّهُ  ن ب ات ه ا ف ُتح  ل فٍ  ذ اتُ  ي ب ق ى ف ال   خ ض   (اهلل ش اء   م ا إ لَّ  ه ل ك ت   إ لَّ  (1)ظ 
يُش  ف م ا :ق يل   ل يلُ ) : ق ال   ؟.الزَّم ان   ذل ك   في النَّاس   ُيع  ب يرُ  التَّه  يُد، و التَّك  م  ز ي و التَّح  ي ج   ذل ك   و 

م   ل ي ه  ز أ ة   ع   .(4)(الطَّع ام   م ج 

 السنين الخداعة:  -د
 أ م ام   إ نَّ  ):  اهللِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ   َماِلك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ ويبين ذلك ما ورد 

ال   ن ين   الدَّجَّ دَّاع ةا، س  ُق، ف يه ا ُيك ذَّبُ  خ  اد  دَّقُ  الصَّ ُيص  ُب، ف يه ا و  نُ  ال ك اذ  وَّ ُيخ  يُن، ف يه ا و   األ  م 
ت م نُ   ْ ُي ائ ُن، ف يه ا و  ي ت ك لَّمُ  ال خ  ةُ  ف يه ا و  ي ب ض  و  م ا: ق يل  . الرُّ ُة؟ و  ي ب ض  و  قُ : ق ال   الرُّ ي س  ( 5)ال ُفو 

ر   ف ي ي ت ك لَّمُ   .(6)( ال ع امَّة   أ م 
                                                 

 .56/ 2، حديث.  النهاية في غريب الضعف من الدين وقلة أهله خفقة من الدين: أي في حال(  1)
علااى إسااناده  : األرنااووط. قااال شااعيب 33953 ، ح16/231(  مسااند اإلمااام أحمااد: مسااند جااابر باان عبااد اهلل، 2)

 .شرط مسلم
 .4/2751وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها.  لسان العرب:  ( ذات ظلف: الظلف ظفر كل ما اجتر3)
 ، ح5/530(  سنن ابن ماجه: كتاب الفاتن، بااب فتناة الادجال وخاروج عيساى ابان ماريم وخاروج ياأجوج وماأجوج، 4)

 .13833، ح 2/1302. قال األلباني: بحديث صحيلب صحيل الجامع الصغير وزيادته: 4077
والخروج عان طرياق الحاق، وَأصال الِفْساِق الخاروج عان الساتقامة والجاور،  لترك ألمر اهلل الفسق العصيان وا (5)

فاتل البااري شارح صاحيل البخااري:  .5/3414لساان العارب: .  تحقيار مبالغاة فاي الاذمللهاو تصاغير  :وفويسق
 .4/41ابن حجر،

: بحااديث حساانب.  ألرنااووطا. قااال شااعيب 13258 ، ح، 21/25مسااند أنااس باان مالااك  (  مسااند اإلمااام أحمااد:6)
وقال األلباني: ب الحديث بمجموإ الطرق حسن، و له شاهد يازداد باه قاوةب. سلسالة األحادياث الصاحيحة وشايء 

 .4/505من فقهها وفوا،دها: 
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 عدم إثمار نخل بيسان:   -هـ

ب ُرون ي :ف ق ال  : )... من سوال الدجال فقاال وذلك فيما ورد في حديث الجساسة ـن   أ خ  ـل   ع   ن خ 
ب رُ  ش أ ن ه ا أ يِّ  ع ن   :ُقل ن ا ب ي س ان   ت خ  أ ُلُكم   :ق ال   .ت س  ل ه ا ع ن   أ س   :ق ـال   .ن ع ـم   ل ـهُ  ُقل ن ا ُيث م رُ  ه ل   ن خ 

كُ  إ نَّهُ  أ م ا  .(1)...(ُتث م ر   ل   أ ن   ُيوش 

 جفاف بحيرة طبرية وعين زغر: -و

ب ُرون ي :ف ق ال  )...  :َفقَاالَ  وذلك فيما ورد في حديث الجساسة من سوال الدجال ـن   أ خ  ـل   ع   ن خ 
ب رُ  ش أ ن ه ا أ يِّ  ع ن   :ُقل ن ا ب ي س ان   ت خ  أ ُلُكم   :ق ال   .ت س  ل ه ا ع ن   أ س   :ق ـال   .ن ع ـم   ل ـهُ  ُقل ن ا ُيث م رُ  ه ل   ن خ 

ــا ــكُ  إ نَّــهُ  أ م  ــر   ل   أ ن   ُيوش  ب ُرون ــي :ق ــال   .(ُتث م  ــن   أ خ  ــر ة   ع  ي  يَّــة   ُبح  ــن   :ُقل ن ــا . الطَّب ر  ــأ ن ه ا أ يِّ  ع   ش 
ب رُ  ت خ  ـا :ق ال  . ال م اء   ك ث ير ةُ  ه ي   :ق اُلوا م اءٌ  يه اف   ه ل   :ق ال   .ت س  ـكُ  م اء ه ـا إ نَّ  أ م   ي ـذ ه ب   أ ن   ُيوش 

ب ُرون ي ق ال   ب رُ  ش أ ن ه ا أ يِّ  ع ن   :ق اُلوا .ُزغ ر   ع ي ن   ع ن   أ خ  ت خ   و ه ل   م اءٌ  ال ع ي ن   ف ي ه ل   :ق ال   ؟ت س 
ر عُ  ر ُعون   و أ ه ُله ا ال م اء   ك ث ير ةُ  ه ي   ن ع م   ل هُ  :ل ن اقُ  .ال ع ي ن   ب م اء   أ ه ُله ا ي ز   . (2) ...(ام ائ ه   م ن   ي ز 

 حرب الروم: -ز

والتااي  ،علااى قاارب خروجااه حاارب الااروم وتاادل ،تااي تساابق خااروج الاادجالإن ماان العالمااات ال
كثااارة ول يقسااام المياااراث ل ،ن يوم،اااذ بالغناااا،ملمين، فاااال يفااارح المسااالمو تنتهاااي بانتصاااار المسااا

ورد مااا ا نهاامو  ،ألحاديااث الصااحيحةاوهااذا تبينااه  ،القتلااى، فبينمااا األماار كااذلك يخاارج الاادجال
ت  :  قَاالَ  (3) َجاِبر   ْبنِ  ي َسْيرِ  َعنْ  ر اءُ  ر يحٌ  ه اج  م  اء   ب ال ُكوف ة   ح  يـر ى ل هُ  ل ي س   ر ُجلٌ  ف ج  ه جِّ

(3) 
ب د   ي ا إ لَّ  ُعودٍ  ب ن   اللَّه   ع  اء ت    م س  ك ان   ف ق ع د  : ق ال   سَّاع ةُ ال ج   ل   السَّـاع ة   إ نَّ  : ف ق ال   ُمتَّك ئاا و 

تَّى ت ُقومُ  ير اثٌ  ُيق س م   ل   ح  ه   :ق ال   ُثمَّ  .ب غ ن يم ةٍ  ُيف ر ح   و ل   م  اه ـا ه ك ـذ ا ب ي د  ن حَّ ـو   و   : ف ق ـال   الشَّـأ م   ن ح 
م ُعون   ع ُدو   م   أل  ه ـل   ي ج  ـال  س  ي ج   اإل   ـعُ و  م   أ ه ـلُ  ل ُهـم   م  ـال  س  وم   :ُقل ـتُ  . اإل   . ن ع ـم   :ق ـال   ؟.ت ع ن ـي الـرُّ

ت ُكونُ  ن د   و  يد ةٌ  ر دَّةٌ  ال ق ت ال   ذ اُكم   ع  ـت ر طُ  ش ـد  ـل ُمون   ف ي ش  ت   ُشـر ط ةا  ال ُمس  ـو  ـعُ  ل   ل ل م  ال ب ـةا  إ لَّ  ت ر ج   غ 
تَّى ف ي ق ت ت ُلون   ُجز   ح  ء   ف ي ف يءُ  ي لُ اللَّ  ب ي ن ُهم   ي ح  ُْل  ء   ه  ُْل  ي رُ  ُكل   و ه  ت ف ن ى ،غ ال بٍ  غ  ط ةُ  و   ثُـمَّ  الشُّر 

                                                 
 .88: صسبق تخريجه (1)
  .88: ص(  سبق تخريجه2)
 عشاار ولااه  اهلل رسااول تااوفي .البصااري العباادي الخيااار أبااو جااابر، باان عماارو باان يسااير هااو جااابر، باان يسااير  (3)

 مساعود، وابن وعلي، عمر،: عن وروى. مرسل ذلك أن والظاهر  النبي عن روى وقد. رآه إنه: فيقال سنين،
 الجاوني، عماران وأباو العبادي، نضارة وأباو سيرين، بن ومحمد أوفى، بن زرارة: عنه روى . حنيف بن وسهل
  .2/1018: ماإلسال تاريخ .  وغيرهم الشيباني إسحاق وأبو

يري: 4) مشاارق األناوار علاى  ،أيضاا كثارة القاول والكاالم بالشايء ،بكسر الهاء والجيم مشددة معناه عادتاه وداباه( ِهج 
 .2/265: صحاح اآلثار
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ــت ر طُ  ــل ُمون   ي ش  ت   ُشــر ط ةا  ال ُمس  ــو  ــعُ  ل   ل ل م  ال ب ــةا  إ لَّ  ت ر ج  تَّــى ف ي ق ت ت ُلــون   غ  ُجــز   ح  ــن ُهم   ي ح  ــلُ  ب ي   اللَّي 
ء   ف ي ف يءُ  ُْل  ء   ه  ُْل  ت ف ن ى غ ال بٍ  ي رُ غ   ُكل   و ه  ط ةُ  و  ت ر طُ  ُثمَّ  . الشُّر  ل ُمون   ي ش  ت   ُشر ط ةا  ال ُمس  ـو   ل ل م 

ــعُ  ل   ــةا  إ لَّ  ت ر ج  ال ب  تَّــى ف ي ق ت ت ُلــون   غ  ُســوا ح  ــيءُ  ُيم  ء   ف ي ف  ُْل  ــ ء   ه  ُْل  ــ ــرُ  ُكــل   و ه  ي  ال ــبٍ  غ  ــى غ  ت ف ن   و 
ط ةُ  ــان   ف ــه ذ ا الشُّــر  مُ  ك  ــد   ع  الرَّاب ــ ي ــو  م   ن ه  ــل   ب ق يَّــةُ  إ ل ــي ه  م   أ ه  ــال  س  ــلُ  اإل   ع  الــدَّب ر ة   اللَّــهُ  ف ي ج 

م   (3) ل ــي ه   ع 
ث ُله ا ُير ى ل   :ق ال   إ مَّا م ق ت ل ةا  ف ي ق ُتُلون   ث ُله ا ُير   ل م   ق ال   و ا  مَّا م  تَّى م  م   ل ي ُمرُّ  الطَّائ ر   إ نَّ  ح  ن ب ات ه   ب ج 

لُِّفهُ  ف م ا تَّى م  ُيخ  رَّ  ح  ي تاا ي خ  ائ ـةا  ك ـاُنوا األ  ب   ب ُنـو ف ي ت ع ادُّ  م  ُدون ـهُ  ف ـال   م  ـن ُهم   ب ق ـي   ي ج   الرَُّجـلُ  إ لَّ  م 
دُ  ن يم ةٍ  ف ب أ يِّ  ال و اح  ير اثٍ  أ يُّ  أ و   ُيف ر حُ  غ  ُعوا إ ذ   ك ـذ ل ك   ُهـم   ف ب ي ن م ا ُيق اس مُ  م  ب ـرُ  ُهـو   ب ب ـأ سٍ  س ـم   أ ك 

ــ ــاء ُهم   ذ ل ــك   ن  م  ــر يخُ  ف ج  ال   إ نَّ  الصَّ ل ف ُهــم   ق ــد   الــدَّجَّ ــم   ف ــي خ  يِّه  ُفُضــون   ذ ر ار  ــا ف ي ر  م   ف ــي م  يه  ــد   أ ي 
ــون   ُيق ب ُل ــون   و  ــر ة   ف ي ب ع ُث ــو ار س   ع ش  ــةا  ف  ــال  . ط ل يع  ــولُ  ق  ــي: ) اللَّــه   ر ُس ــر فُ  إ نِّ ــم اء ُهم   أل  ع   أ س 
ــم اء   ــائ ه   و أ س  ــو ان   م  آب  م   و أ ل  ــرُ  ُهــم   ُخُيــول ه  ي  ل ــى ف ــو ار س   خ  ــر   ع  ــذٍ  األ  ر ض   ظ ه  ئ  م  ــن   أ و   ي و  ــر   م  ي   خ 
ل ى ف و ار س   ئ ذٍ  األ  ر ض   ظ ه ر   ع  م     .(2)(ي و 

 

  سبب خروج الدجال:  -1

 ،يتبين أنه يخرج من غضبة يغضبها ،بعد الوقوف على ما ورد في السنة عن سبب خروجه
 لَاه   َفقَاالَ  اْلَمِديَناةِ  ط ار قِ  َبْعااِ  ِفي َصاِ،د   اْبنَ   ع َمرَ  اْبن   َلِقيَ  :َقالَ    َناِفع   َعنْ ذلك ما ورد ويبين 

 الل اه   َرِحَماكَ  : لَاه   َفَقالَاتْ  َبَلَغهَاا َوقَادْ  َحْفَصاةَ  َعلَاى ع َمارَ  اْبن   َفَدَخلَ  الس ك ةَ  َمَهَ  َحت ى َفاْنَتَفخَ  َأْغَضَبه   َقْول  
ا) : َقالَ    الل هِ  َرس ولَ  َأن   َعِلْمتَ  َأَما َصاِ،د   اْبنِ  ِمنْ  َأَرْدتَ  َما ُرجُ  إ نَّم  ب ةٍ  م ن   ي خ  ُبه ا غ ض    .(3) (ي غ ض 

 

 مكان خروجه وأتباع الدجال:  -3

ولكاان  أصاابهان،و  مااا بااين خراسااان ،اختلفاات الروايااات فااي الساانة النبويااة فااي مكااان خروجااه
واألحاديااث هااي  ،(4)وقااوم وجااوههم كالمجااان المطرقااة ،ومنااافق ،وكاال كااافر ،اليهااود أتباااإ الاادجال هاام

 كما يلي:

 

 
                                                 

 .2/58األثر:الحديث و غريب  في( الدبرة:  أي الهزيمة. النهاية 1)
 .8/154كثرة القتل عند خروج الدجال،  فيم (  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إقبال الرو 2)
 .8/154(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، 3)
والمجااان جمااع المجاان وهااو التاارس، والمطرقااة التااي يعلوهااا طااراق وهااو الجلااد الااذي يغشاااه. وشاابه وجااوههم فااي (  4)

 .4/345لسنن: عرضها ونتو وجناتها بالترسة قد البست األطرقة. معالم ا
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 أحاديث تبين مكان خروجه:  -أ

د يقِ  َبْكر   َأِبي َعنْ ما ورد  ال   أ نَّ ) :  الل اهِ  َرس اول   َحد ثََنا َقالَ   الص  ـُرجُ  الـدَّجَّ ـن   ي خ   أ ر ضٍ  م 
ق   انُّ  ُوُجوه ُهم   ك أ نَّ  أ ق و امٌ  ي ت ب ُعهُ  ر اس انُ خُ  ل ه ا ُيق الُ  ب ال م ش ر   . (3) (ال ُمط ر ق ةُ  ال م ج 

ال   ي ت ب ـعُ  ق ـال  : ) الل اهِ  َرس اولَ  َأن    َماِلاك   ْبنِ  َأَنسِ  وعن ـن   الـدَّجَّ ـب ه ان   ي ُهـود   م   س ـب ُعون   أ ص 
 .  (2)...(أ ل فاا

ولكاان حادد أنااه ،النباي فااي مكاان خروجاه وورد فاي حاديث الجساسااة الساابق ذكاره عاادم جازم 
ـر   ف ـي إ نَّـهُ  أ ل  : )...النبي من قبل المشرق  قال ـر   أ و   الشَّـأ م   ب ح  ـن   ب ـل   ل   ال ـي م ن   ب ح   ق ب ـل   م 

ق    م ا ال م ش ر 
ق   ق ب ل   م ن   ُهو   (3) ق   ق ب ل   م ن   ُهو   م ا ال م ش ر   . (4)(ُهو   م ا ال م ش ر 

 مع بين الرواياات: باأن مكاان خروجاه مان قبال المشارق وكال مان خراساانوعلى هذا فإن الج
 بتحديد المكان.  أصبهان هم في ذلك التجاه، وأنه لم يوحى إلى النبي و 

 أحاديث تبين أتباعه: -ب

لُ )... : اهللِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ  َأن ه    اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ ما ورد  يس ـى ي ن ـز  ـ اب ـنُ  ع  ي م  م   ر 
 ــاد ي ــن   ف ُين  ، م  ر  ــح  ــولُ  السَّ ــا: ف ي ُق ــا ي  ــاُس، أ يُّه  ــا النَّ ــن ُعُكم   م  ــوا أ ن   ي م  ُرُج ــى ت خ   ال ك ــذَّاب   إ ل 

ب يث   ين  : ق ال  ،... ال خ  ـاثُ  ال ك ـذَّابُ  ي ر ى ف ح  ي ن م 
ـا  -الـدجال  -(5) ـاثُ  ك م  ل ـحُ  ي ن م  ، ف ـي ال م  ـاء   ال م 

ي تَّى ي ق ُتُلهُ ف   إ ل ي ه ، ف ي م ش  ر ة   إ نَّ  ح  ر   الشَّج  ج  ، ه ـذ ا اهلل ، ُروح   ي ا: ُين اد ي و ال ح   ي ت ـُركُ  ف ـال   ي ُهـود ي 
داا ي ت ب ُعهُ  ك ان   م مَّن    .  (6)(ق ت ل هُ  إ لَّ  أ ح 

                                                 
.  قال 4072 ح، 5/525(  سنن ابن ماجة: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ، 1)

 .1551 ، ح4/122: سلسلة األحاديث الصحيحة .األلباني: صحيل
 .8/207بقية من أحاديث الدجال،  في(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب 2)
في الكالم صلة ليس نافية، والمراد إثبات أنه من جهة المشرق. المنهاج شرح صحيل مسلم بن حجاج: ما زا،دة  (3)

18/82. 
 .8/203، ( صحيل مسلم: الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة4)
 .8/250(  ينماث: من ماث َيميَث َمْيثا . إذا ذاب الِمْلل  والط ين  في الماء. العين: الفراهيدي، 5)
علاى شارط إساناده  :األرناووطقال شاعيب   .14554 ،ح23/212 مسند اإلمام أحمد: مسند جابر بن عبد اهلل،  (6)

 .مسلم
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ُْهُ  إ لَّ  ب ل دٍ  م ن   ل ي س   : ) الل هِ  َرس ول  َقاَل  :َقالَ   َماِلك   ْبن   َأَنس   وما ورد عن الُ  س ي ط   الدَّجَّ
ين ــة   م كَّــة   إ لَّ  ل ـــي س   و ال م د  ـــن   ن ق ــبٌ  و  ـــه   إ لَّ  أ ن ق اب ه ــا م  ل ي  ئ ك ــةُ  ع  ـــافِّين   ال م ال  ُرُســه ا ص  لُ  ت ح  ـــز   ف ي ن 

ة   ين ةُ  ف ت ر ُجفُ  (1) ب السِّب خ  ث   ال م د  ف اتٍ  ث ال  ُرجُ  ر ج  ن ه ا إ ل ي ه   ي خ  مُ  ك اف رٍ  ُكلُّ  م   . (2)(ن اف قٍ و 

 األماكن التي ل يدخلها:  -5

 ،ومكاة المكرماة ،هاي المديناة المناورة لقد بينت السنة النبوية األماكن التي ل يدخلها الادجال
ْدِري   َسِعيد   يَأبَ ويبين ذلك ما ورد عن  ،والطور ،والمسجد األقصى    الل اهِ  َرس اول   َحاد ثََنا: َقالَ   اْلخ 

الِ  َعنْ  َطِويال   َحِديث ا َيْوم ا ـرَّمٌ  و ُهـو   ي ـأ ت ي... ) : قَاالَ  َحاد ثََنا ِفيَماا َفَكاانَ  الاد ج  ل ي ـه   ُمح  ُخل   أ ن   ع   ن ق ـاب   ي ـد 
ين ة    . (1)...(ال م د 

َناَدةَ وما ورد عن   رساول َأْصاَحابِ  من اأَلْنَصارِ  ِمنَ  َرج ال   َأَتْيَنا :فقال َفَقامَ   أ َمي ةَ  أبي بن ج 
ْثَنا َفق ْلَنااا عليااه فَااَدَخْلَنا   الل ااهِ   الناااس ِماانَ  َسااِمْعتَ  مااا ت َحااد ْثَنا َولَ    الل ااهِ  رسااول ماان َسااِمْعتَ  مااا َحااد 

ــ ُ ...  ) : فقااال ِفيَنااا   الل ااهِ  رسااول قااام :فقااال عليااه َفَشااد ْدَنا ُل ــلَّ  ُســل ط اُنهُ  ي ب  ــلٍ  ُك ن ه  ــأتي ل   م  ــة   ي ب ع   أ ر 
د   د   ال ك ع ب ة   م س اج  م س ج  د    الرَُّسول   و  ى وال م س ج   . (3)(و الطُّور   األ ق ص 

 مدة مكثه وسرعته:  -31

 أنه  اْلِكاَلِبي   َسْمَعان ْبن الن و اسما ورد عن  ،يبين مدة مكث الدجال في األرا وسرعته
ال    اللَّـه   ر ُسـولُ  ذ ك ر  : َيق ول   ـد اةٍ  ذ ات   الـدَّجَّ ف ـض   ، غ  تَـّى ر ف ـع ،و   ف يـه   ف خ  ـل   ط ائ ف ـة   ف ـي ظ ن نَّـاهُ  ح   النَّخ 
ن ا ف ل مَّا م ا   اللَّه   ر ُسول   ي ا: ُقل ن ا...  ف ين ا ذ ل ك   ع ر ف    اللَّه   ر ُسول   إ ل ى ُرح   ف ي -الدجال  – ُلب ُثهُ  و 

ـين  ) :ق ـال   األ  ر ض   ب ع  ـا أ ر  ما مٌ  ي و  مٌ  ك س ـن ٍة، ي ــو  ي ـو  ٍر، و  ي ـ ك ش ــه  مٌ و  ــائ رُ  ك ُجُمع ـٍة، و  س  ـه   و  ُكم   أ يَّام  : ق ــال   (ك أ يَّـام 
ف ين ا ك س ن ةٍ  الَّذ ي ف ذ ل ك    اللَّه   ر ُسول   ي ا: ُقل ن ا ةُ  ف يه   ي ك  ال  ٍم؟ ص  ر هُ  ل هُ  اق ُدُروا ل  ): ق ال   ي و   ي ـا: ُقل ن ا (ق د 

ر اُعهُ  ف م ا اللَّه   ر ُسول   ؟ ف ي إ س  ب ر ت هُ  ك ال غ ي ث  ): ال  ق   . األ  ر ض  ت د  يحُ  اس   . (5)(الرِّ

 

                                                 
السبخة: موضع قريب من المدينة، واألرا السبخة األرا التي تعلوها الملوحة ول تكاد تنبت إل بعا ( 1)

 .5/540الشجر. مشكاة المصابيل: 
 .8/206لساعة، باب قصة الجساسة، (  صحيل مسلم: الفتن وأشراط ا2)
 .8/155(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه، 3)
 شاااعيبقاااال  .23050 ، ح ،38 /180أحادياااث رجاااال مااان أصاااحاب النباااي ( مساااند اإلماااام أحماااد بااان حنبااال: 4)

 . صحيلإسناده  :األرنووط
المسااتدرك علااى .  8/157وأشااراط الساااعة، باااب ذكاار الاادجال وصاافته ومااا معااه،  كتاااب الفااتنصااحيل مساالم: (  5)

 . . هذا حديث صحيل على شرط الشيخين، ولم يخرجاه4/452الصحيحين: كتاب الفتن والمالحم، 
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  -الفتن التي يأتي بها إلثبات ادعائه الربوبية:  -33

مطار السماء: ،ونار ،وجنة ،ولحم ز،معه جبال من خب  -أ  وا 

ــهُ )...  :  اهللِ  َرس ااول   قَااالَ : قَااالَ  َأن ااه    اهللِ  َعْباادِ  ْباانِ  َجاااِبرِ  َعاانْ ويوضاال ذلااك مااا ورد   م ع 
ب الٌ  ـن   ج  ـدٍ  ف ـي و النَّـاُس  ُخب ـٍز، م  ه  ـن   إ لَّ  ج  م ع ـهُ  . ت ب ع ـهُ  م  ـر ان   و  ل ـمُ  أ ن ـا ن ه  ـا أ ع  م  ن ـُه، ب ه   ن ه ـرٌ  م 
نَُّة، ي ُقولُ  ن ه رٌ  ال ج  ـن   النَّـاُر، ي قُـولُ  و  ـل   ف م  ي ُأد خ  نَّـة ، ُيس ـمِّيه   الَّـذ  ـن   النَّـاُر، ف ُهـو   ال ج  م  ـل   و   ُأد خ 
، ُيس مِّيه   يالَّذ   نَُّة، ف ُهو   النَّار  ي ب ع ـثُ :  ق ال   ال ج  ين   م ع ـهُ  اهللُ  و  ، ُتك لِّـمُ  ش ـي اط  م ع ـهُ  النَّـاس   ف ت ن ـةٌ  و 

ٌة، يم  رُ  السَّم اء   ي أ ُمرُ  ع ظ  ط  ي ق ُتلُ  النَّاُس، ي ر ى ف يم ا ف ُتم  ي يه ـا ثُـمَّ  ن ف ساا و  ـا ُيح   النَّـاُس، ي ـر ى ف يم 
لَّ  ل   ل ى طُ ُيس  ي ر ه ا ع  ، م ن   غ  ي ُقولُ  النَّاس  ث ل   ي ف ع لُ  ه ل   النَّاُس  أ يُّه ا: و   . (3)( الرَّبُّ  إ لَّ  ه ذ ا م 

دٌ  س أ ل   م ا: ق ال    ش ْعَبةَ  ْبنِ  اْلم ِغيَرةِ  َعنْ وما ورد  ال   ع ن    النَّب يَّ  أ ح  ث ر   الدَّجَّ مَّا أ ك   س أ ل ُتهُ  م 
م ا :ق ال   ْ   و  ب الٌ  م ع هُ  ي ُقوُلون   إ نَُّهم   ُقل تُ  :  ق ال ؟.اُلك  ُس مٍ  ُخب زٍ  م ن   ج  ل ح  ن ه رٌ  و   ق ال   م اءٍ  م ن   و 
 : (  نُ  ُهو ل ى أ ه و   . (2)(ذ ل ك   م ن    اللَّه   ع 

نَّةُ  ه اإ نَّ  ي ُقولُ  ف الَّت ي و النَّار   ) :  الل هِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ   ه َرْيَرةَ  يَأبَ وما ورد عن  ـي   ال ج   ه 
ُتُكم   و ا  نِّي النَّارُ  م هُ  ُنوحٌ  ب ه   أ ن ذ ر   ك م ا ب ه   أ ن ذ ر    .(3)(ق و 

 إحياء الموتى:   -ب

ْدِري   َسِعيد   يَأبَ ويبين ذلك ما ورد عن  اا   الل اهِ  َرس ول   َحد ثََنا: َقالَ   اْلخ   َطاِويال   َحاِديث ا َيْوم 
الِ  َعنْ  ُرجُ ) : قَاالَ  َحد ثََنا ِفيَما َفَكانَ  الد ج  ئ ذٍ  إ ل ي ه   ف ي خ  م  ي ـرُ  ُهـو   ر ُجـلٌ  ي و  ـن   أ و   النَّـاس   خ  ي ـر   م   خ 

ه دُ  ل هُ  ف ي ُقولُ  النَّاس   الُ  أ نَّك   أ ش  دَّث ن ا الَّذ ي الدَّجَّ يث هُ   اللَّه   ر ُسولُ  ح  د  الُ  ف ي ُقولُ  ح   أ ر أ ي ـُتم   الـدَّجَّ
ي ي ُتهُ  ُثمَّ  اه ذ   ق ت ل تُ  إ ن   ر   ف ي أ ت ُشكُّون   أ ح  ي يـه   ُثمَّ  ف ي ق ُتُلهُ  :ق ال   ل   ف ي ُقوُلون   األ  م  ـين   ف ي قُـولُ  ُيح   ح 

ي يه   ير ةا  أ ش دَّ  ق طُّ  ف يك   ُكن تُ  م ا و اللَّه   ُيح  نِّي ب ص  ن   م  الُ  ف ُير يدُ  :ق ال   اآل  ـلَّطُ  ف ـال   ي ق ُتل هُ  أ ن   الدَّجَّ  ُيس 
ل    . (3)(ي ه  ع 

 

 

                                                 
صااحيل إسااناده  :األرنااووطقااال شااعيب  .14554 ، ح23/212(  مسااند اإلمااام أحمااد: مسااند جااابر باان عبااد اهلل، 1)

 .6/1046قال األلباني: إسناده صحيل ورجاله كلهم ثقات، سلسلة األحاديث الصحيحة:  على شرط مسلم.
 . ،8/200الدجال وهو أهون على اهلل  في(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب 2)
 .8/156(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، 3)
 .8/155كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه، (  صحيل مسلم: 4)
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 تباع كنوز األرض له:اسعة العيش ألتباعه والجفاف لمخالفيه و   -ج

  الل اااهِ  َرس اااول   َذَكااارَ : َيق اااول    اْلِكاَلبِاااي   َساااْمَعانَ  ْبااان الن اااو اسذلاااك فيماااا ورد عااان  جااااءوقاااد 
يُبون  ل هُ )... ت ج  ي س  ُنون  ب ه  و  م   ْ ُعوُهم  ف ُي م  ف ي د  ل ى ال ق و  ُر و األ ر ض   ف ي أ ت ى ع  ط  ف ي أ ُمُر السَّم اء  ف ُتم 

ُتُهم   ـــار ح  ل ـــي ه م  س  ـــُت ف ت ـــُروُح ع  ف ُتن ب 
ـــت  ُذراا (3) ـــا ك ان  ل  م  ـــو  أ ط 

ـــب غ ُه ُضـــُروعاا(2) ـــدَُّه (1)، و أ س  ، و أ م 
ــر   و اص  ـــر  (3)خ  ل ـــُه ف ي ن ص  ـــه  ق و  ل ي  ُعوُهم  ف ي ـــُردُّون  ع  م  ف ي ـــد  ـــب ُحون  ، ثُـــمَّ ي ـــأ ت ى ال ق ـــو  ـــن ُهم  ف ُيص  ُف ع 
ل ـين   ح  ُمم 
(5)  . ـى ُكُنــوز ك  ر ج  ر ب ـة  ف ي ُقــوُل ل ه ـا أ خ  ي ُمـرُّ ب ال خ  . و  م  ــو ال ه  ـن  أ م  ٌء م  يه م  ش ـى  ل ـي س  ب أ ي ــد 

يب    . (7)(...(6)ف ت ت ب ُعُه ُكُنوُزه ا ك ي ع اس 

 ما يقي من فتنة الدجال:   -8

 معرفة صفاته:   -أ

ماان الصاافات مااا ل يمكاان أن تخفااى علااى عاقاال أنهااا تنااافي  الجى الاادقااد أعطاا إن اهلل 
، والتي تدلل على عجازه عان أن يغيار فاي ذاتاه أي عياب ظااهر، فمان بااب الربوبيةادعا،ه 

صااافاته   عااان أن يكاااون لاااه سااالطان علاااى غياااره، وقاااد باااين النباااي  ا  أولاااى أن يكاااون عااااجز 
وهو كونه أعاور، وأناه مكتاوب باين عينياه ، الوقوإ في فتنهأمته من  كي يقي ؛للصحابة 

 .(8) ل ي رى في الدنيا يقروها كل مومن قارئ وغير قارئ، وأن اهلل  ،كافر
 في الصالة: ته الستعاذة باهلل من فتن  -ب

ُدُكم   ت ش هَّد   إ ذ ا :  ) الل اهِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ   ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ ويبين ذلك ما ورد  ذ  ف ل ي   أ ح  ـت ع   س 
ب عٍ  م ن   ب اللَّه   ـن   ب ـك   أ ُعوذُ  إ نِّي اللَُّهمَّ  :ي ُقولُ  أ ر  ـذ اب   م  ه ـنَّم   ع  ـن   ج  م  ـذ اب   و  ـن   ال ق ب ـر   ع  م   ف ت ن ـة   و 

ي ا م ن   و ال م م ات   ال م ح  يح   ف ت ن ة   ش رِّ  و  ال   ال م س   . (9) (الدَّجَّ

                                                 
 الساااااارحة: هاااااي الماشاااااية التاااااي تسااااارح أي تاااااذهب أول النهاااااار إلاااااى المرعاااااى، المنهااااااج شااااارح صاااااحيل مسااااالم    (1)

 .18/66بن الحجاج: ا
 ذرا : أسنمة،  المرجع السابق( 2)
. لساااان العااارب: اللااابن لكثااارة أطولاااه ، أسااابعها ضاااروعا: أيلبنهاااا ر  دَ َمااا : والناقاااة الشااااة ضااارإأسااابعها ضاااروعا:  (3)

 .18/66المنهاج شرح صحيل مسلم بن الحجاج:  .4/2580
 . المرجع السابق.الشبع من امتال،ها لكثرةأمده خواصر:  (4)
 .1/186( ممحلين:  أي أصابهم المحل وهو القحط. فتل الباري: لبن حجر، 5)
  .18/66المنهاج شرح صحيل مسلم بن الحجاج: حل، يعاسيب النحل: ذكور الن( 6)
 .8/157صحيل سلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، (  7)
 .80-75انظر: ص  (8)
 .2/53(  صحيل مسلم: كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصالة، 5)
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 حفظ عشر آيات من أول أو آخر سورة الكهف:  -ج

ـن  ) :قَاالَ   َأن  الن بِاي   َأبِاي الاد ْرَداِء ويوضل ذلاك ماا ورد عان  ـر  آي ـاٍت م  ف ـظ  ع ش  م ـن  ح 
ال   م  م ن  الدَّجَّ ل  ُسور ة  ال ك ه ف ُعص    .(1)ِمْن آِخِر اْلَكْهفِ  ش ْعَبة (، وفي رواية عنأ وَّ

 قراءة فواتح سورة الكهف عند إدراكه:  -د

 الن او اسِ  عانويبين ذلك ما ورد  ،الدجال قراءة فواتل سورة الكهف عليه إن مما يقي من فتنة
ــر   :قااال   َسااْمَعانَ  باان ال     اللَّــه   رســول ذ ك  ــد اةٍ  ذ ات   الــدَّجَّ فَّــض   غ  ر فَّــع   فيــه ف خ   حتــى و 

ل   ط ائ ف ة   في ظ ن نَّاهُ  ن ا فلما النَّخ   اللَّـه   ر ُسول   يا :ُقل ن ا ش أ ُنُكم   ما: فقال ف ين ا ذلك ع ر ف   إليه ُرح 
ال   ذ ك ــر ت   ــد اةا  الــدَّجَّ ــت   غ  فَّض  ر فَّع ــت   فيــه ف خ  ــل   ط ائ ف ــة   فــي ظ ن نَّــاهُ  حتــى و  ــرُ ) : فقــال النَّخ  ي   غ 
ال   ُفن ي الــدَّجَّ ــو  ل ــي ُكم   أ خ  ــُرج   إن ع  ــيُكم   وأنــا ي خ  ــا ف  يُجــهُ  ف أ ن  ج  ــُرج   و ا  ن   ُدون ُكــم   ح  ــتُ  ي خ  ل س  ــي و   ُكم  ف 
 ٌْ ُر يجُ  ف ام  ج  ه   ح  ل يف ت ي و اللَّهُ  ن ف س  ل مٍ  كل على خ  ر ك هُ  ف م ن   ... ُمس  ـن ُكم   أ د   ف ـو ات ح   عليـه ف ل ي ق ـر أ   م 
 .(2)...( ال ك ه ف   ُسور ة  

 واللجوء لألماكن التي ل يدخلها: ،الفرار منه وعدم لقائه  -ـه

وجباال  ،وبياات المقاادس ،والمدينااة ،ماان مكااة ثبات فااي الساانة النبويااة أن الاادجال ل ياادخل كااال  
كمااا  ،وذلااك باااللجوء إلااى تلااك األماااكن ،وماان هنااا الفاارار ماان الفتنااة يجااوز للمساالمين ،الطااور

وذلاك حفاظاا  علاى ديناه؛ ألن  ؛وأنه يجب على المومنين عدم لقا،اه والفارار مناه إلاى الجباال
رضي اهلل عنها  َشِريك   أ م  ا ورد َعْن ن ذلك مين النجاة منها، ويبومَ ما يأتي به من الفتن ل ي  

نَّ  ي ُقــولُ )  : الن بِااي   َسااِمَعتْ  َأن هَااا ــن   النَّــاُس  ل ي ف ــرَّ ال   م  ب ــال   ف ــي الــدَّجَّ ــر يكٍ  ُأمُّ  ق ال ــت   ال ج   ي ــا ش 
ئ ذٍ  ال ع ر بُ  ف أ ي ن    اللَّه   ر ُسول   م   . (3)(ق ل يلٌ  ُهم   ق ال   ي و 

َصْين   ْبن ِعْمَرانَ  وما ورد َعنْ  ال   س م ع   م ن  :  ) الل هِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ   ح   ف ل ي ن أ   ب الدَّجَّ
ن هُ  بُ  و ُهو   ل ي أ ت يه   الرَُّجل   إ نَّ  ف و اللَّه   ع  س  م نٌ  أ نَّهُ  ي ح   ْ  أ و   الشُُّبه ات   م ن   ب ه   ي ب ع ثُ  م مَّا ف ي تَّب ُعهُ  ُم
 . (4)(ه ات  الشُّبُ  م ن   ب ه   ي ب ع ثُ  ل م ا

 

                                                 
 .2: ص(  سبق تخريجه1)
 .8/157أشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، (  صحيل مسلم: كتاب الفتن و 2)
 .8/207(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب بقية من أحاديث الدجال، 3)
صااحيل  قااال األلباااني: بحااديث صااحيلب.. ، ح4/157كتاااب المالحاام، باااب خااروج الاادجال،  (  ساانن أبااو داوود:4)

 .2115، ح2/1080:الجامع الصغير وزيادته
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 مخالفة أوامره:  -و

فقاد ورد  ،مخالفاة أوامارهبوذلاك  ،بين لنا كيفياة النجااة مان فتنتاه فاي حاين لقينااه إن النبي 
ْقَبة   َقالَ ذلك فيما  و ْبن   ع  َذْيَفةَ  َعْمر   ِإن اي قَاالَ   الل اهِ  َرس اولِ  ِمانْ  َساِمْعتَ  َما ت َحد ث َنا َأَل   ِلح 

ال   م ع   إ نَّ ) :َيق اول   َسِمْعت ه   ر ج   إ ذ ا الدَّجَّ ـاءا  خ  ن ـاراا م  ـاءٌ  النَّـارُ  أ نَّه ـا النَّـاُس  ي ـر ى الَّـذ ي ف أ مَّـا و   ف م 
قُ  ف ن ارٌ  ب ار دٌ  م اءٌ  أ نَّهُ  النَّاُس  ي ر ى الَّذ ي و أ مَّا ب ار دٌ  ر  ر ك   ف م ن   ُتح  ن ُكم   أ د   ي ـر ى الَّـذ ي ف ـي ف ل ي ق ع   م 
  .(1)(ب ار دٌ  ع ذ بٌ  ف ه نَّهُ  رٌ ن ا أ نَّه ا

 : تكذيبه والتوكل على اهلل  -ز

    َعاْن ِهَشااِم ْباِن َعااِمر  ويباين ذلاك ماا ورد  ،ومان سابل النجااة مان فتناه تكذيباه فيماا يادعي
ر ائ ــه  ُحُبــٌك ُحُبــٌك، و ا  نَّــهُ ):   الل ااهِ  َرس ااول  قَاااَل  :قَااالَ  َأْناه ــن  و  ال  م  ــي ُقوُل: أ ن ــا  إ نَّ ر أ س  الــدَّجَّ س 
بُُّكم   بِّي أ ن ت  : ق ال   ف م ن   .ر  ، ر  م ن   اف ُتت ن  بِّي   ك ذ ب ت  : ق ال   و  ل ي ه   اللَّهُ  ر  كَّل ُت، و ع   ف ـال   ُأن يبُ  و ا  ل ي ه   ت و 
ل ي ه   ف ت ن ة   ف ال  : ق ال   أ و   - ي ُضرَّهُ   . (2) (ع 

 للدجال  وأتباعه من اليهود:  قتل عيسى  -9

ذلاك  يباينو  ،على يديه المسيل الدجال قتل  وي   ،في آخر الزمان عيسى  ل  زِ نْ ي   اهلل  إن
لُ )... : اهللِ  َرس اول   قَاالَ : قَاالَ  َأن ه    اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  نْ ما ورد عَ  يس ـى ي ن ـز  ي م   اب ـنُ  ع  ـر   ف ُين ـاد ي م 

، م ن   ر  ـ النَّـاُس، أ يُّه ـا ي ـا: ف ي ُقولُ  السَّح  ـن ُعُكم   ام  ُرُجـوا أ ن   ي م  ب يـث   ال ك ـذَّاب   إ ل ـى ت خ   ه ـذ ا: ف ي ُقولُـون   ؟ ال خ 
، ر ُجلٌ  نِّي  يس ى ُهم   ف ه ذ ا ف ي ن ط ل ُقون   ج  ي م   اب ن   ب ع  ُة، ف ُتق ـامُ    م ر  ـال   اهلل ، ُروح   ي ـا ت ق ـدَّم  : ل ـهُ  ف ُيق ـال   الصَّ

اُمُكم   ل ي ت ق دَّم  : ف ي ُقولُ  لِّ  إ م  ، ف ل ُيص  لَّى ف ه ذ ا ب ُكم  ة   ص  ال  ـب ح   ص  ر ُجـوا الصُّ ـين  : ق ـال   إ ل ي ـه ، خ   ال ك ـذَّابُ  ي ـر ى ف ح 
ي ن م اثُ 
ل حُ  ي ن م اثُ  ك م ا  -الدجال -(3) ، ف ـي ال م  ـاء  ـي ال م  ش  تَـّى ف ي ق ُتلُـهُ  إ ل ي ـه ، ف ي م  ر ة   إ نَّ  ح  ـر   الشَّـج  ج   و ال ح 
، ه ذ ا اهلل ، وح  رُ  ي ا: ُين اد ي داا ي ت ب ُعهُ  ك ان   م مَّن   ي ت ُركُ  ف ال   ي ُهود ي   .  (3)(ق ت ل هُ  إ لَّ  أ ح 

 عالقة سورة الكهف بالوقاية من فتنة الدجال:  -31

ن أن قـراءة آيـات مـن سـورة الكهـف تبـيَّ  ،بعد الوقوف على فضل سورة الكهف فيما سـبق
 الكهف بفتنة الدجال؟. قي من فتنة الدجال، فما عالقة سورةت

                                                 
 .3450 ، ح4/165،(  صحيل البخاري: كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني اسرا،يل1)
 .50ص: ( سبق تخريجه2)
 .8/250(  ينماث: من ماث يميث، بمعنى يذوب، إذا ذاب الِمْلل  والط ين  في الماء. العين: الفراهيدي، 3)
. قاااال 14554 ، ح23/212 ن عباااد اهلل،مساااند المكثااارين مااان الصاااحابة، مساااند جاااابر بااا :(  مساااند اإلماااام أحماااد4)

 على شرط مسلم.إسناده صحيل  وط:و شعيب األرن
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القصص وتحليل محتواها، يتبين أن  ،بالوقوف على الموضوعات التي تناولتها سورة الكهف
قد اشتملت أسباب الفتن األساسية في الحياة الدنيا؛ فتنة السالطان، والماال،  ،األربع في سورة الكهف

 والعلم، واألسباب.

ااا ناجحااا  وع ،ولهااذا كاناات قااراءة سااورة الكهااف نااور ا كاشااف ا م هااذه يَ ِقاا للفااتن جميعهااا، فااإن   الج 
مااا لام تاارتبط  ،واهياةْ  دركات فااي ضاوء اإليمااان بااهلل واليااوم اآلخار، علام المااومن أنهاا قاايمْ األشاياء إذا أ  

 ،تمثال القايم الحقيقياةفي سورة الكهف  ت القصصفكان، ورجاء مثوبته يوم القيامة ،باهلل باإليمان 
ورد وقااد  ،الاادجل كلهااا، وعلااى رأسااها فتنااة المساايل الاادجالالفااتن و واإ عصاامة ماان أناا، و وساالوك ا عقياادة  
َصْين   ْبن ِعْمَرانَ عن  ا)  :َيق اول     الل هِ  َرس ولَ  َسِمْعت   :َقالَ   ح  ل ق   ب ي ن   م   السَّاع ة   ق ي ام   إ ل ى آد م   خ 
ل قٌ  ب رُ  خ  ال   م ن   أ ك  بتلى فيها العباد فاي الادنيا، فياأتي بهاا التي ي   ،فهي  تحمل أشد أنواإ الفتن ؛(1)(الدَّجَّ

 وذلاااك ،(2)وعالجهاااا ،الااادجال فاااي آخااار الزماااان؛ فالساااورة فاااي قصصاااها تعااارا كيفياااة التعامااال معهاااا
كيفيااة النجاااة منهااا، فباتباااإ طاارق النجاااة ماان فااتن الاادنيا يكااون بالتعقيااب علااى كاال قصااة تمثاال فتنااة ب

 النجاة من فتن الدجال.

 :  يأجوج ومأجوج:خامساا 

، وأن مان األدلاة علاى وجاود قبا،ال ياأجوج وماأجوجالنبوياة والسانة الكاريم، ورد في القارآن قد ل
فسادهم  ومن األدلة على ذلك اآلتي: ،في األرا من عالمات الساعة الكبرى خروجهم، وا 

 األدلة على خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان:  .3

 األدلة من القرآن:  -أ

ُِْجوَج ُمْفِسُدوَن ِِف األَْرِض َفَهْ  َنْجَعُ  َلَك َخْرًج  َعََل ]َق ُلوا َي  ذَ ]َق ُلوا َي  ذَ  قوله تعالى:  - ُِْجوَج َوَم ُِْجوَج ُمْفِسُدوَن ِِف األَْرِض َفَهْ  َنْجَعُ  َلَك َخْرًج  َعََل ا الَقْرَننْيِ إِنَّ َي ُِْجوَج َوَم ا الَقْرَننْيِ إِنَّ َي

ا[ َعَ  َبْينَنَي  َوَبْيينَُهْم َسيدًّ ْ ََ ا[َأْن  َعَ  َبْينَنَي  َوَبْيينَُهْم َسيدًّ ْ ََ فاي القارآن  ن اهلل القارنين الساد، باي   ذي وبعاد بنااء  {{5050}الكهدف:}الكهدف:  َأْن 
  َق َل َق َل ]]  : كما في  قوله تعالى ،يوم القيامةوذلك عالمة لقرب  ،أن هذا السد سوف يهدم الكريم

َِّ   ِمنْ ِمنْ   َرْْحَة ٌ َرْْحَة ٌ   َهَذاَهَذا َِّ َر َِّ   َوْعُد َوْعُد   َج ءَ َج ءَ   َفإَِذاَفإَِذا  َر َِّ َر َِّ   َوْعُد َوْعُد   َوَك نَ َوَك نَ   َدكَّ ءَ َدكَّ ءَ   َجَعَلهُ َجَعَلهُ   َر َِّ َر قًّ   َر قًّ َْ   ِِف ِِف   َيُميوُج َيُميوُج   َيْوَمئِيذٍ َيْوَمئِيذٍ   َبْعَضُهمْ َبْعَضُهمْ   َوَتَرْكنَ َوَتَرْكنَ   ،،َْ

ورِ   ِِف ِِف   َوُنِفَخ َوُنِفَخ   َبْعضٍ َبْعضٍ  ورِ الصه ًع   َفَجَمْعنَ ُهمْ َفَجَمْعنَ ُهمْ   الصه ًع ََجْ   {{5555--5858}الكهف:}الكهف:[ [ ََجْ

َدٍب َينِْسُلونَ  : قوله تعالى  - َْ ُِْجوُج َوُهْم ِمْن ُك ِّ  ُِْجوُج َوَم تَّى إَِذا ُفتَِحْت َي َْ َدٍب َينِْسُلونَ ] َْ ُِْجوُج َوُهْم ِمْن ُك ِّ  ُِْجوُج َوَم تَّى إَِذا ُفتَِحْت َي َْ َب   ،،] َب َواْقَُتَ قه   اْلَوْعُد اْلَوْعُد   َواْقَُتَ قه احْلَ   َفإَِذاَفإَِذا  احْلَ

  {{5151--5454}اْلنبياء:}اْلنبياء:[ [ َظ ِلنِِيَ َظ ِلنِِيَ   ُكنَّ ُكنَّ   َبْ  َبْ    َهَذاَهَذا  ِمنْ ِمنْ   َغْفَلةٍ َغْفَلةٍ   ِِف ِِف   ُكنَّ ُكنَّ   َقْد َقْد   َوْيَلنَ َوْيَلنَ   َي َي   َكَفُرواَكَفُروا  الَِّذينَ الَِّذينَ   َأْبَص رُ َأْبَص رُ   َش ِخَصة ٌ َش ِخَصة ٌ   ِهيَ ِهيَ 

                                                 
 .8/207(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية من أحاديث الدجال، 1)
 .150-185(  انظر: مباحث في التفسير الموضوعي:  ص2)



 سورتي الكهف ويسضوء وأثرها على الفرد والمجتمع في  باليوم اآلخرعقيدة اإليمان 

51 
 

 الفصل الثاني

َِّ   َوْعيُد َوْعيُد   َجي ءَ َجي ءَ   َفيإَِذاَفيإَِذا]]: قال المفسارون فاي معناى قولاه تعاالى َِّ َر َب ]]: وقولاه تعاالى  [[َر َب َواْقيَُتَ   اْلَوْعيُد اْلَوْعيُد   َواْقيَُتَ

قه  قه احْلَ    .(3)يأتي أن وشارف ،القيامة يوم مجيء أي اقترب [[احْلَ

 األدلة من السنة:   -ب    
 الن بِااي   َأن  رضااي اهلل عنهااا  َجْحااش   ِبْنااتِ  َزْيَناابَ  َعاانْ الساانة النبويااة  فااي ويثباات ذلااك مااا ورد  

ي لٌ  اللَّهُ  إ لَّ  إ ل ه   ل  : )َيق ول   َوه وَ  َنْوِمهِ  ِمنْ  اْسَتْيَقظَ  م   ُفت ح   اق ت ر ب   ق د   ش رٍّ  م ن   ل ل ع ر ب   و  م   م ن   ال ي و   ر د 
م أ ُجوج   ي أ ُجوج   ث ـلُ  و  ه   م  ف ين ـا ل ـكُ أ ن ه    اللَّـه   ر ُسـول   ي ـا ُقل ـتُ ، (ه ـذ  ـال ُحون   و   إ ذ ا ن ع ـم  ) :ق ـال   ؟الصَّ
ب ثُ  ك ُثر    .(3)((2)ال خ 

  َذْيَفةَ  َعنْ وما ورد ل ي ن ا  النَّب يُّ  اطَّل ع  : قَاالَ   اْلِغَفاِري   َأِسيد   ْبنِ  ح  نُ  ع  ن ح  ـا)  :ف ق ال   ن ت ذ اك رُ  و   م 
ُكرُ  :ق ــاُلوا (ت ــذ اك ُرون   ــاع ة   ن ــذ  ــاإ  ) :ق ــال   السَّ تَّــى ت ُقــوم   ل ــن   نَّه  ن   ح  و  ــا ت ــر  ل ه  ــر   ق ب   ف ــذ ك ر   آي ــاتٍ  ع ش 

ي أ ُجوج  ... م أ ُجوج   و   . (4) ...(و 
 أصل يأجوج ومأجوج:  -2

 -وهي كاآلتي:عدة، على أقوال  ،اختلفت آراء العلماء في أصل يأجوج ومأجوج

 .ولد نوح  يافث ولد من أنهم  أ.

 . الديلم من ومأجوج الترك، من يأجوج ب. 

 فجمياع خارجاة، فبقيات الساد، القارنين ذو فضارب خرجت ومأجوج، يأجوج من سرية الترك  -ج
 .منهم الترك

 . (6)والقرطبي (5)العسقالني وقد رجل القول األول كل من ابن حجر
 
 
 
 

                                                 
 :.  ماااادارك التنزياااال وحقااااا،ق التأوياااال3/616 :فالكشااااا .5/205انظاااار:  معااااالم التنزياااال فااااي تفسااااير القاااارآن: ( 1)

 .1/475التسهيل لعلوم التنزيل: .2/321
 .2/6(  الخبث: الفسق والفجور.  النهاية في غريب الحديث واألثر: 2)
 .8/165(  صحيل مسلم: كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن وأشراط الساعة، 3)
 .8/178اآليات التي تكون قبل الساعة، (  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب فى4)
 .13/106(  فتل الباري شرح صحيل البخاري: لبن حجر العسقالني، 5)
 .11/56(  الجامع ألحكام القرآن:6)
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 -وهذه اآلراء مردودة لألسباب اآلتية:
 .(1)حديث ضعيفدليله  : القول األول

 فلم يثبت أيضا  لها سند يحتا به.  –الثاني والثالث  - أما األقوال األخرى

وماادة حياااتهم، أنااه لاام  ،صاافاتهمو  ،وممااا تبااين بعااد الدراسااة لموضااوإ أصاال يااأجوج ومااأجوج
وكال ماا ورد فاي ذلاك لام يتجااوز األحادياث  ،يثبت رواية من السنة النبوية مما يمكان السات،ناس بهاا

 فاالمومن ماأمور ،ما أن يأجوج ومأجوج من الغيب المساتقبليوب ،أو اإلسرا،يليات ،والواهية ،الضعيفة
 فال يجوز الخوا فيها إل في حدود النص الشرعي. ،باإليمان والتسليم

 مظاهر فسادهم وكفرهم:  -1

 وذلاااك فاااي قولاااه تعاااالى:  ،قاااد بينااات اآلياااات أن ياااأجوج وماااأجوج كاااانوا يفسااادون فاااي األرال
 كااانوا: وقياال الناااس، يااأكلون كااانواأي قااال المفساارون:   {{5050هددف:هددف:}الك}الك[ [ ......ُمْفِسييُدوَن ِِف األَْرِض ُمْفِسييُدوَن ِِف األَْرِض ......]]

 ماانهم يلقااون وكااانوا احتملااوه، إل يابسااا   ول أكلااوه، إل أخضاار شااي،ا يتركااون فااال الربيااع أيااام يخرجااون
  .(2)والتخريب بسا،ر وجوه اإلفساد المعلوم ،شديدا   وأذى  ، قتال  

الطويل الصحيل في الحديث  خر الزمانقد بينت السنة النبوية إفسادهم في األرا في آو 
 َذَكرَ : َيق ول   ، اْلِكاَلِبي   َسْمَعانَ  ْبنِ ورد َعْن النواس وذلك فيما  ،الذي يتحدث عن فتن آخر الزمان

ي ب ع ُث اللَُّه : )...   الل هِ  َرس ول   ُلون  ف ي ُمرُّ أ و   و  د ٍب ي ن س  م أ ُجوج  و ُهم  م ن  ُكلِّ ح  ل ى ي أ ُجوج  و  ائ ُلُهم  ع 
ه  م رَّةا م اءٌ  ُرُهم  ف ي ُقوُلون  ل ق د  ك ان  ب ه ذ  ي ُمرُّ آخ  ي ر ة  ط ب ر يَّة  ف ي ش ر ُبون  م ا ف يه ا و  ُر ن ب يُّ اللَّه   ُبح  ص  ُيح  و 

يس ى  ين ارٍ  ع  ائ ة  د  ي راا م ن  م  ه م  خ  د  ر  أل  ح  تَّى ي ُكون  ر أ ُس الثَّو  اُبُه ح  ح  م   و أ ص  ُكم  ال ي و  د   .(3)...(أل  ح 

اهلل  رجأخ : )...  الل هِ  َرس ول   َذَكرَ : َيق ول   ، اْلِكاَلِبي   َسْمَعان ْبن الن و اس ورد عنوما 
   م أ ُجوج   ي أ ُجوج   أ ه ل ن ا: ف ي ُقوُلون   ...  و  ل ى ظ ه ر  د ائ ن ا ع  ئُ  م اٍء، أ ث رُ  ُهن ا ه ا ك ان   ق د   أ ع   ن ب يُّ  ف ي ج 
اُبهُ   اللَّه   ح  ر اء ُه، و أ ص  تَّى و  ُخُلوا ح  ين ةا  ي د  ، م د ائ ن   م ن   م د  ين  ن ا: ف ي ُقوُلون   ُلد ،: ل ه ا ُيق الُ  ف ل س ط   ظ ه ر 

                                                 
: ) َولَااد نااوح ثالثااة: حااام وسااام ويافااث، فولااد سااام: العاارب قااال: قااال رسااول اهلل  (  مااا ورد عاان أبااي هرياارة 1)

وولااد يافااث: يااأجوج ومااأجوج والتاارك والصااقالبة ول خياار فاايهم. وولااد حااام: القاابط  والااروم وفااارس والخياار فاايهم.
مان   ل يصل هذا الحاديث عان أباي هريارة . قد حكم عليه األلباني بأنه1/20األنساب:  والبربر والسودان(

 . وقال ابن حجر: فاي سانده ضاعف، فاتل البااري8/160سا،ر طرقه، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة: 
 .13/107شرح صحيل البخاري: 

 .16/35. روح المعاني: 3/614(  الكشاف: 2)
 .8/157صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الدجال وصفته وما معه،  (3)
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ل ى ، ف ي م ن   ع  ا األ  ر ض  فسادهم في األرا في إ. فمن مظاهر (3)(...السَّم اء   ف ي م ن   ُنق ات لُ  ف ت ع ال و 
ويوضل  ،وذلك يكون بقضا،هم على الماء ،وتركها جرداء ،ر الزمان القضاء على خيرات األراآخ

ُرُهم  ف ي ُقوُلون  ل ق د  ك ان   ف ي ُمرُّ : )ذلك قوله  ي ُمرُّ آخ  ي ر ة  ط ب ر يَّة  ف ي ش ر ُبون  م ا ف يه ا و  ل ى ُبح  أ و ائ ُلُهم  ع 
ه  م رَّةا م اءٌ  ُر )(. ب ه ذ  ص  ُيح  يس ى و  ي راا م ن   ن ب يُّ اللَّه  ع  ه م  خ  د  ر  أل  ح  تَّى ي ُكون  ر أ ُس الثَّو  اُبُه ح  ح  و أ ص 

م   ُكم  ال ي و  د  ين اٍر أل  ح  ائ ة  د   (.م 

بادعا،هم أنهم قادرون على قتل اهلل  ،تطاولهم على اهلل  ؛ن مظاهر كفرهم وتجبرهماوم
 - تعالى اهلل  ويوضل ذلك قوله  -ا  عما يقولون علوا  كبير :( ل ى م ن  ف ي ن ا ع  : ظ ه ر  ف ي ُقوُلون 

ا ُنق ات ُل م ن  ف ي السَّم اء   ، ف ت ع ال و   .(األ  ر ض 

 مكان وطريقة هالكهم: -3

يس ى)...: أما عن طريقة هالكهم فيبين ذلك ما ورد من قوله      ف ي ر غ ُب ن ب يُّ اللَّه  ع 
ُل  اُبُه ف ُير س  ح  م  النَّغ ف   اللَُّه و أ ص  ل ي ه  ع 

د ٍة ثُمَّ  (2) ت  ن ف ٍس و اح  ب ُحون  ف ر س ى ك م و  ف ي ر ق اب ه م  ف ُيص 
يس ى  ب ُط ن ب يُّ اللَّه  ع  ب ٍر إ لَّ م أل  ُه  ي ه  ع  ش  ض  ُدون  ف ي األ  ر ض  م و  اُبُه إ ل ى األ  ر ض  ف ال  ي ج  ح  و أ ص 

ن ت ُنُهم  ف   يس ى ز ه ُمُهم  و  اُبُه إ ل ى اللَّه   ي ر غ ُب ن ب يُّ اللَّه  ع  ح  ُل اللَُّه  و أ ص  ن اق   ف ُير س  ط ي راا ك أ ع 
ن ُه ب ي ُت م د ٍر  ُل اللَُّه م ط راا ل  ي ُكنُّ م  ي ُث ش اء  اللَُّه ُثمَّ ُير س  ُلُهم  ف ت ط ر ُحُهم  ح  م  ت  ف ت ح  ُل ال ُبخ  ب ٍر ف ي غ س  و ل  و 

تَّى ي ت ُرك ه ا ك الزَّل ف ة  ا  .(3)...(أل  ر ض  ح 

ر ج   )...:   الل هِ  َرس ول   َذَكرَ : َيق ول   ، اْلِكاَلِبي   َسْمَعان ْبنما ورد َعْن النواس   اللَّهُ  أ خ 
م أ ُجوج   ي أ ُجوج   أ ه ل   تَّى ... و  ُخُلوا ح  ين ةا  ي د  ، م د ائ ن   م ن   م د  ين  ن ا: ف ي ُقوُلون   ُلد ،: ال ه   ُيق الُ  ف ل س ط   ظ ه ر 
ل ى ، ف ي م ن   ع  ا األ  ر ض  ، ف ي م ن   ُنق ات لُ  ف ت ع ال و  ُعو السَّم اء  ن د    ن ب يَّهُ  اللَّه   ف ي د  ، ع   اللَّهُ  ف ي ب ع ثُ  ذ ل ك 

م   ل ي ه  ةا  ع  ، ف ي ُقر ح  م  ، ي ب ق ى ف ال   ُحُلوق ه  م  ل ي ه  لُ  ع  ل ي   اللَّهُ  ف ُير س  ا ه م  ع  ُفُهم   ر يحا ر   ف ي ف ت ق ذ   ال ب ح 
ين   م ع    .(3)(أ ج 

                                                 
بهاذا حاديث علاى شارط الصاحيحين . قاال الحااكم: 4/452(  المستدرك على الصحيحين: كتاب الفتن والمالحام، 1)

 ولم يخرجاهب.
، النهاياة فاي غرياب فيتسبب بتقرنحات في حلوقهم فيموتون على أثرها -دود يكون في أنوف اإلبل والغنم غف:الن (2)

 .5/68األثر والحديث: 
 .8/157صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الدجال وصفته وما معه، (  3)
اكم: بهاذا حاديث علاى شارط الصاحيحين . قاال الحا4/452(  المستدرك على الصحيحين: كتاب الفتن والمالحام، 4)

 ولم يخرجاهب.
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مدينة من مدا،ن  ،يكون في باب لد على أن هالك يأجوج ومأجوجيدل  ينالحديث فنصن 
ريحا   ، ثم يرسل اهلل فيموتون بالنغفا يرى من إفسادهم، مَ لِ  ،عليهم بدعاء عيسى  ؛فلسطين

 . تقذفهم في البحر
 شمس من مغربها:   سادساا:  خروج ال

وقد ورد في القرآن  ،يعد خروج الشمس من مغربها من أبرز عالمات الساعة الكبرى
 وذلك فيما يلي: ،والسنة النبوية ما يثبتها ،الكريم

 األدلة من القرآن:  -3

ُْسَتَقرر ََلَ  َذلَِك َتْقِديُر الَعِزيِز الَعلِيِم[قوله تعالى:  -أ
ِري ِلِ ْ ََ ْمُس  ُْسَتَقرر ََلَ  َذلَِك َتْقِديُر الَعِزيِز الَعلِيِم[]َوالشَّ
ِري ِلِ ْ ََ ْمُس  والتي تحمل    {{3838::}يس}يس  ]َوالشَّ

في نظام محكم إلى قيام الساعة،  ،دون توقف في جريان الشمس الدللة على قدرة اهلل 
لنحالل نظام الكون تمهيدا  ليوم القيامة، ومن تلك النظم التي تنحل  حتى يأذن اهلل 
وقد ورد لتفسير كلمة بدل  من شروقها من الشرق، فتطلع من الغرب، ف ،مسار الشمس

 منها: عدة،  معان  قرها لمست

  الساعة وقيام الدنيا انقضاء عند سيرها انتهاء إلىب.  

 أول إلى ترجع ثم ،تجاوزه ل الذي مستقرها، إلى تنتهي حتى منازلها في تسير وقيل 
  .مستقرها فذلك ترجع ثم مغاربها أبعد إلى تنتهي حتى تسير أنها وهو ،منازلها

 الشتاء في هبوطها ونهاية ،الصيف في لسماءا في ارتفاعها نهاية مستقرها وقيل 

 (1)ب.مستقرها تحت العرش 

 ةالشريف ويدل عليه السنةتحت العرش،  مستقرها أنهو لصواب لكلمة )مستقرها( اوالمعنى 
ه  الشَّم س) :َقاَل َيْوم ا َأن  الن ِبى  : َعْن َأِبى َذر  ورد  حيث اللَُّه  :وا. ق الُ (أ ت د ُرون  أ ي ن  ت ذ ه ُب ه ذ 
  ر ُسوُلُه ل ُم. ق ال   و  د ةا ) : أ ع  رُّ س اج  ت  ال ع ر ش  ف ت خ  ت ق رِّه ا ت ح  تَّى ت ن ت ه ى  إ ل ى ُمس  ر ى ح  ه  ت ج  إ نَّ ه ذ 

ت ف ع   تَّى ُيق ال  ل ه ا ار  ع   يو ل  ت ز اُل ك ذ ل ك  ح  ب ُح ط ال   يار ج  ُع ف ُتص  ئ ت  ف ت ر ج  ي ُث ج  ه ا ُثمَّ م ن  ح  ع ةا م ن  م ط ل ع 
د ةا  رُّ س اج  ت  ال ع ر ش  ف ت خ  ت ق رِّه ا ت ح  تَّى ت ن ت ه ى  إ ل ى ُمس  ر ى ح  ت ف ع   ،ت ج  تَّى ُيق ال  ل ه ا ار   يو ل  ت ز اُل ك ذ ل ك  ح 

ع   ه ا يار ج  ب ُح ط ال ع ةا م ن  م ط ل ع  ُع ف ُتص  ئ ت  ف ت ر ج  ي ُث ج  ن ه ا ش ي ئاا ُثمَّ ت ج   ،م ن  ح  ت ن ك ُر النَّاُس م  ر ى ل  ي س 
ت  ال ع ر ش   ت ق رِّه ا ذ اك  ت ح  تَّى ت ن ت ه ى  إ ل ى ُمس  ت ف ع   ،ح  ب ُح  يف ُيق اُل ل ه ا ار  ى ط ال ع ةا م ن  م غ ر ب ك  ف ُتص  ب ح  أ ص 

ُرون  م ت ى  :ط ال ع ةا م ن  م غ ر ب ه ا. ف ق ال  ر ُسوُل اللَّه   ين  ل  ي ن ف ُع ن ف ساا إ يم اُنه ا ل م   ؟،ذ اُكم  أ ت د  ذ اك  ح 
                                                 

لباااب التأوياال فااي معاااني التنزياال:  .8/128. الكشااف والبيااان عاان تفسااير القاارآن: 3/117بحاار العلااوم: انظاار: ( 1)
4/7-8  . 
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ي راا فيت ُكن  آم ن ت  م ن  ق ب ُل أ و  ك س ب ت   فهذا الحديث الذي يوضل مستقر الشمس يدل  .(1)(إ يم ان ه ا خ 
دللة ضمنية على أن طلوإ الشمس من مغربها في آخر الزمان عالمة من عالمات الساعة 

 الكبرى.

َك َييْوَم َيي: قوله تعالى  -ب ِِتَ َبْعُض َآَي ِت َربِّ
ِْ َك َأْو َي ِِتَ َربه

ِْ ِْتَِيُهُم اَِلََلئَِكُة َأْو َي َك َييْوَم َيي]َهْ  َينُْظُروَن إَِلَّ َأْن َت ِِتَ َبْعُض َآَي ِت َربِّ
ِْ َك َأْو َي ِِتَ َربه

ِْ ِْتَِيُهُم اَِلََلئَِكُة َأْو َي ِِِْت ِِِْت ]َهْ  َينُْظُروَن إَِلَّ َأْن َت

َك ََل َينَْفُع َنْفًس  إِيََمَُّنَ  َِلْ َتُكْن َآَمنَْت ِمْن َقْبُ  َأْو َكَسَبْت ِِف إِيََم  َك ََل َينَْفُع َنْفًس  إِيََمَُّنَ  َِلْ َتُكْن َآَمنَْت ِمْن َقْبُ  َأْو َكَسَبْت ِِف إِيََم َبْعُض َآَي ِت َربِّ ي  َبْعُض َآَي ِت َربِّ ا ُقِ  اْنَتظُِروا إِنَّ ً ْْ ي  َِّنَ  َخ ا ُقِ  اْنَتظُِروا إِنَّ ً ْْ َِّنَ  َخ

   {{298298}اْلنعام:}اْلنعام:  ُمنَْتظُِروَن[ُمنَْتظُِروَن[

ِِتَ َبْعُض َآَي ِت َربَِّك[: ما عليه أكثر المفسرين في معنى قوله تعالىإن 
ِْ ِِتَ َبْعُض َآَي ِت َربَِّك[]َي
ِْ  طلاوإ :أن اآلية  ]َي

  وهو من عالمات الساعة الكبرى. .(2)الشمس من مغربها

 األدلة من السنة:  -2

 السنة النبوية ما يلي: ومما يثبت هذه العالمة من 
َذْيَفةَ  َعنْ ما ورد   أ. ل ي ن ا  النَّب يُّ  اطَّل ع  : َقالَ   اْلِغَفاِري   َأِسيد   ْبنِ  ح  نُ  ع  ن ح   م ا)  :ف ق ال   ن ت ذ اك رُ  و 

ُكرُ  :ق ــاُلوا ت ــذ اك ُرون   ــذ  ــاع ة   ن  ــا) :ق ــال   السَّ تَّــى ت ُقــوم   ل ــن   إ نَّه  ن   ح  و  ــا ت ــر  ل ه  ــ ق ب  ُطُلــوع  ... ر  ع ش   و 
 .(1) ..( م غ ر ب ه ا م ن   الشَّم س  

ثٌ )  :  الل هِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ   ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ وما ورد   -ب ن   إ ذ ا ث ال  ر ج   ن ف ساا ي ن ف عُ  ل   خ 
ي راا إ يم ان ه ا ف ي ك س ب ت   أ و   ق ب لُ  م ن   آم ن ت   ت ُكن   ل م   إ يم اُنه ا  م غ ر ب ه ا م ن   الشَّم س   ُطُلوعُ  خ 
الُ  د ابَّةُ  و الدَّجَّ   (3).(األ  ر ض   و 

 خروج الدابة:سابعاا: 

ِلاام كْ التااي تَ  ،هااي خااروج الدابااة ،إن ماان عالمااات الساااعة الكباارى التااي أثبتهااا الكتاااب والساانة
يًة ]َوإَِذا َوَقَع الَقْوُل عَ ]َوإَِذا َوَقَع الَقْوُل عَ   يوم القيامة، ويبين ذلك ما ورد في قوله تعاالى:قبل الناس  يْم َدابَّ يًة َليْيِهْم َأْخَرْجنَي  ََلُ يْم َدابَّ َليْيِهْم َأْخَرْجنَي  ََلُ

ُمُهْم َأنَّ النَّ َس َك ُنوا بَِآَي تِنَ  ََل ُيوقِنُوَن[  ُمُهْم َأنَّ النَّ َس َك ُنوا بَِآَي تِنَ  ََل ُيوقِنُوَن[ ِمَن األَْرِض ُتَكلِّ  ..{{8181}النمل:}النمل:ِمَن األَْرِض ُتَكلِّ

                                                 
 .1/56، باب بيان الزمن الذى ل يقبل فيه اإليمان، اإليمان: كتاب مسلم(  صحيل 1)
  .3/207تفسير القرآن،  فيمعالم التنزيل . 12/254ي القرآن:(  جامع البيان عن تأويل آ2)
 .71: ص(  سبق تخريجه3)
 . 1/55(  صحيل مسلم: كتاب اإليمان، باب بيان الزمن الذي ل يقبل فيه اإليمان، 4)
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 أي إذا حان وقت عذابهم الذي تضمنه القول األزلي من اهلل ب ::]َوإَِذا َوَقَع الَقْوُل َعَلْيِهْم[]َوإَِذا َوَقَع الَقْوُل َعَلْيِهْم[
لهام داباة مان األرا، وخاروج الداباة  اهلل  بت السااعة أخارج، والمعنى إذا قر في ذلك وهو قضاوه
 .  (1)بمن أشراط الساعة

 ،السااعة أشاراط مان وتكاون ،الزماان آخار فاي تخرج التي ،المشهورة الدابة هي الدابة وهذهب 
 ،هاي ناوإ أي مان ول ،كيفيتهاا علاى يادل دليلبا يصال الحتجااج  ولام  ،األحاديث بذلك تكاثرت كما

نما م الناس، لضعف تلك األدلة،تكل  ول كيف   ،للنااس يخرجهاا  اهلل أن علاى الكريماة اآلية دلت وا 
 فااي بااه  اهلل أخباار مااا صاادق علااى األدلااة ماان وأنااه ،المألوفااة لعاااداتل خااارقهااذا و هاام، ملِ تك هاااوأن

  .(2)بأعلمتعالى  واهلل كتابه

 ن: وجهاوقد ورد في معنى كلمة تكل مهم، 
وأن  كمااااا ،تجرحااااه أي الفاااااجر أو ،والكااااافر ،الماااومن متكِلاااا  ،وتكلمهاااام متساااامهو تجااارحهم  أي: األول

 بفتل المثناة وتخفيف الالم.  ،تكلمهم من تكثيرالتشديد لل

 .  اإلسالم سوى األديان سا،ر ببطالن مهمتكل  :  تكلمهم من الكالم: الثاني

 .(1)كافر هذا: وللكافر مومن، هذا: للمومن فتقول:  وقيل

 َعنْ ما ورد  ،عالمات الساعة الكبرى مننة النبوية ما يوكد أن خروج الدابة وقد ورد في الس
َذْيفَااةَ  ــا)  :َفقَااالَ  َنتَااَذاَكر   َوَنْحاان   َعَلْيَنااا  الن بِااين  اط لَااعَ : قَااالَ   اْلِغفَاااِري   َأِساايد   ْباانِ  ح   :ق ــاُلوا ت ــذ اك ُرون   م 
ُكرُ  تَّى ت ُقوم   ل ن   إ نَّه ا) :ق ال   سَّاع ة  لا ن ذ  ن   ح  و  ل ه ا ت ر  ر   ق ب    .(3) ...( و الدَّابَّة  ... ف ذ ك ر   آي اتٍ  ع ش 

و ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ وما ورد   َبْعد   َأْنَسه   َلمْ  َحِديث ا  الل هِ  َرس ولِ  ِمنْ  َحِفْظت   :َقالَ   َعْمر 
ل   إ نَّ :  )َيق ول     الل هِ  َرس ولَ  َسِمْعت   ي ات   أ وَّ اخُ  اآل  ُخُروجُ  م غ ر ب ه ا م ن   الشَّم س   ُطُلوعُ  ُروجا  الدَّابَّة   و 
ل ى ى النَّاس   ع  ب ت ه ا ق ب ل   ك ان ت   م ا و أ يُُّهم ا ُضحا اح  ر ى ص  ُخ  ل ى ف األ  يباا إ ث ر ه ا ع    .(5) (ق ر 

 

                                                 
 .24/187: مفاتيل الغيب.  انظر: 2/107: التسهيل لعلوم التنزيل(  1)
 . 610م المنان: ص(  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كال2)
. القناعااااة فاااي ماااا يحساااان 7/51البحااار المحااايط: . 7/222. الكشااااف والبياااان: 3/152( انظااار: إعاااراب القااارآن: 3)

 .300.  اإلشاعة ألشراط الساعة: ص56اإلحاطة من أشراط الساعة: ص
 .71: ص(  سبق تخريجه4)
 فاااااي األرا ونااااازول عيساااااى  ة، بااااااب خاااااروج الااااادجال ومكثاااااها(  صاااااحيل مسااااالم: كتااااااب الفاااااتن وأشاااااراط الساعااااا5)

 . ،8/202 ابن مريم
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 ثامناا:  الدخـان:

ع الناس إلى أرا تجم ا  يبعث في آخر الزمان دخان ثبت القرآن الكريم أن اهلل ألقد 
ََمُء بُِدَخ ٍن ُمبنٍِي[ }الُدخ ن:  قال تعالى:حيث  ،المحشر ِِِْت السَّ ََمُء بُِدَخ ٍن ُمبنٍِي[ }الُدخ ن:]َف ْرَتِقْب َيْوَم َت ِِِْت السَّ فالمقصود بالدخان   {{7171]َف ْرَتِقْب َيْوَم َت
 :نيقولعند المفسرين على  في اآلية

 الرجل فكان بالجدب،  اهلل رسول عليهم دعا حين قريشا   أصاب عما عبارة الدخان إن :األول
 . الجوإ شد ة من السماء وبين بينه دخانا   يرى

 رأس يكون حتى ،الكفرة أسماإ في يدخل ،القيامة يوم قبل السماء من يأتي دخان إنه  :والثاني
  .(3)فيه أوقد كبيت كلها األرا وتكون ،الزكام كهي،ة المومن ويعتري ،المشوي كالرأس الواحد

عالمات الساعة وذلك فيما ورد  و قد ورد في السنة النبوية ما يوكد أن خروج الدخان من
َذْيَفةَ  َعنْ  ا)  :َفَقالَ  َنَتَذاَكر   َوَنْحن   َعَلْيَنا  الن ِبين  اط َلعَ : َقالَ   اْلِغَفاِري   َأِسيد   ْبنِ  ح   :ق اُلوا ت ذ اك ُرون   م 
ُكرُ  تَّى ت ُقوم   ل ن   إ نَّه ا) :ق ال   السَّاع ة   ن ذ  ن   ح  و  ل ه ا ت ر  ان   ف ذ ك ر   اتٍ آي   ع ش ر   ق ب   . (2) ...( الدُّخ 

 

 ويتحقق ذلك بما يلي: ،ل تقوم الساعة إل على شرار الناس

 :ن في قلبه مثقال ذرة من إيمانالريح الطيبة التي تأخذ م   -3

ا ي ب ع ثُ  اللَّه   إ نَّ ) :  الل هِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ   ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ وثبت ذلك فيما ورد   م ن   ر يحا
ر ير   م ن   أ ل ي ن   ال ي م ن   داا ت د عُ  ف ال   ال ح  ل ق م ة   أ ُبو ق ال   ق ل ب ه   ف ي أ ح  ث ق الُ  ع  بَّةٍ  م  ب دُ  ق ال  و  ح   ال ع ز يز   ع 
ث ق الُ  ت هُ  إ لَّ  إ يم انٍ  م ن   ذ رَّةٍ  م   .(1)(ق ب ض 

 عودة الناس لعبادة األصنام. .2

 ل   :  )َيق ااول     الل ااهِ  َرس ااولَ  َسااِمْعت   َقالَااتْ    َعاِ،َشااةَ  َعاانْ مااا ورد  َعاانْ مااا ورد فيويثباات ذلااك 
تَّى و النَّه ارُ  اللَّي لُ  ي ذ ه بُ  تُ  ُتع ب د   ح  ين   أل  ُظنُّ  ُكن تُ  إ ن    اللَّه   ر ُسول   ي ا :ف ُقل تُ  و ال ُعزَّى الالَّ ل   ح   أ ن ز 
يُكوَن[ ]ُهَو الَّيِذي َأْرَسيَ  َرُسيوَلُه بِ َُلي]ُهَو الَّيِذي َأْرَسيَ  َرُسيوَلُه بِ َُلي  اللَّـهُ  يِه َوَليْو َكيِرَه اُِلْْشِ يِن ُكلِّ يُكوَن[ َد  َوِدييِن احَليقِّ لُِيْظِهيَرُه َعيََل اليدِّ يِه َوَليْو َكيِرَه اُِلْْشِ يِن ُكلِّ َد  َوِدييِن احَليقِّ لُِيْظِهيَرُه َعيََل اليدِّ

ا اللَّهُ  ي ب ع ثُ  ُثمَّ   اللَّهُ  ش اء   م ا ذ ل ك   م ن   س ي ُكونُ  إ نَّهُ ) :ق ال   ت امًّا ذ ل ك   أ نَّ   { { 3333}التوبة:}التوبة:   ط يِّب ةا  ر يحا

                                                 
. 7/406. الدر المنثور فاي التأويال بالماأثور: 2/266التسهيل لعلوم التنزيل: . 8/350 :الكشف والبيان( انظر: 1)

  .15/142 .  روح المعاني:4/654: فتل القدير
 .178/ 8لساعة،( صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في اآليات التي تكون قبل ا2)
 .1/76(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الريل التي تكون قرب القيامة،3)
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فَّى ث   ق ل ب ه   ف ي م ن   ُكلَّ  ف ت و  بَّة   ق الُ م  د لٍ  ح  ر  ي ر   ل   م ن   ف ي ب ق ى إ يم انٍ  م ن   خ  ُعون   ف يه   خ  يـن   إ ل ـى ف ي ر ج   د 
م    (1)(. آب ائ ه 

 :النار التي تحشر الناس .1

َذْيفَااةَ  َعاانْ ويبااين ذلااك مااا ورد   َكر  َنتَااَذا َوَنْحاان   َعَلْيَنااا  الن بِااين  اط لَااعَ : قَااالَ   اْلِغفَاااِري   َأِساايد   ْباانِ  ح 
ا)  :َفَقالَ  ُكرُ  :ق اُلوا ت ذ اك ُرون   م  تَـّى ت قُـوم   ل ـن   إ نَّه ـا) :ق ـال   السَّـاع ة   ن ـذ  ن   ح  و  ر  ل ه ـا تـ  ـر   ق ب   آي ـاتٍ  ع ش 
رُ ...  ف ذ ك ر   ُرجُ  ن ارٌ  ذ ل ك   و آخ  م   إ ل ى النَّاس   ت ط ُردُ  ال ي م ن   م ن   ت خ  ش ر ه   . (2)(م ح 

وأن آخاار العالمااات تااأتي رياال  ،ره التعااارا مااع هااذه الروايااةمااا ظاااهِ فااي روايااة أخاارى قااد ورد لو 
اأ:  )قَااالَ و   ن بِااي  أن ال (3)َعااْن َأبِااى َسااِريَحةَ وذلااك فيمااا ورد  ،تلقااي الناااس فااي البحاار ــُدُهم  ــي ح   ف 

ر ة   يس ى ُنُزولُ  ال ع اش  ي م   اب ن   ع  رُ  ق ال    م ر  خ  ر يحٌ  اآل     .(4)(رال ب ح   ف ي النَّاس   ُتل ق ي و 

 الجمع بين الروايتين:

 ِماانْ  َتْخاار ج   َنااارْ ومااا ورد ماان أن آخاار اآليااات يكااون ) ،بعااد الوقااوف علااى الااروايتين السااابقتين
 (اْلَبْحر ِفي الن اَس  ت ْلِقي َوِريلْ  اآْلَخر  ) والرواية األخرى ( َمْحَشِرِهمْ  ِإَلى الن اَس  َتْطر د   اْلَيَمنِ 

 منضمة تكون نارهم نوا   ،الكفار :بالناس المراد أنبج النار روايتي خرو  بينيمكن الجمع 
 مستقرو  الكفار حشر موضع وهو ،البحر في إياهم إلقا،ها في التأثير سريعة ،الجري شديدة ريل إلى

َرْت[ :تعالى قوله ومنه .(5)نارا   يصير البحر أن ورد كما ،الفجار َرْت[]َوإَِذا البَِح ُر ُسجِّ قال   {{44}التَّكوير:}التَّكوير:  ]َوإَِذا البَِح ُر ُسجِّ
 الحميم من واحدا   بحرا   مياهها صارتوقيل  تضطرم نار ا فصارت أوقدتسجرت:  رون معنىالمفس
بخالف نار المومنين، فإنها لمجرد التخويف بمنزلة السوط مهابة؛ لتحصيل السوق  ،(6)النار ألهل

 .(7)والموقف األعظم ،إلى المحشر

                                                 
 .8/182(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ل تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، 1)
 .8/178الساعة، اآليات التي تكون قبل  في(  صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب 2)
 أهال ومان الشاجرة، أصاحاب مان وكاان األعاوس، بان أسايد بان حذيفاة وهاو الغفااري سريحة أبو أسيد بن حذيفة  (3)

 عميلاة، بان والربياع والشاعبي، الطفيال، أبو عنه روى .أربعا عليه فكبر أرقم، بن زيد عليه وصلى توفي .الصفة
 2/651: الصحابة معرفة .حماز بن وحبيب

 .8/175مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اآليات التي تكون قبل الساعة، (  صحيل 4)
 . 8/3450(  مرقاة المفاتيل شرح مشكاة المصابيل: 5)
 5/115: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .347-8/346: معالم التنزيل في تفسير القرآن(  6)
 . 8/3450: (  مرقاة المفاتيل شرح مشكاة المصابيل7)
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فتأخذ بأرواح  ،لريل الطيبةوما يوكد ذلك، أن القيامة تقوم على شرار الناس بعد أن تأتي ا
إلى وعودتهم كفارا   ،بعد ردتهمالتي تحشر الناس و  ،المومنين، وبهذا تأتي الريل المنضمة إلى نار

ر وأصبل نارا   ،محشرهم   .(3). هذا واهلل أعلموهو البحر الذي سج 

 أول اآليات ظهوراا:

 الروايات في أول اآليات ظهورا  وهي كاآلتي:  تاختلف

  و ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  نْ عَ ما ورد  َساِمْعت   َبْعد   َأْنَسه   َلمْ  َحِديث ا  الل هِ  َرس ولِ  ِمنْ  َحِفْظت  :  َعْمر 
ل   إ نَّ ) :َيق ول    الل هِ  َرس ولَ  ي ات   أ وَّ ـا اآل  ـن   الشَّـم س   ُطلُـوعُ  ُخُروجا ُخـُروجُ  م غ ر ب ه ـا م   الدَّابَّـة   و 
ل ى ى النَّاس   ع  ب ت ه ا ق ب ل   ك ان ت   م ا او أ يُُّهم   ُضحا اح  ر ى ص  ُخ  ل ى ف األ  يباا إ ث ر ه ا ع   . (2)(ق ر 

  لُ ) :في الرواية الموضوعة رويما و نزول الدَّجاُل، اآليات أوَّ يسى و  ي م   بن ع   ، م ر 
ن ارٌ  ُرجُ  و  ش ر إلى النَّاس   ت ُسوقُ  أ ب ي ن   (1)ع د ن   ق ع ر   م ن    ت خ   قالوا، إذ ا م ع ُهم   ت ق يلُ  الم ح 

: اآلية  اهلل رسول فتال الدخان؟ وما  اهلل رسول يا:  ُحذيفة قال ،"والدُّخان
ََمُء بُِدَخ ٍن ُمبنٍِي[  ََمُء بُِدَخ ٍن ُمبنٍِي[ ]َف ْرَتِقْب َيْوَم َتِِِْت السَّ أل ،،{{2020}الُدخان:}الُدخان:]َف ْرَتِقْب َيْوَم َتِِِْت السَّ ُكثُ  والم غ ر ب الم ش رق   ب ين   ما ي م   ي م 

ين   ب ع  ما أر  ل ةا  ي و  ل ي  م نُ  أمَّا و   ْ يُبهُ ف   الُم ن هُ  ُيص   ب م نزل ة   ف ي ُكونُ  الك اف رُ  وأمَّا. الزُّكام   ك ه ي ئ ة   م 
ُرجُ  السَّك ران   ري ه   م ن   ي خ   . (4)(وُدُبر ه   وُأُذن ي ه   م ن خ 

  َأَنس َعنْ ما ورد و    َالن ِبي   َقالَ  :َقال   :(ل ر اط أ وَّ ش ـر نار السَّاع ة أ ش  ـن   النَّـاس ُتح   م 
ق    .(5)(ال م غ ر ب إ ل ى ال م ش ر 

 : جمع العلماء بين الروايات

أو غيااار  ،نهاااا مألوفاااةإبتقسااايم اآلياااات مااان حياااث  ،اجتهاااد العلمااااء فاااي الجماااع باااين الرواياااات
 مألوفة لدى الناس على النحو اآلتي: 

 والتااااي اعتبااااروا أولهااااا خااااروج  ،القسااام األول: اآليااااات المألوفااااة التااااي تااااوذن بقاااارب الساااااعة
 الدجال.  

                                                 
 .106عالمات يوم القيامة: صانظر:  (  1)
  .56: صسبق تخريجه(  2)
 .6/414: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، عدن مدينة مشهورة باليمنو  ،أي أقصى أرضهاقعر عدن:   (3)
.  38645 ، ح14/255:  كنز العمال في سنن األقوال واألفعاال، 22/18جامع البيان في تفسير آي القرآن: (  4)

 . 14/122سلسلة األحاديث الضعيفة:  ،قال األلباني: موضوإ بتمامه
وِج الن اِر، 5) ر   .57/ 5(  صحيل البخاري: كتاب الفتن، باب  خ 
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 والتااي اعتبااروا  ،والتااي تااوذن بقاارب الساااعة ،الثاااني: اآليااات غياار المألوفااة األرضااية القساام
 أولها الدابة. 

 والتاي اعتبااروا  ،والتاي تااوذن بقارب السااعة ،القسام الثالاث: اآلياات غياار المألوفاة الساماوية
 أولها خروج الشمس من مغربها. 

 وا أولهاا  الناار التاي تساوق النااس والتي اعتبار  ،القسم الرابع: اآليات الموذنة بقيام الساعة
 (3)إلى محشرهم.

 اآلتي:  تبين ،ولكن بعد الوقوف على حكم األحاديث التي قام العلماء بالتوفيق بينها

 .صحة الرأي القا،ل بأن أول اآليات طلوإ الشمس من مغربها لصحة دليلهأول:  

 طالن دليله. بطالن الرأي القا،ل بأن أول اآليات خروج الدجال لب ثانيا :  

أن أول اآليات هاو خاروج الناار، ولكان ثبات بحاديث صاحيل آخار ب القا،ل يأصحة الر ثالثا :  
 والذي سبق ذكره.  ،أن النار آخر اآليات

 ،بااأن آخريتهااا باعتبااار مااا ذكاار معهااا ماان اآليااات روايااات خااروج النااار جمااع بااينمكاان الوي
بل يقع بانتها،ها النفخ  ؛دها من أمور الدنيا أصال  التي ل شيء بع ،وأوليتها باعتبار أنها أول اآليات

 . (2)فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا ،بخالف ما ذكر معها ،في الصور

 ترتيب اآليات:

وتقاديمهم لخاروج  ،عند الوقوف علاى المبارر وراء تقسايم العلمااء لآلياات علاى النحاو الساابق
 لسببين: كانت الدجال على طلوإ الشمس من مغربها

 أولهما: عدم الوقوف على حكم األحاديث.

بطلوإ الشمس من  ،ول توبة عاص   ،إيمان كافر قبلل ي ه: ما استندوا إليه من أنثانيها
تَّى السَّاع ةُ  ت ُقومُ  ل  ) :َقالَ   الل هِ  َرس ولَ  َأن    ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  وردلما  ؛مغربها ُس  ت ط ُلع   ح   م ن   الشَّم 
م ُعون   ُكلُُّهم   النَّاُس  آم ن   م غ ر ب ه ا م ن   ط ل ع ت   ف ه ذ ا م غ ر ب ه ا م ئ ذٍ  أ ج  ْ َتُكْن   ......]] ف ي و  ْ َتُكْن ََل َينَْفُع َنْفًس  إِيََمَُّنَ  َِل ََل َينَْفُع َنْفًس  إِيََمَُّنَ  َِل

                                                 
اإلشااااعة ألشاااراط السااااعة:  .502. شااارح العقيااادة الطحاوياااة: ص214النهاياااة فاااي الفاااتن والمالحااام: ص :( انظااار1)

التيسااااير بشاااارح الجااااامع الصااااغير:  .62ة ماااان أشاااراط الساااااعة: ص. القناعاااة فااااي مااااا يحساااان اإلحاطاااا254ص
  .317ص

 .13/82فتل الباري: لبن حجر،   .64(  انظر القناعة فيما يحسن اإلحاطة من أشرط الساعة: ص2)
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ا  ً ْْ ا َآَمنَْت ِمْن َقْبُ  َأْو َكَسبَْت ِِف إِيََمَِّنَ  َخ ً ْْ ند نزول وأن من  الناس من يومن ع  .(1)( {{298298}اْلنعام:}اْلنعام:  [[......َآَمنَْت ِمْن َقْبُ  َأْو َكَسبَْت ِِف إِيََمَِّنَ  َخ
]َوإِْن ِمْن َأْهِ  الكَِت ِب إَِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَ  َمْوتِِه َوَيْوَم الِقَي َمِة َيُكوُن َعَليِْهْم ]َوإِْن ِمْن َأْهِ  الكَِت ِب إَِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَ  َمْوتِِه َوَيْوَم الِقَي َمِة َيُكوُن َعَليِْهْم وذلك لقوله تعالى:  عيسى 

  ..{{734734َشِهيًدا[ }النس ء:َشِهيًدا[ }النس ء:

الاادجال أيضااا  ل تقباال التوبااة، أن بخااروج فااي الساانة النبويااة أخاارى ن ماان نصااوص ولكاان تبااي  
ثٌ )  :  الل اهِ  َرس اول   قَاالَ : قَاالَ   ه َرْياَرةَ  َأبِاي َعانْ  وردلماا  ،إ الشمس وخروج الدابةكما طلو   إ ذ ا ثـ ال 
ن   ر ج  ي ـراا إ يم ان ه ـا ف ـي ك س ب ت   أ و   ق ب لُ  م ن   آم ن ت   ت ُكن   ل م   إ يم اُنه ا ن ف ساا ي ن ف عُ  ل   خ  ـن   الشَّـم س   ُطلُـوعُ  خ   م 
الُ و الدَّ  م غ ر ب ه ا د ابَّةُ  جَّ   .(2) (األ  ر ض   و 

رضاي اهلل عنهاا  عا،شاة عان وردوذلاك لماا  ،بل بظهاور أول اآلياات أيضاا  يقفال بااب العمال
ـــت   إ ذ ا) : قالاااتأنهاااا  ر ج  لُ  خ  ـــت   اآلي ـــات   أ وَّ ف ظ ـــةُ  ُحب س  ـــت ال ح  ُطر ح  ـــه د ت   األ ق ـــال مُ  و  ش  ـــادُ  و  س  ل ـــى األ ج   ع 

م ال    .(1)(األ ع 

لم يثبت ترتيب عالمات الساعة إل على  ،الوقوف على نصوص السنة النبوية ولكن عند
 النحو الوارد في الحديث اآلتي: 

ال    اللَّه   ر ُسولُ  ذ ك ر   َقالَ :  َسْمَعانَ  ْبنِ  الن و اسِ  َعنِ  وردما  فَّض   غ د اةٍ  ذ ات   الدَّجَّ  ف يه   ف خ 
ر فَّع   تَّى و  ل  ا ط ائ ف ة   في ظ ن نَّاهُ  ح  ن ا ف ل مَّا لنَّخ   ي ا ُقل ن ا. ؟(ش أ ُنُكم   م ا: ) ف ق ال   ف ين ا ذ ل ك   ع ر ف   إ ل ي ه   ُرح 
ال   ذ ك ر ت  :   اللَّه   ر ُسول   ت   (3)غ د اةا  الدَّجَّ فَّض  ر فَّع ت   ف يه   ف خ  تَّى ،و  ل   ط ائ ف ة   في ظ ن نَّاهُ  ح    ف ق ال  . النَّخ 

ي رُ ) ال   غ  ُفن  أ خ   الدَّجَّ ل ي ُكم   يو  ُرج   إ ن   ع  يُجهُ  ف أ ن ا ف يُكم   و أ ن ا ي خ  ج  ُرج   و ا  ن   .ُدون ُكم   ح  ل س تُ  ي خ  ٌْ  ف يُكم   و  ُر  ف ام 
يجُ  ج  ه   ح  ل يف ت ى  و اللَّهُ  ،ن ف س  ل ى خ  ل مٍ  ُكلِّ  ع  ي ُنهُ ، (5)ق ط طٌ  ش اب   إ نَّهُ  .ُمس   ُأش بُِّههُ  ك أ نِّى، (6)ط اف ئ ةٌ  ع 

ر ك هُ  ف م ن  . ق ط نٍ  ب ن   ال ُعزَّى ع ب د  ب   ن ُكم   أ د  ل ي ه   ف ل ي ق ر أ   م  ار جٌ  إ نَّهُ  ،ال ك ه ف   ُسور ة   ف و ات ح   ع  لَّةا  خ   ب ي ن   (7)خ 

                                                 
 1/55(  صحيل مسلم: كتاب اإليمان، باب بيان الزمن الذي ل يقبل فيه اإليمان، 1)
 . 1/55بيان الزمن الذي ل يقبل فيه اإليمان، (  صحيل مسلم: كتاب اإليمان، باب 2)
 .  قااال اباان حجاار: ب ساانده صااحيل و إن كااان موقوفااا  37555 ، ح5/506: فااي األحاديااث واآلثااارمصاانف ال(  3)

 .11/355 ابن حجر، فحكمه الرفعب فتل الباري شرح صحيل البخاري:
 .1317المحيط: ص( الغداة: البكرة أو ما بين صالة الفجر وطلوإ الشمس، القاموس 4)
 18/65(  شاب قطط: شديد جعودة الشعر، المنهاج شرح صحيل مسلم بن الحجاج: 5)
( عيناه طاف،ااة: هااي التااي ذهاب نورهااا، وفااي روايااة أخارى غياار المهمااوزة )طافيااة( التاي نتااأت وطفاات مرتفعااة وفيهااا 6)

رواياة اليسارى وكالهماا صاحيل، ضوء، وبيان الجمع بين الروايتين: أنه جاء في رواية أعور العين اليمنى وفى 
والعااور فااي اللغااة العيااب وعيناااه معيبتااان عااورا، وأن إحااداهما طاف،ااة بااالهمز ل ضااوء فيهااا، واألخاارى طافيااة بااال 

 .18/60همزة ظاهرة نات،ة. المرجع السابق: 
 .2/73(  خلة بين الشام والعراق: أي في طريق بينهما. النهاية في غريب الحديث واألثر: 7)
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ر اق   الشَّأ م   يناا (3)ف ع اث   ،و ال ع  م الا  و ع اث   ي م  ب اد   ي ا ،ش  م ا : اللَّه   ل  ر ُسو ي ا ُقل ن ا(. ف اث ُبُتوا اللَّه   ع   ل ب ُثهُ  و 
ب ُعون  : ) ق ال   ؟األ ر ض   في ماا أ ر  مٌ  ي و  مٌ  ك س ن ةٍ  ي و  ي و  مٌ  ك ش ه رٍ  و  ي و  س ائ رُ  ك ُجُمع ةٍ  و  ُكم   أ يَّام ه   و  (. ك أ يَّام 
مُ  ف ذ ل ك  :  اللَّه   ر ُسول   ي ا ُقل ن ا ى ال ي و  ف ين ا ك س ن ةٍ  الَّذ  ال ةُ  ف يه   أ ت ك  مٍ  ص  ر هُ  ل هُ  اق ُدُروا ل  : ) ق ال   ي و  . (ق د 
م ا:  اللَّه   ر ُسول   ي ا ُقل ن ا ر اُعهُ  و  ب ر ت هُ  ك ال غ ي ث  )  ق ال   ؟.األ ر ض   في إ س  ت د  يحُ  اس  ل ى فيأتي ،الرِّ  ع 

م   ُعوُهم   ال ق و  م ُنون   ف ي د   ْ يُبون   ب ه   ف ُي ت ج  ي س  ر السَّم اء   ف ي أ ُمرُ  ل هُ  و  ط  ل ي ه م   ف ت ُروحُ  ،ف ُتن ب تُ  و األ ر ض   ،ُ ف ُتم   ع 
ُتُهم   ل   س ار ح  ب غ هُ  ُذراا ك ان ت   م ا أ ط و  ر   و أ م دَّهُ  ُضُروعاا و أ س  و اص  م   يأتي ُثمَّ . خ  ل ي ه   ف ي ُردُّون   ف ي د ُعوُهم   ال ق و   ع 

ل هُ  ر فُ  ق و  ب ُحون   ع ن ُهم   ف ي ن ص  ل ين   ف ُيص  ح  يه م   ل ي س   ُمم  م   م ن   شيء ب أ ي د  و ال ه  ي ُمرُّ  ،أ م  ر ب ة   و   ف ي ُقولُ  ب ال خ 
ى ل ه ا ر ج  يب   ُكُنوُزه ا ف ت ت ب ُعهُ . ُكُنوز ك   أ خ  ل   ك ي ع اس  ُعو ثُمَّ  ،النَّح  ت ل ئاا ر ُجالا  ي د  ر ُبهُ  ش ب اباا ُمم   ب السَّي ف   ف ي ض 

ل ت ي ن   ف ي ق ط ُعهُ  ز  ال غ ر ض   ي ة  ر م   (2)ج 
ُعوهُ  ُثمَّ ، (1) ي ت ه لَّلُ  ف ُيق ب لُ  ي د  ُههُ  و  ج  كُ  و  ح   إ ذ   ك ذ ل ك   ُهو   ف ب ي ن م ا .ي ض 

يح    اللَّهُ  ب ع ث   ي م   اب ن   ال م س  لُ ،  م ر  ن د   ف ي ن ز  ن ار ة   ع  اء   ال م  ق   ال ب ي ض  م ش ق   يَّ ش ر  م ه ُرود ت ي ن   ب ي ن   د 
(3) .

عاا ل ى ك فَّي ه   و اض  ة   ع  ن ح  ق ط ر   ر أ س هُ  ط أ ط أ   إ ذ ا م ل ك ي ن   أ ج 
دَّر   ر ف ع هُ  و ا  ذ ا (5) ن هُ  ت ح  ْ   ُجم انٌ  م  ُل  ْ  ف ال   ،(6)ك اللُّ

لُّ  دُ  ل ك اف رٍ  ي ح  ه   ر يح   ي ج  ن ف ُسهُ  ،م ات   إ لَّ  ن ف س  ي ثُ  ي ن ت ه ى و  ُفهُ  ي ن ت ه ى ح  تَّى -دجالال– ف ي ط ُلُبهُ  ،ط ر   ح 
ر ك هُ  يس ى يأتي ثُمَّ ، ف ي ق ُتُلهُ   (7)ُلدٍّ  ب ب اب   ُيد  ي م   اب ن   ع  مٌ   م ر  ُهمُ  ق د   ق و  م  ن هُ   اللَّهُ  ع ص  س حُ  م   ع ن   ف ي م 

دُِّثُهم   ُوُجوه ه م   ُيح  ات ه م   و  نَّة   في ب د ر ج  ى إ ذ   ك ذ ل ك   ُهو   ف ب ي ن م ا ،ال ج  ح  يس ى ل ىإ    اللَّهُ  أ و   ق د   إني  ع 
تُ  ر ج  ب اداا أ خ  دٍ  (8)ي د ان   ل   لي ع  ز   ب ق ت ال ه م   أل ح  رِّ ب اد   (9)ف ح  ي ب ع ثُ . الطُّور   إ ل ى يع   ي أ ُجوج    اللَّهُ  و 
م أ ُجوج   د بٍ  ُكلِّ  م ن   و ُهم   و  ُلون   ح  ل ى أ و ائ ُلُهم   ف ي ُمرُّ  ،ي ن س  ي ر ة   ع  ُبون  ف   ط ب ر يَّة   ُبح  ي ُمرُّ  ف يه ا م ا ي ش ر   و 

                                                 
ث: بعااين مهملااة وثاااء مثلثااة مفتوحااة وهااو فعاال ماااا والعيااث الفساااد أو أشااد الفساااد والسااراإ. المنهاااج شاارح ( عاا1)

  18/65صحيل مسلم بن الحجاج: 
 .18/67( جزلتين: قطعتين.  المنهاج شرح صحيل مسلم بن الحجاج: 2)
لنهاياة فاي غرياب األثار والحاديث، (  رمية الغارا: أراد أناه يكاون بعاد ماا باين القطعتاين بقادر رمياة الساهم إلاى، ا3)

3/360. 
عجامها أي لبس ثوبين مصابوغين باورس أو زعفاران. والاورس: نبات أصافر يصاب  4) (  مهرودتين: بإهمال الدال وا 

 .172، 5/11به، النهاية في عريب األثر والحديث، 
 .4/206صحيحين:(  إذا طأطأ رأسه قطر: أي إذا خفا رأسه قطر منه العرق، كشف المشكل من حديث ال5)
ماان بضام الجايم وتخفياف المايم هاي حباات مان الفضاة تصانع علاى هي،اة اللولاو 6) (  تحدر منه جمان كااللولو:  الج 

لشبهه به في الصفاء، المنهاج  الماء جمانا   يالكبار، والمراد يتحدر منه الماء على هي،ة اللولو في صفاته فسم
 .18/67شرح صحيل مسلم بن الحجاج:

بان اد: بضم الالم وتشديد الدال مصروف وهو بلدة قريبة من بيات المقادس، المنهااج شارح صاحيل مسالم (  باب ل  7)
 .18/68الحجاج: 

 نفس الجزء والصفحة ( ل يداِن: بكسر النون تثنية يد قال العلماء: معناه ل قدرة ول طاقة، المرجع السابق8)
ز: اجمعهم واحفظهم. المرجع السابق5)  زء والصفحةنفس الج ( فحر 
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ُرُهم   ه   ك ان   ل ق د   ف ي ُقوُلون   آخ  رُ . م اءٌ  م رَّةا  ب ه ذ  ص  ُيح  يس ى  اللَّهُ  يُّ ن ب   و  اُبهُ   ع  ح  تَّى و أ ص   ي ُكون   ح 
ر   ر أ ُس  م   الثَّو  ه  د  ي راا أل ح  ائ ة   م ن   خ  ين ارٍ  م  ُكمُ  د  د  م   أل ح  يس ى  اللَّه   يُّ ب  ن   ف ي ر غ بُ  ؛ال ي و  اُبهُ   ع  ح   و أ ص 

لُ  ل ي ُهمُ   اللَّهُ  ف ُير س  م   في النَّغ ف   ع  ب ُحون   ر ق اب ه  ت   (3)ف ر س ى ف ُيص  د ةٍ  ن ف سٍ  ك م و  ب طُ  ُثمَّ  .و اح   يُّ ن ب   ي ه 
يس ى  اللَّه   اُبهُ   ع  ح  ُدون   ف ال   األ ر ض   إ ل ى و أ ص  ع   األ ر ض   في ي ج  ض  ب رٍ  م و   (2) ز ه ُمُهم   م أل هُ  إ لَّ  ش 

ن ت ُنُهم   يس ى اللَّه   يُّ ن ب   ف ي ر غ بُ  ؛و  اُبهُ   ع  ح  لُ ،  اللَّه   إ ل ى و أ ص  ن اق   ط ي راا  اللَّهُ  ف ُير س  ت   ك أ ع   (1)ال ُبخ 
ُلُهم   م  ي ثُ  ف ت ط ر ُحُهم   ف ت ح  لُ  ُثمَّ ،  اللَّهُ  ش اء   ح  ن هُ  (3)ي ُكنُّ  ل   ام ط را   اللَّهُ  ُير س  م د رٍ  ب ي تُ  م 

ب رٍ  و ل   (5)  ،و 
لُ  تَّى األ ر ض   ف ي غ س  ُردِّى ث م ر ت ك   يأ ن ب ت   ل أل ر ض   ُيق الُ  ُثمَّ  ،(6)ك الزَّل ف ة   ي ت ُرك ه ا ح  م ئ ذٍ  .ب ر ك ت ك   و   ت أ ُكلُ  ف ي و 

اب ةُ  لُّون   الرُّمَّان ة   م ن   (7)ال ع ص  ي س ت ظ  ف ه اب ق   و  ُيب ار كُ ، (8)ح  ل   في و  تَّى (9)الرِّس  ة   أ نَّ  ح  ب ل   م ن   (31)اللِّق ح   اإل 
ف   ال ف ئ ام   يل ت ك 

ة   ،النَّاس   م ن   (33) ف   ال ب ق ر   م ن   و اللِّق ح  ة   ،النَّاس   م ن   ال ق ب يل ة   يل ت ك  ف   ال غ ن م   م ن   و اللِّق ح   يل ت ك 
ذ   ا  اللَّهُ  ب ع ث   إ ذ   ك ذ ل ك   ُهم   ف ب ي ن م ا ، النَّاس   م ن   (32)ال ف خ  ت   ف ت أ ُخُذُهم   ط يِّب ةا  ر يحا م   ت ح  ه   ف ت ق ب ُض  آب اط 
م نٍ  ُكلِّ  ُروح    ْ ُكلِّ  ُم ل مٍ  و  ي ب ق ى ُمس  ر ارُ  و  م   ال ُحُمر   ت ه اُرج   ف يه ا ي ت ه ار ُجون   النَّاس   ش   ت ُقومُ  ف ع ل ي ه 

 . (13)(السَّاع ةُ 

ياااأجوج  خاااروجثااام  ،عيساااى نااازول ثااام  ،الااادجالخاااروج ي أنهاااا علاااى الترتياااب التاااالي: أ
فتقااوم علاايهم  ،التااي تقاابا أرواح المااومنين ويبقااى شاارار الناااس ،الااريل الطيبااةهبااوب ثاام  ،ومااأجوج
 أي نصوص أخرى توضل ترتيب باقي العالمات.  أقف علىولم  ،الساعة

                                                 
  .18/65بن الحجاج: ا( فرسى: بفتل الفاء مقصور، أي قتلى، المنهاج شرح صحيل مسلم 1)
  نفس الجزء والصفحة ( زَهِمهم: بفتل الهاء أي دسمهم ورا،حتهم الكريهة، المرجع السابق،2)
 .2/215( أعناق الب ْخت: أعناق البل، لسان العرب:3)
: ليمنع، المنهاج4)  .18/65شرح صحيل مسلم بن حجاج:  (َل َيك نن
 نفس الجزء والصفحة ،( بيت مدر: بفتل الميم والدال وهو الطين الصلب، المرجع السابق5)
 ( الزلفة: المكان يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة في صفا،ها ونظافتها،  المرجع السابق.6)
 .4/2565عين، لسان العرب: (  الِعصابة  : جماعة  ما بين الَعَشرة ِإلى اأَلرب7)
 .6/507( بقحفها: بكسر القاف أي بقشرها، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي:8)
سكان السين هو اللبن، المنهاج شرح صحيل مسلم بن الحجاج: 5)  18/65(  الِرسل: بكسر الراء وا 
 5/4058ا كانت حامال ،  لسان العرب: ( اللقحة: بالفتل والكسر الناقة القريبة العهد بالن تاج وناقة لِقْل ِإذ10)
 .8/405( الف،ام: الجماعة من الناس، العين، 11)
( الفخااااااد: الجماعااااااة ماااااان األقااااااارب وهاااااام دون الاااااابطن، والاااااابطن دون القبيلااااااة، تحفااااااة األحااااااوذي بشاااااارح جااااااامع 12)

 .6/507الترمذي:
 .8/157( صحيل مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، 13)
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ب مااا لاام يااتم ترتيبااه ماان عالمااات فااي وماان هنااا يجااب علينااا التوقااف عاان الخااوا فااي ترتياا
ماااا ورد عااان األماااور الغيبياااة مااان بوالتساااليم  ،وذلاااك ألنناااا ماااأمورون باإليماااان بالغياااب ،السااانة النبوياااة

 نصوص شرعية؛ فمسا،ل العقيدة ليس مدار اجتهاد. 
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 املبحث الثاني
 مظاهر يوم القيامة

 
 ويشتمل على ستة مطالب:

 المطلب األول: أهوال ومقدمات يوم القيامة.
 المطلب الثاني: النفخ في الصور.

 المطلب الثالث: الحشر.
 المطلب الرابع: العرض ونشر الصحف والحساب 

 س: الميزان. المطلب الخام
 المطلب السادس:  الصراط.
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 المبحث الثاني
 مظاهر يوم القيامة

 ،البعثو  ،به بعد الموت ماعة على وجوب اإليمان بما أخبر اهلل اتفق أهل السنة والج
 ،والصراط ،والعقاب ،والثواب ،الكتاب وقراءة ،والحساب ،والعرا ،القيامة يوم األعمال وجزاء

. وقد تحدثت اآليات في سورتي الكهف ويس عن هذه المظاهر في أكثر من (1)والشفاعة ،والميزان
 اآلتية:  وهي موضحة بالمطالب  ،موضع

 

 المطلب األول:  أهوال ومقدمات يوم القيامة: 
 وذلك في قوله تعالى: ،لقد تحدثت سورة الكهف عن مظهرين عظيمين ألهوال يوم القيامة

ًدا[  َْ ْر ِمنُْهْم َأ
َن ُهْم َفَلْم ُنَغ دِ َْشْ َْ ُ اجِلَب َل َوَتَر  األَْرَض َب ِرَزًة َو ِّْ ًدا[ ]َوَيْوَم ُنَس َْ ْر ِمنُْهْم َأ
َن ُهْم َفَلْم ُنَغ دِ َْشْ َْ ُ اجِلَب َل َوَتَر  األَْرَض َب ِرَزًة َو ِّْ      {{0101}الكهف:}الكهف:]َوَيْوَم ُنَس

 والشدا،د ،العظام األهوال من فيه وما ،القيامة يوم عن تعالىاهلل  يخبرهذه اآلية الكريمة  ففي
وقد  ،وتهي،تها ليوم القيامة ،، والتي بها يتم تغيير أحوال الحياة الدنياتتفطر لها القلوبرهيبة التي ال

ر الجبال وبروز تسيييتمثل بوالذي  ،ريمظاهر هذا التغي ا  منبينت اآلية في سورة الكهف بعض
 األرا.  

 : عدة وقد فسر العلماء تسيير الجبال إلى معان  

    .بزلزال أرضي عظيم مكان إلى مكاناألول: نقلها من 

 وجعلها هباء  منبثا .  ،والثاني: أطلق التسيير على تناثر أجزا،ها

 هنا والظاهر ،األرا إلى تعود ثم، السحاب تسير كما وتسييرها ،أماكنها من إزالتهاوالثالث: 
قبال عالم الحياة  ،وهو من أحوال انقراا نظام هذا العالم ،الجبال أحوال أول وا 

  .(2)الخالدة والبعث

 :بمعان  عدة، وهيوقد فسر العلماء معنى بروز األرا في هذه اآلية 

                                                 
بن منده، ل. اإليمان: 27اإلبانة عن أصول الديانة: ص. 26العقيدة الطحاوية: صمتن  :(  انظر1)

اإلعالم بما في دين  .1/52إحياء علوم الدين:  .205العتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: ص.2/578
ظهار محاسن اإلسالم:  ص  .1/113: تلبيس الجهمية ن. بيا441النصارى من الفساد واألوهام وا 

 . 15/335. التحرير والتنوير: 288-15/287روح المعاني:  .3/345(  انظر: فتل القدير: 2)
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 شيء ول ،ثمر ول ،جبل ول ،شجر عليها ليس ،العين كرأي ظاهرة : وترى األراأولا 
 .خافية منهم تخفى ل كلهم الخلق بل أحد ا، يواري مكان ول ،ألحد َمْعَلم فيها يسل، و يسترها

 كما. ظهرها على فصاروا ،بطنها في كانوا الذين برز قد ،ظاهرا   األرا باطن ترى : ثانياا 
لَّْت[ :  سبحانه قال لَّْت[ ]َوَأْلَقْت َم  فِيَه  َوََّتَ لزلة:ْثَق ََلَ [ ْثَق ََلَ [ ]َوَأْخَرَجِت األَْرُض أَ ]َوَأْخَرَجِت األَْرُض أَ :  وقال ،،{{00}اًلنشقاق:}اًلنشقاق:]َوَأْلَقْت َم  فِيَه  َوََّتَ لزلة:}الزَّ   {{11}الزَّ

 .اجوفه في ما ة  بارز  األرا وترى: المعنى فيكون ،

َوَيْوَم َوَيْوَم ... ... ]]: تمهيدا  ليوم القيامة بقوله تعالى ،ويمكن إجمال ما يحدث من أهوال في األرا

ُ اجِلَب َل  ِّْ ُ اجِلَب َل ُنَس ِّْ  رخوا   ،مجتمعا   مال  ثم تصبل  ر  أماكنها، عن الجبال يزيل بأن اهلل    {{0101}الكهف:}الكهف:[ [   ......ُنَس
 ثم، {{2020}املزمل:}املزمل:َوَك َنِت اجِلَب ُل َكثِيًب  َمِهيًَل[ َوَك َنِت اجِلَب ُل َكثِيًب  َمِهيًَل[   ......]] لقوله تعالى: ،تحتها من زل   القدم ته،َ طِ وَ  إذا ،لينا  

]َوَتُكوُن اجِلَب ُل َك لِعْهِن ]َوَتُكوُن اجِلَب ُل َك لِعْهِن  لقوله تعالى: ،ريل أدنى به تطير ،جد ا ضعيف ا ،المنفوش كالصوفيصبل 

ِت اجِلبَ ُل َبسًّ  لقوله تعالى: ،بار المتناثرثم تصبل كالغ ، {{99}القارعة:}القارعة:اَِلنُْفوِش[اَِلنُْفوِش[ ِت اجِلبَ ُل َبسًّ ]َوُبسَّ َفَك َنْت َهَب ًء َفَك َنْت َهَب ًء ، ، ]َوُبسَّ

ا فتصير األرا وتبرز ،  {{44--99}الواقعة:}الواقعة:ُمنَْبثًّ [ ُمنَْبثًّ [  لقوله  ،َجَبل ول ،واد   لو  ،فيه عوج ل ،مستوي ا سطح 
ََل َتَر  فِيَه  ََل َتَر  فِيَه  ، ، َق ًع  َصْفَصًف َق ًع  َصْفَصًف ]َفَيَذُرَه  ]َفَيَذُرَه   وقوله تعالى:،  {{0101}الكهف:}الكهف:  [[  ......َوَتَر  األَْرَض َب ِرَزةً َوَتَر  األَْرَض َب ِرَزةً ......]]تعالى: 

{{201201--204204}طه:}طه:  ِعَوًج  َوََل َأْمًت [ِعَوًج  َوََل َأْمًت [
(1).  

  {{88}الكهف:}الكهف:  ]َوإِنَّ  جَلَ ِعُلوَن َم  َعَلْيَه  َصِعيًدا ُجُرًزا[]َوإِنَّ  جَلَ ِعُلوَن َم  َعَلْيَه  َصِعيًدا ُجُرًزا[ ويوكد هذا المعنى قوله تعالى:

 يومل ،وأزيل قطع كأنه وغيرها، عمارة من ءشي ول ،فيها نبات ل التي :الجرز األراف
  َسْهلما ورد َعْن ويويد هذا التفسير  .(2)فيها مستتر ل مستوية تكون األرا فإن ة،القيام

ش رُ ): َيق ول    الن ِبي   َسِمْعت   َقالَ   َسْعد   ْبنا م   النَّاُس  ُيح  ل ى ال ق ي ام ة   ي و  اء   أ ر ضٍ  ع   ع ف ر اء   ب ي ض 
ة   ل مٌ  ف يه ا ل ي س   (1) ن ق يٍّ  ك ُقر ص  دٍ  م ع   .  (4) (أل  ح 

                                                 
. تفسير 6/127. البحر المحيط: 2/304مدارك التنزيل وحقا،ق التأويل:  .6/175الكشف والبيان: (  انظر: 1)

الكريم الرحمن في تفسير  تيسير .3/3458 :فتل القدير.  8/272 :روح المعاني .5/145القرآن العظيم: 
  . 15/335.التحرير والتنوير 1/475كالم المنان: 

. الكشاف عن 5/144: معالم التنزيل في تفسير القرآن .17/555جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر: (  2)
 .    10/345.  الجامع ألحكام القرآن: 3/566حقا،ق التنزيل: 

 .5/548النقي من الغش والنخال. عمدة القاري شرح صحيل البخاري: (  قرصة النقى: كقرصة الدقيق 3)
 .6521 ، ح8/105(  صحيل البخاري: كتاب الرقا،ق، باب يقبا اهلل األرا يوم القيامة، 4)
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وهااذا فيااه  ،وقااد أجملاات اآليتااان فااي سااورة الكهااف المشاااهد األرضااية ألهااوال يااوم القيامااة كلهااا
 مع شموليته لكل األجزاء بأقل األلفاظ. ،بيان لمدى بالغة القرآن الكريم في دقة الوصف

ُ اجِلَبيي َل َوَتييَر  األَ : وقااد تبااين عنااد الوقااوف علااى معنااى قولااه تعااالى ِّْ ُ اجِلَبيي َل َوَتييَر  األَ ]َوَيييْوَم ُنَسيي ِّْ ْرَض َبيي ِرَزًة ْرَض َبيي ِرَزًة ]َوَيييْوَم ُنَسيي

ًدا[ َْ َن ُهْم َفَلْم ُنَغ ِدْر ِمنُْهْم َأ َْشْ َْ ًدا[َو َْ َن ُهْم َفَلْم ُنَغ ِدْر ِمنُْهْم َأ َْشْ َْ وذلاك ألن  ، أن هذه من األهاوال األرضاية التاي تكاون بعاد الحشار    َو
 ؛البااروز وقباال ، التساايير قباال حشاارهم علااىذلااك ياادل و المضااارإ،  نسااير بعااد ماضااي حشاارناهمالفعاال 
  .(1)ذلك قبل وحشرناهم قيل كأنه األهوال تلك ليعاينوا

َرِضااَي اهلل   َعاِ،َشااةَ  َعاانْ فيمااا ورد  ،ويكااون الناااس يوم،ااذ علااى الصااراط كمااا بيناات الساانة النبويااة
ييَمَواُت  : َقْوِلااهِ  َعاانْ    الل ااهِ  َرس ااولَ  َسااَأْلت   َقالَااتْ َعْنهَااا  َ األَْرِض َوالسَّ ْْ ُل األَْرُض َغيي ييَمَواُت ]َيييْوَم ُتَبييدَّ َ األَْرِض َوالسَّ ْْ ُل األَْرُض َغيي [ [ ......]َيييْوَم ُتَبييدَّ

ئ ذٍ  النَّاُس  ي ُكونُ  ف أ ي ن  { { 0808}إبراهيم:}إبراهيم: م  ل ى) :  ف ق ال    اللَّه   ر ُسول   ي ا ي و  ر اط   ع   .(2) (الصِّ

 

 المطلب الثاني: النفخ في الصور:
 التعريف بالصور: 

ف الصاور علاى أناه: قارن قاد عار   تباين أن النباي  ،بعد الوقوف على نصوص السنة النبوية
ـاء  : قَاالَ  ، ْبانِ  َعْماِرو ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ ذلك إيذان ببدء يوم القيامة، كما ورد و  ،فيه نفخ  ي   ر اب ـي   ج   أ ع 

وُر؟ م ا: ف ق ال    النَّب يِّ  إ ل ى نٌ  ):   ق ال   الصُّ   . (3) ( ف يه   ُين ف خُ  ق ر 

مساتعد للانفخ فياه مناذ كلفاه  ،ك الموكال باالنفخ فاي الصاورلَات السانة النبوياة أن المَ اوقد أوضح
:  الل اهِ  َرس اول   قَاالَ : قَاالَ  ، ه َرْياَرةَ  َأبِاي َعانْ ك، وذلاك فيماا ورد وينتظار متاى ياومر باذل ،به اهلل 
ب   ط ر ف   إ نَّ ) اح  ور   ص  د   ب ه   ُوكِّل   ُمذ   الصُّ ت ع  و   ي ن ُظرُ  ُمس  اف ة   ال ع ر ش   ن ح  م ر   أ ن   م خ   ْ دَّ  أ ن   ق ب ل   ُي تـ   إ ل ي ـه   ي ر 

ُفهُ  ي ن ي ه   ك أ نَّ  ، ط ر  ك ب ان   ع  يَّان   ك و   . (4) ( ُدرِّ

                                                 
 .20/35. روح المعاني: 2/305مدارك التنزيل:  .3/551الكشاف عن حقا،ق غواما التنزيل: انظر: (  1)
 .8/127 ،والنشور وصفة األرا يوم القيامةالجنة والقيامة والنار، باب في البعث  ( صحيل مسلم:  كتاب صفة2)
 ولم يخرجاهب، اإلسناد  قال الحاكم: بهذا حديث صحيل .2/436(  المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسير، 3)

 ب.صحيلب :الذهبي قال
 ب.يخرجاه ولماإلسناد  صحيل حديث هذا: بالحاكم قال  .4/555( المستدرك على الصحيحين: كتاب األهوال، 4)

 وقال الذهبي: صحيل على شرط مسلم.
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بُ  أ ن ع مُ  ك ي ف  : ب َقالَ   الل هِ  َرس ولَ  َأن   ، َسِعيد   َأِبي َعنْ وورد  اح  ص  ن   و  ، ال ت ق م   ق د   ال ق ر  ن   ال ق ر 
ن ى ح  ب ه ت هُ  و  غ ى ج  ه   و أ ص  ع  رُ  ب س م  م رُ  م ت ى ي ن ت ظ   ْ : ق ـال   ن قُـوُل؟ ك ي ـف  ف    اللَّه   ر ُسول   ي ا: ُقل ن ا"  ف ي ن ُفخ   ُي

ُبن ا ُقوُلوا) س  ن ع م   اللَّهُ  ح  ك يلُ  و  كَّل ن ا ال و  ل ى ت و     .(1)( اللَّه   ع 

، مان عصامه رب البرياة تباارك وتعاالى ، خيار ولاد آدم هذا حال رسول البشارية محماد 
اعن المعصية والزلل، زهدا  في الدنيا؛ خوفا  وترقبا  ليوم الحساب؛ فكيف بنا نحان  أخاذتنا  ،رونالمقص 

بحاال  ءفتن الادنيا الزا،فاة، وتطاردناا فاي كال ناواحي حياتناا شاياطين اإلناس والجان،  أولاى بناا القتادا
 بما يحب ويرضى. فيه سعادة الدارين؛ وتحصين من فتن الدنيا، ولقاء  اهلل ف؛ ا بينن

 عدد مرات النفخ في الصور:

صور مرتين: األولى نفخة صعق، والثانية نفخاة قد بينت اآليات في سورة يس أن النفخ في ال
  َصيْيَحةً َصيْيَحةً   إَِلَّ إَِلَّ   َينُْظيُرونَ َينُْظيُرونَ   َمي َمي   ،،َصي ِدقنِيَ َصي ِدقنِيَ   ُكنْيُتمْ ُكنْيُتمْ   إِنْ إِنْ   اْلَوْعيُد اْلَوْعيُد   َهيَذاَهيَذا  َمَتيىَمَتيى  َوَيُقولونَ َوَيُقولونَ ]] : ويوضل ذلك قوله تعاالى ،بعث

َدةً  ِْ َدةً َوا ِْ ُِْخُذُهمْ   َوا ُِْخُذُهمْ َت ُمونَ   َوُهمْ َوُهمْ   َت ُمونَ ََيِصِّ  َأْهلِ   إََِل إََِل   َوََل َوََل   َتْوِصَيةً َتْوِصَيةً   َيْسَتطِيُعونَ َيْسَتطِيُعونَ   َفََل َفََل   ،،ََيِصِّ
ورِ   ِِف ِِف   َوُنِفَخ َوُنِفَخ   ،،َيْرِجُعونَ َيْرِجُعونَ   ِهمْ ِهمْ َأْهلِ ورِ الصه   ِمينَ ِمينَ   ُهمْ ُهمْ   َفإَِذاَفإَِذا  الصه

ِمْ   إََِل إََِل   اأْلَْجَداِث اأْلَْجَداِث  ِمْ َرَّبِّ ْْحَنُ   َوَعيَد َوَعيَد   َمي َمي   َهيَذاَهيَذا  َمْرَقيِدَن َمْرَقيِدَن   ِمينْ ِمينْ   َبَعَثنَ َبَعَثنَ   َمنْ َمنْ   َوْيَلنَ َوْيَلنَ   َي َي   َق ُلواَق ُلوا  ،،َينِْسُلونَ َينِْسُلونَ   َرَّبِّ ْْحَنُ اليرَّ   إِنْ إِنْ   ،،اِْلُْرَسيُلونَ اِْلُْرَسيُلونَ   َوَصيَدَق َوَصيَدَق   اليرَّ

َدةً   َصْيَحةً َصْيَحةً   إَِلَّ إَِلَّ   َك َنْت َك َنْت  ِْ َدةً َوا ِْ يونَ   َليَدْينَ َليَدْينَ   ََجِييع ٌ ََجِييع ٌ   ُهمْ ُهمْ   َفإَِذاَفإَِذا  َوا يونَ ُُمَْضُ يَزْونَ   َوََل َوََل   َشيْيًئ َشيْيًئ   َنْفيس ٌ َنْفيس ٌ   ُتْظَليمُ ُتْظَليمُ   ََل ََل   َفي ْلَيْومَ َفي ْلَيْومَ   ،،ُُمَْضُ ْ يَزْونَ َُ ْ   ُكنْيُتمْ ُكنْيُتمْ   َمي َمي   إَِلَّ إَِلَّ   َُ

  {{9090--0808}يس:}يس:  [[َتْعَمُلونَ َتْعَمُلونَ 

َدةً   َصْيَحةً َصْيَحةً   إَِلَّ إَِلَّ   َينُْظُرونَ َينُْظُرونَ   َم َم ]] قال المفسرون في معنى الصيحة في قوله تعالى: ِْ َدةً َوا ِْ ُِْخُذُهمْ   َوا ُِْخُذُهمْ َت   َوُهيمْ َوُهيمْ   َت

ييُمونَ  ييُمونَ ََيِصِّ التااي  األولااى النفخااةعلااى أنهااا  {{0505}يددس:}يددس:  [[َيْرِجُعييونَ َيْرِجُعييونَ   َأْهلِِهييمْ َأْهلِِهييمْ   إََِل إََِل   َوََل َوََل   َتْوِصييَيةً َتْوِصييَيةً   َيْسييَتطِيُعونَ َيْسييَتطِيُعونَ   َفييََل َفييََل   ،،ََيِصِّ

فااال  ،واألسااواق المجااالس فااي ويتكلمااون والشااراء، البيااع ماان الاادنيا أماار فااي يختصاامونوهاام  ،تأخااذهم
 كاانوا إذا لى أهلهم يرجعاونول إ أهليهم، بين فيما كانوا إذا ،أمورهم من شيء فييستطيعون توصية 

 غياااره إلاااى ل  اهلل إلاااى ويرجعاااون ،كاااانوا حيثماااا فيموتااون الصااايحة تبغاااتهم بااال بياااوتهم؛ خاااارج فااي
  .(2)سبحانه

                                                 
وقال  .2431 ، ح4/226(  سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقا،ق، باب ما جاء في شأن الصور، 1)

 .3/66:الصحيحة األحاديث سلسلةالترمذي: بحديث حسنب.  وقال األلباني: بحديث صحيلب، 
تيسير   .23/31روح المعاني:  .7/308البحر المحيط:  .7/20:  نزيل في تفسير القرآنمعالم الت :(  انظر2)

 .657-1/655الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: 
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تَّى ) :َقالَ   الل هِ  َرس ولَ  َأن    ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ ويوكد هذا التفسير ما ورد  ُة ح  ل  ت ُقوُم السَّاع 
ُس م ن   ين   ت ط ُلع  الشَّم  م ُعون  ف ذ ل ك  ح  ُنوا أ ج  ِِِْت َبْعُض ...يَ ...يَ ]] م غ ر ب ه ا ف ه ذ ا ط ل ع ت  ف ر آه ا النَّاُس آم  ِِِْت َبْعُض ْوَم َي ْوَم َي

ا ُقِ   ً ْْ ْ َتُكْن َآَمنَْت ِمْن َقبُْ  َأْو َكَسَبْت ِِف إِيََمَِّنَ  َخ ا ُقِ  َآَي ِت َربَِّك ََل َينَْفُع َنْفًس  إِيََمَُّنَ  َِل ً ْْ ْ َتُكْن َآَمنَْت ِمْن َقبُْ  َأْو َكَسَبْت ِِف إِيََمَِّنَ  َخ نْتَظُِروَن[ نْتَظُِروَن[ اْنتَظُِروا إِنَّ  مُ اْنتَظُِروا إِنَّ  مُ َآَي ِت َربَِّك ََل َينَْفُع َنْفًس  إِيََمَُّنَ  َِل

ل ت ُقوم نَّ ، {{298298}اْلنعام:}اْلنعام: ق د   السَّاع ةُ  و  ن   ن ش ر   و  ب ُهم ا الرَُّجال   ي ط و ي ان ه   و ل   ي ت ب اي ع ان ه   ف ال   ب ي ن ُهم ا ث و 
ل ت ُقوم نَّ  ق د   السَّاع ةُ  و  ر ف   و  ت ه   ب ل ب ن   الرَُّجلُ  ان ص  ل ت ُقوم نَّ  ي ط ع ُمهُ  ف ال   ل ق ح  ةُ السَّ  و   (3) ي ل يطُ  و ُهو   اع 
هُ  ض  و  ل ت ُقوم نَّ  ف يه   ي س ق ي ف ال   ح  ق د   السَّاع ةُ  و  ُدُكم   ر ف ع   و  ل ت هُ  أ ح    (2)(.ي ط ع ُمه ا ف ال   ف يه   إ ل ى ُأك 

ورِ   َوُنِفَخ ِِف َوُنِفَخ ِِف ]] وفسر العلماء النفخ في الصور في قوله تعالى: ورِ الصه ِمْ   إََِل إََِل   اأْلَْجَداِث اأْلَْجَداِث   ِمنَ ِمنَ   ُهمْ ُهمْ   َفإَِذاَفإَِذا  الصه ِمْ َرَّبِّ   َرَّبِّ

ْْحَنُ   َوَعَد َوَعَد   َم َم   َهَذاَهَذا  َمْرَقِدَن َمْرَقِدَن   ِمنْ ِمنْ   َبَعَثنَ َبَعَثنَ   َمنْ َمنْ   َوْيَلنَ َوْيَلنَ   َي َي   َق ُلواَق ُلوا  ،،َينِْسُلونَ َينِْسُلونَ  ْْحَنُ الرَّ  الثانياة النفخاة علاى أناه [[اِْلُْرَسُلونَ اِْلُْرَسُلونَ   َوَصَدَق َوَصَدَق   الرَّ
ِمْ   إََِل إََِل   اأْلَْجَداِث اأْلَْجَداِث   ِمنَ ِمنَ   ُهمْ ُهمْ   َفإَِذاَفإَِذا... ... ]]وذلك لقوله تعالى:  ،نفخة البعث ِمْ َرَّبِّ   ِمينْ ِمينْ   َبَعَثنَ َبَعَثنَ   َمنْ َمنْ   َوْيَلنَ َوْيَلنَ   َي َي   ااَق ُلوَق ُلو  ،،َينِْسُلونَ َينِْسُلونَ   َرَّبِّ

 يساارعون القبااورفااإذا هاام ماان  ،الوقااوإ تحقااق علااى للدللااة -ن ِفااَخ  – الماضااي وصاايغة ،[[... ...   َمْرَقييِدَن َمْرَقييِدَن 
وَن[: تعاالى قولهوكذلك  ،اإلجبار بطريق وَن[]َوإِْن ُك ٌّ َِلَّ  ََجِيع ٌ َلَدْينَ  ُُمَْضُ ... ... ]]  وقوليه تعي َل: وقوليه تعي َل:     {{3131}يدس:}يدس:  ]َوإِْن ُك ٌّ َِلَّ  ََجِيع ٌ َلَدْينَ  ُُمَْضُ

وِر َفَجَمْعنَ ُهْم ََجًْع [َوُنِفَخ ِِف اَوُنِفَخ ِِف ا وِر َفَجَمْعنَ ُهْم ََجًْع [لصه  ..{{5555}الكهف:}الكهف:  لصه

ييَدًة َفييإَِذا ُهييْم ََجِيييع ٌ َلييَدْينَ  : وكااذلك فسااروا الصاايحة فااي قولااه تعااالى
ِْ ييَدًة َفييإَِذا ُهييْم ََجِيييع ٌ َلييَدْينَ  ]إِْن َك َنييْت إَِلَّ َصييْيَحًة َوا
ِْ ]إِْن َك َنييْت إَِلَّ َصييْيَحًة َوا

وَن[ وَن[ُُمَْضُ  لادينا مجموعاون هام ، فإذاسابقا   حكيت التيالثانية في الصور  النفخة اعلى أنه   {{9393}يس:}يس:  ُُمَْضُ
ذا الفجا،ياة فاي اآلياات الساابقةو  عاين، طرفاة ما لبث غير من ،والعقاب بللحسا بسرعة تفياد يسار  ،ا 

فبمجااارد الااانفخ فاااي الصاااور يبعاااث  ،األمااار علاااى القااادرة اإللهياااة، وسااارعة الساااتجابة مااان المخلوقاااات
 باساتغنا،هما واإلياذان ،والحشار ،البعاث أمار تهوين من وفيه ، ويقفون امتثال  ألمر اهلل  ،تاألموا
  (3).يخفى ل ما األسباب عن

ونفخة بعث  ،–فزإ  –ن نفخة صعق ما يويد أن عدد النفخات هو نفختا وقد ورد في السنة
و ْبن الل هِ  َعْبد وذلك فيما ورد عن  الصُّور   ف ي ُين ف خُ  ُثمَّ )...  :َتق ول     الل هِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ   َعْمر 

م ُعهُ  ف ال   دٌ  ي س  ر ف ع   (3) ل يتاا غ ىأ ص   إ لَّ  أ ح  لُ  :ق ال   ل يتاا و  م ُعهُ  م ن   و أ وَّ ض   ي ُلوطُ  ر ُجلٌ  ي س  و   :ق ال   إ ب ل ه   ح 

                                                 
 277/ 4صلحه وأصله من اللصوق. النهاية في غريب الحديث: يطينه و يأي  :لوط حوضهي( 1)
 .7121 ، ح8/106، أنا والساعة كهاتين : بعثت باب قول النبي( صحيل البخاري: كتاب الرقا،ق، 2)
يسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان:  ت .425-4/428فتل القدير: . 23/32( روح المعاني: 3)

  .8/130الكشف والبيان: .1/657
نفخ ، للدللة على جاهزيته واستعداده لتنفيذ األمر بالفحة العنق وهما ليتان وأصغى أمالأصغى ليتا: الليت ص (4)

 .4/284النهاية في غريب الحديث: بمجرد سماعه، 
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ع قُ  ع قُ  ف ي ص  ي ص  لُ  ُثمَّ  النَّاُس  و  لُ  :ق ال   أ و   اللَّهُ  ُير س   م ن هُ  ف ت ن ُبتُ  ،الظِّلُّ  أ و   الطَّلُّ  ك أ نَّهُ  م ط راا اللَّهُ  ُين ز 
س ادُ  ر ى ف يه   ُين ف خُ  ُثمَّ  ،لنَّاس  ا أ ج  بُِّكم   إ ل ى ه ُلمَّ  النَّاُس  أ يُّه ا ي ا :ُيق الُ  ُثمَّ  ي ن ُظُرون   ق ي امٌ  ُهم   ف ه ذ ا ُأخ    ر 

ُْم َمْسُئوُلوَن[ ُفوُهْم إَِّنَّ
ُْم َمْسُئوُلوَن[]َوقِ ُفوُهْم إَِّنَّ
فات:  ]َوقِ فات:}الصَّ ر ُجوا :ُيق الُ  ُثمَّ  :ق ال  ،  {{1010}الصَّ  :ُيق الُ ف   ك م   م ن   ف ُيق الُ  النَّار   ب ع ث   أ خ 
ائ ةٍ  ت س ع   أ ل فٍ  ُكلِّ  م ن   ع ةا  م  ت س  ين   و  ت س ع  م   ف ذ اك   ق ال   و     {{2121}املزمل:}املزمل:َيْوًم  ََيَْعُ  الِوْلَداَن ِشيًب [ َيْوًم  ََيَْعُ  الِوْلَداَن ِشيًب [   ......]] ي و 

ُجوِد َفََل َيْستَطِيُعوَن[ وذلك  ُجوِد َفََل َيْستَطِيُعوَن[ ]َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َس ٍق َوُيْدَعْوَن إََِل السه ((  {{0101}القلم:}القلم:]َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َس ٍق َوُيْدَعْوَن إََِل السه
 (1) . 

ونَ ) :ففي قوله  (  كلمة )أخرى( دللة على أنه ينفخ ث م  ي ْنَفخ  ِفيِه أ ْخَرى َفِإَذا ه ْم ِقَياْم َيْنظ ر 
 الل هِ  َرس ول   َقالَ :  َقالَ    ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ ما ورد . ويوكد ذلك (2)ن وهو الصحيلافي الصور مرت

 : (ا ت ي ن   ب ي ن   م  ب ُعون   النَّف خ  ي ر ة   ي ا :ق اُلوا أ ر  ماا أ ب ا ُهر  ب ُعون  ي و  ب ُعون   :ق ال   .أ ب ي تُ  :ق ال   ؟أ ر  أ ر 
ب ُعون  ش ه راا :ق ال   .أ ب ي تُ  :ق ال   ؟س ن ةا  ب  ذ ن ب ه  ف يه   .أ ب ي تُ  :ق ال   ؟أ ر  ن س ان  إ لَّ ع ج  ٍء م ن  اإل   ي ب ل ى ُكلُّ ش ي  و 

ل قُ   .(3)(ُير كَُّب ال خ 

ونفخة  ،نفخة الفزإ ؛أن النفخ في الصور ثالث مراتبلقول العلماء ا وقد ورد عن بعا
 .(5)لالصور الطويوهو حديث  ضعيفحديث واستدلوا ب ،(4)ونفخة البعث ،الصعق

 واستدلوا على ما قالوا بأن النفخ في الصور ثالث نفخات باآليات على النحو التالي: 

ََمَواِت َوَمْن ِِف األَْرِض إَِلَّ   ]َوَيْوَم ُينَْفُخ ]َوَيْوَم ُينَْفُخ في قوله تعالى:  نفخة الفزع: وِر َفَفِزَع َمْن ِِف السَّ ََمَواِت َوَمْن ِِف األَْرِض إَِلَّ ِِف الصه وِر َفَفِزَع َمْن ِِف السَّ ِِف الصه

  {{8181}النمل:}النمل:َمْن َش َء اهللُ َوُك ٌّ َأَتْوُه َداِخِريَن[ َمْن َش َء اهللُ َوُك ٌّ َأَتْوُه َداِخِريَن[ 

ََمَواِت َوَمْن ِِف األَْرِض إَِلَّ َمْن في قوله تعالى:  نفخة الصعق: وِر َفَصِعَق َمْن ِِف السَّ ََمَواِت َوَمْن ِِف األَْرِض إَِلَّ َمْن ]َوُنِفَخ ِِف الصه وِر َفَصِعَق َمْن ِِف السَّ ]َوُنِفَخ ِِف الصه

مر:[ [ ......  َش َء اهللَُش َء اهللُ مر:}الزُّ    {{4848}الزُّ

                                                 
 . ،8/201(  صحيل مسلم: كتاب الفضا،ل، باب في فضا،ل موسى 1)
 .2/125: التنزيل معاني في التأويل لباب. 13/240الجامع ألحكام القرآن:  .3/451: القرآن تفسير(  انظر: 2)

 .1/250: المحجة بيان في الحجة .6/15لفرقان: غرا،ب القرآن ورغا،ب ا .11/370، رفتل الباري: ابن حج
 .4814،ح6/126(  صحيل البخاري: كتاب التفسير، باب تفسير سورة الزمر، 3)
الجواهر الحسان في تفسير  .15/206اللباب في علوم الكتاب:  .6/4476(  انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: 4)

 .  4/260القرآن: 
ع وِق َيأْ )... :فيه  قالحيث (  5) م ر  الل ه  ِإْسَراِفيَل َأْن َيْنف َخ َثاَلَث َنَفَخات  األ وَلى َنْفَخة  اْلَفَزِإ َوالث اِنَية  َنْفَخة  الصن

وجابر بن زيد،  ه: ما يروى عن أبي قالبة وزرارة،اد إسحاق بن راهويامسن ...(َوالث اِلَثة  َنْفَخة  اْلِقَياِم ِلَرب  اْلَعاَلِمينَ 
، 1/327. البعث والنشور: باب حديث الصور،  ،1/84، عن رسول اهلل أبي هريرة  عالية، عنوأبي ال

 11/365 :لبن حجر :. فتل الباريومضطرب ضعيف سندهقال ابن حجر:  .553ح
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َي م ٌ َينُْظُروَن[   ......]]في قوله تعالى:   نفخة البعث:
َي م ٌ َينُْظُروَن[ ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأْخَر  َفإَِذا ُهْم قِ
مر:ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأْخَر  َفإَِذا ُهْم قِ مر:}الزُّ    {{4848}الزُّ

لقاوة أدلتاه،  ؛يمكن القول بأن القول األول هو األصل ،وبعد الوقوف على األدلة لكال الفريقين
جميااع الخلااق وماان شاادة فاازعهم يصااعق  ،يعقبهااا الفاازإبااأن النفخااة األولااى  بااين اآليااات ويمكاان الجمااع

  . (3)فيفيقون أجمعون ،نفخ الثانية للبعثهم وأمواتهم، ثم ي  و أحيا

 عذاب أهل القبور بين النفختين:

أو توقفاااه باااين النفختاااين؛ وذلاااك  ،لقاااد اختلاااف العلمااااء حاااول اساااتمرار عاااذاب مااان فاااي القباااور
  ،{{9191}يددس:}يددس:  [[....َمييْن َبَعَثنَيي  ِمييْن َمْرَقييِدَن  َمييْن َبَعَثنَيي  ِمييْن َمْرَقييِدَن    ....]]ه تعااالى: لخااتالفهم فااي تفسااير معنااى كلمااة مرقاادنا فااي قولاا

 وهذه أقوال العلماء في تفسيرها في اآلية:

ا شااهدو  ماا لعظام ؛العاذاب مان القبار فاي يقاساون كاانوا بماا علمهام ماع ،مرقادا   ذلكأول: سمي 
 ألوان من فيها وما ،هنمج عاينوا إذا نهموذلك أل ،مإليه بالنسبة ا  مرقد ما في القبر فكأن ،من األهوال

   .ذلك فيقولون مقارنة  بما يشاهدوه؛ ،النوم مثل فيه كانوا ما يرون ،العذاب

 بعثاوا فاإذا ،فيرقادون النفختاين، باين العاذاب عانهم يرفاع تعاالى الل اه ألن هاذا يقولون إنماثانيا : 
  .(2)بالويل دعوا القيامة وعاينوا ،األخيرة النفخة بعد

ألناه ثبات باألدلاة اساتمرار  ؛على تلك المعاني يمكان اساتبعاد القاول األخيارولكن بعد الوقوف 
ا َوَعِشيًّ  َوَيْوَم َتُقوُم وذلك فيما قال اهلل تعاالى:  ،عذاب القبر إلى يوم القيامة ا َوَعِشيًّ  َوَيْوَم َتُقوُم ]النَّ ُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَه  ُغُدوًّ ]النَّ ُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَه  ُغُدوًّ

يي َعُة َأْدِخُلييوا َآَل فِْرَعييْوَن َأَشييدَّ الَعييَذاِب[  يي َعُة َأْدِخُلييوا َآَل فِْرَعييْوَن َأَشييدَّ الَعييَذاِب[ السَّ وقااد تااآزرت األدلااة ماان الساانة النبويااة فااي ذلااك . {{0404}غددافر:}غددافر:السَّ
َماار اْباان ومنهااا مااا ورد عاان ،المعنااى ــا) : قَااالَ   الن بِااي   َأن    ع  ــلٌ  ب ي ن م  ــن   إ ز ار هُ  ي ُجــرُّ  ر ُج ء   م  ــي ال   ال ُخ
ف   لُ  ف ُهو   ب ه   ُخس  ل ج  م   إ ل ى األ  ر ض   ف ي  (1) ي ت ج   .  (3) (ال ق ي ام ة   ي و 

 النفختين:  المدة بين

ولكنه أجاب بما يحدد  ،قد س،ل عن المدة بين النفختين إن السنة النبوية قد بينت أن النبي 
 ه َرْياَرةَ  َأبِاي َعانْ وذلاك لماا ورد  ،أو سانة ا ،أو شاهر  ا ،ن يوماو إلياه أهاي أربعا ، ولكن لم يوحَ نو أنها أربع

                                                 
روح المعاني: . 7/322. إرشاد الساري: 23/55. عمدة القاري: 11/365 :لبن حجر :(  انظر: فتل الباري1)

20/31 . 
 .8/130الكشف والبيان:  .5/133 :عمدة القاري.4/17معالم التنزيل في تفسير القرآن: انظر:  ( 2)
يتجلجل فيها الى يوم القيامه: اي يغوص في الرا حين يخسف به والجلجلة حركة مع صوت. النهاية في   (3)

 .1/284غريب الحديث: 
 .3485 ، ح4/177خيالء، (  صحيل البخاري: كتاب اللباس، باب حديث من جر ثوبه من 4)
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   َالل ااهِ  َرس ااول   قَااالَ :  قَااال  : (ــا ت ــي ن  النَّف   ب ــي ن   م  ب ُعــون   خ  ب ُعــون   :ق ــال   أ ر  ــا أ ر  ما ــتُ  :ق ــال   ي و   :ق ــال   أ ب ي 
ب ُعون   ب ُعون   :ق ال   أ ب ي تُ  :ق ال   ش ه راا أ ر  لُ  ُثمَّ  :ق ال   أ ب ي تُ  : ق ال   س ن ةا  أ ر   ف ي ن ُبُتون   م اءا  السَّم اء   م ن   اللَّهُ  ُين ز 

ءٌ  ن س ان  اإل    م ن   ل ي س   ال ب ق لُ  ي ن ُبتُ  ك م ا ل ـى إ لَّ  ش ـي  ـا إ لَّ  ي ب  ـداا ع ظ ما ـبُ  و ُهـو   و اح  ن ـهُ  الـذَّن ب   ع ج  م   ُير كَّـبُ  و 
ل قُ  م   ال خ   . (1) (ال ق ي ام ة   ي و 

 ،أو شهر ،أنه يوم ذلك بتعيين القول عن امتنعوقد أورد شراح الحديث أن معنى )أبيت(: أي 
  .(2)بذلك علم عنده يكن لم ألنه أو سنة؛
 

 المطلب الثالث: الحشر:
 تعريف الحشر: 

 .(3): الجمعالحشر لغة  -

(3)للحساب -يوم القيامة -:  الجمع إلى الموقفاصطالحاا  الحشر  -
 . 

 األدلة عليه:

تبين أنهما تناولتا قضية حشار النااس ياوم  ،موضوإ البحث ،بعد الوقوف على آيات السورتين
 : عدة، وهيالقيامة في مواضع 

 يَن ُهْم َفَليْم ُنَغي ِدْر ِمينُْهْم  ألول: قوله تعالى:الموضع ا َْشْ َْ ُ اجِلَب َل َوَتَر  األَْرَض َبي ِرَزًة َو ِّْ يَن ُهْم َفَليْم ُنَغي ِدْر ِمينُْهْم ]َوَيْوَم ُنَس َْشْ َْ ُ اجِلَب َل َوَتَر  األَْرَض َبي ِرَزًة َو ِّْ ]َوَيْوَم ُنَس

ًدا[ َْ ًدا[َأ َْ  . (5)فلم نترك منهم أحدا   ،أي حشرناهم جميعا  إلى الموقف والحساب    {{0101}الكهف:}الكهف:  َأ

 :وِر فَ ......]] الموضع الثاني: قوله تعالى وِر فَ َوُنِفَخ ِِف الصه    {{5555}الكهف:}الكهف:  َجَمْعنَ ُهْم ََجًْع [َجَمْعنَ ُهْم ََجًْع [َوُنِفَخ ِِف الصه

 فاي أجساادهم وتمزقات ،أوصاالهم تفرقت ما بعد ،ال،قخال جمع اهلل  الصور، في نفخ إذاأي 
 األولااين القيامااة، لموقااف وجمعهاام حشاارهم ثاام األجساااد، إلااى األرواح اهلل أعااادو  المحشاار، أرا

                                                 
 .4814 ، ح6/165(  صحيل البخاري: كتاب التفسير، باب تفسير سورة الزمر، 1)
 .15/146عمدة القاري: . 8/650 ،فتل الباري: ابن حجر :(  انظر2)
 .2/882. لسان العرب: 3/103:  األعظم والمحيط المحكم( 3)
 .3/345: فتل القدير. 6/175: والبيان الكشف(  4)
 . 574ص. تيسير الكريم الرحمن: 288/ 15. روح المعاني: 3/155: معالم التنزيل في تفسير القرآنانظر:  ( 5)
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- الكاافرون فأماا بأعماالهم، ونجازَ وي   ،حاسابواوي   ،ساألوالي   والماومنين، والكاافرين واآلخارين، مانهم
  .(1)أبدا   فيها خالدين جزاوهم، جهنم فإن -اختالفهم على

 :وَن[  الموضع الثالث: قوله تعالى َدًة َفإَِذا ُهْم ََجِيع ٌ َلَدْينَ  ُُمَْضُ
ِْ وَن[ ]إِْن َك َنْت إَِلَّ َصْيَحًة َوا َدًة َفإَِذا ُهْم ََجِيع ٌ َلَدْينَ  ُُمَْضُ
ِْ    {{9393}يس:}يس:]إِْن َك َنْت إَِلَّ َصْيَحًة َوا

 غير من الحساب لفصل هم بعد البعث،بإحيا، ،أي إن كانت إل نفخة واحدة فإذا هم محضرون
 األسباب عن باستغنا،هما واإليذان ،والحشر ،البعث أمر تهوين من وفيه عين، طرفة ما لبث
  .(2)يخفى ل ما

 :ٍة ... ... ]] الموضع الرابع: قوله تعالى َل َمرَّ ٍة َلَقْد ِجْئُتُموَن  َكََم َخَلْقنَ ُكْم َأوَّ َل َمرَّ لقد بين   {{0808}الكهف:}الكهف:[[......َلَقْد ِجْئُتُموَن  َكََم َخَلْقنَ ُكْم َأوَّ
 لناس في أرا المحشر على معنيين: هي،ة ا اهلل 

  .غرل   عراة حفاةعلى هي،ة خلقكم أول مرة : أي مر ة، أو ل خلقناكم كما كا،نين : أنكم األول
أول مرة، أي  أنشأناكم كما بعثناكم لقدأي  ،األولى كخلقتكم موكحياوا   ،خلقكم المراد أن: الثاني

  .(3)بل أيسريكون كخلقها أول مرة  ،تركيب األجسام بعد فنا،ها

ُشوُرون   إ نَُّكم  ): َقالَ   الن ِبي   َعنْ   َعب اس   اْبنِ  َعنْ  ورد مال  :ق ر أ   ُثمَّ  (ُغر لا  ُعر اةا  ُحف اةا  م ح 
َل َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعًدا َعَلْينَ  إِنَّ  ُكنَّ  َف ِعلنَِي[   ......]] َل َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعًدا َعَلْينَ  إِنَّ  ُكنَّ  َف ِعلنَِي[ َكََم َبَدْأَن  َأوَّ  َعب اس   اْبن ورد عن ، وما(4)({{200200}اْلنبياء:}اْلنبياء:َكََم َبَدْأَن  َأوَّ

ُقو إ نَُّكم  ) :َيق ول    الن ِبي   َسِمْعت  قال:    .(5) (ُغر لا  ُمش اةا  ُعر اةا  ُحف اةا  اللَّه   ُمال 
عرا على الكافرين في أرا المحشر؛ لقوله تعالى: أن جهنم ت   ،ومن أهوال يوم القيامة

جمع الخال،ق ي أنيوم جهنم  أي أبرز اهلل  {{200200}الكهف:}الكهف:  ]َوَعَرْضنَ  َجَهنََّم َيْوَمئٍِذ لِْلَك فِِريَن َعْرًض []َوَعَرْضنَ  َجَهنََّم َيْوَمئٍِذ لِْلَك فِِريَن َعْرًض [
 ،عرضا  فظيعا  ها،ال   وعرضت عليهم ؛ويسمعون لها تغيظا  وزفيرا   ،حيث يرونها ،منهمللكافرين  كافة

 . (6)ألن ذلك ألجلهم خاصة ؛وتخصيص العرا بهم مع أنها بمرأى من أهل الجمع قاطبة

                                                 
تيسير الكريم الرحمن:  .16/45روح المعاني:  .5/247 :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :(  انظر1)

 .487ص
روح المعاني:  .4/270ار التنزيل وأسرار التأويل: . أنو 533/ 20جامع البيان في تأويل القرآن:  :(  انظر2)

12/33 . 
 . 346/ 3فتل القدير:    .3/551.  الكشاف:  3/166لباب التأويل: انظر: (  3)
َذ اهللُ إِْبَراِهيَم َخلِيًَل[ }النس ء:(  صحيل البخاري: كتاب األنبياء، باب قول اهلل تعالى: 4) َ ، 4/135،{121]... َواَّتَّ

  .3345 ح
 .6524، ح8/105(  صحيل البخاري: كتاب الرقا،ق، باب كيفية الحشر، 5)
 . 16/45روح المعاني:   .5/205(  انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن: 6)
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ًف [ ]َوَرَأ  اِلُْجِرُموَن ]َوَرَأ  اِلُْجِرُموَن  وكذلك قوله تعالى:  ِ ُْ ْ ََيُِدوا َعنَْه  َم ُعوَه  َوَِل
ُْم ُمَواقِ ًف [ النَّ َر َفَظنهوا َأَّنَّ ِ ُْ ْ ََيُِدوا َعنَْه  َم ُعوَه  َوَِل
ُْم ُمَواقِ النَّ َر َفَظنهوا َأَّنَّ

من هول أو ظنوا  أي لما رأى المجرمون النار يوم القيامة أيقنوا مخالطتهم لها ودخولها،  {{9393}الكهف:}الكهف:
  .(1)أنهم واقعون فيها في تلك الساعة ،شدة ما يسمعون من تغيظها وزفيرهاو  يرون،ما 

ْدِري   َسِعيد   َأِبي َعنْ هذا المعنى ما ورد ويويد   ال ك اف ر   إ نَّ )...: َقالَ   اهللِ  َرس ولِ  َعنْ   اْلخ 
ه نَّم ، ل ي ر ى ي ُظنُّ  ج  ير ة   م ن   ُمو اق ع ُتهُ  أ نَّه ا و  ين   م س  ب ع   .(2)(س ن ةا  أ ر 

ُرجُ ) :  الل هِ  َرس ول   َقالَ  :َقالَ   ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنوما ورد  م   النَّار   م ن   ُعُنقٌ  ي خ   ل هُ  ال ق ي ام ة   ي و 
ي ن ان   رُ  ع  م عُ  و ُأُذن ان   ب ه م ا ُيب ص  ل س انٌ  ب ه م ا ي س  قُ  و  ث ةٍ  ُوكِّل تُ  إ نِّي ف ي ُقولُ  ب ه   ي ن ط  بَّارٍ  ب ُكلِّ  ب ث ال  ن يدٍ  ج   ع 
ب ُكلِّ  ر   إ ل هاا  اللَّه   م ع   ادَّع ى م ن   و  ر ين  و ال   آخ  وِّ  . (3)(ُمص 

 

   -المطلب الرابع: العرض ونشر الصحف والحساب:
 

 أولا: العرض: 

 تعريف العرض: 
 ،البعيار علاى الحاوا عرضت، و إياه أراه : عرضا   يعرضه عليه الشيء رَا عَ  العرض لغة:

 .(4)حالهم ما ونظرت ،عليك أمررتهم إذا :العين عرا الجند وعرضت ،الكتاب وعرضت

 -ن:ييوم القيامة يحمل معني إن عرا العباد على اهلل حاا: العرض اصطال

 ،صفحاتهم  له بادية،  ربهم على كلهم الخال،ق عرا وهو معنى عام،ول: األ  المعنى
 .يحاسب ل ومن ،الحساب يناقش من فيه يدخل هذا ،خافية منهم  عليه تخفى ل

 

                                                 
. 16/278روح المعاني: . 5/178. روح البيان:5/225إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: انظر: ( 1)

 ..1/653قرآن المجيد: مراح لبيد لكشف معنى ال
: حسن لغيره، األرنووط. قال شعيب 11714 ، ح ،18/242مسند اإلمام أحمد: مسند أبي سعيد الخدري  (2)

سناده ضعيف.  وا 
 على صحيلإسناده  :األرنووط شعيب قال .8430، ح ،14/152مسند أبي هريرة  مسند اإلمام أحمد: (3)

 .الشيخين شرط
 .4/2885لسان العرب: انظر:   (4)
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 وساااترها ،بهاااا تقريااارهمو  ،علااايهم الماااومنين معاصاااي عااارا معناااى خااااص، :الثـــاني والمعنـــى
  .  (1)لهم ومغفرتها ،عليهم

أكثر من موضع، ومن ذلك ما ورد في سورة  في العزيز كتابه في العرا تعالى اهلل ذكر وقد
ٍة َبيْ  َزَعْميُتْم الكهف في قوله تعاالى:  َل َميرَّ َك َصفًّ  َلَقيْد ِجْئُتُموَني  َكيََم َخَلْقنَي ُكْم َأوَّ ٍة َبيْ  َزَعْميُتْم ]َوُعِرُضوا َعََل َربِّ َل َميرَّ َك َصفًّ  َلَقيْد ِجْئُتُموَني  َكيََم َخَلْقنَي ُكْم َأوَّ َألَّيْن َألَّيْن ]َوُعِرُضوا َعََل َربِّ

وفي هذه اآلية وصف لكيفية وقوف العباد فاي أرا المحشار علاى     {{0808}الكهف:}الكهف:َنْجَعَ  َلُكْم َمْوِعًدا[ َنْجَعَ  َلُكْم َمْوِعًدا[ 
 :عدة معان  

وُق  :تعالى قال كما واحدا   صفا    اهلل يدي بين يقومون الخال،ق جميع نأ .2 وُق ]َيْوَم َيُقوُم الره ]َيْوَم َيُقوُم الره

ْْحَُن َوَق َل َصَواًب [   َواَِلََلئَِكُة َصفًّ  ََل َيتََكلَُّموَن إَِلَّ َمنْ َواَِلََلئَِكُة َصفًّ  ََل َيتََكلَُّموَن إَِلَّ َمنْ  ْْحَُن َوَق َل َصَواًب [ َأذَِن َلُه الرَّ    {{3838}النَّبأ:}النَّبأ:َأذَِن َلُه الرَّ

 {{1111}الفمر:}الفمر:]َوَج َء َربهَك َواِلََلُك َصفًّ  َصفًّ [ ]َوَج َء َربهَك َواِلََلُك َصفًّ  َصفًّ [  :قال كما صفوفا   نقا،مي .1
(2)

 

 تشبيه اآلية وفي ،أحدا   أحدْ  يحجب ل واحد كل رىي كما جماعتهم رىت   ،ظاهرين مصطفين .3
  .(1) فيهم ليأمر بل ،ليعرفهم ل ، السلطان على يعرا الذي الجيش بحال حالهم

[ : لقوله تعالى للحساب  اهلل على العباد ويعرا َفى ِمنُْكْم َخ فَِية ٌ [ ]َيْوَمئٍِذ ُتْعَرُضوَن ََل ََّتْ َفى ِمنُْكْم َخ فَِية ٌ ]َيْوَمئٍِذ ُتْعَرُضوَن ََل ََّتْ

ة:  اهلل على يخفى ل ،به عالما   يكن لم ما به ليعلم سبحانه عليه العرا ذلك وليس {{2828}اْلاقَّة:}اْلاقَّ
نما ،كانت ما كا،نة خافية لكموأفعا أقوالكم أو ذواتكم من سبحانه  والتوبيخ الختبار عرا هو وا 

 .(4)بعد ذلكوالمناقشة  ،لهم ومغفرتها ،عليهم وسترها ،بها تقريرهمو  باألعمال

ـا:  ) الل اهِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ   َحاِتم   ْبنِ  َعِدي   َعنْ ويويد هذا المعنى ما ورد  ـن ُكم   م  ـدٌ  م   إ لَّ  أ ح 
بُّهُ  س ُيك لُِّمهُ  ب ي ن هُ  ب ي ن هُ  ل ي س   ر  ُجم انٌ  و  ن هُ  أ ي م ن   ف ي ن ُظرُ  ُتر  ي ن ُظرُ  ع م ل ه   م ن   ق دَّم   م ا إ لَّ  ي ر ى ف ال   م  ـأ م   و   أ ش 

ن هُ  ـا إ لَّ  ي ر ى ف ال   م  ي ن ُظـرُ  ق ـدَّم   م  ـه   ت ل ق ـاء   النَّـار   إ لَّ  ي ـر ى ف ـال   ي د ي ـه   ب ـي ن   و  ه  ج  ل ـو   النَّـار   ُقواف ـاتَّ  و  ـقِّ  و   ب ش 
ر ةٍ      (5)(. ت م 

 
 

                                                 
 .2/822(  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول: 1)
 . 3/238. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 417 /3. فتل القدير: 150 /5(  انظر: تفسير القرآن العظيم: 2)
  .2/304. . مدارك التنزيل: 3/238(  انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 3)
 .2/822 :. معارج القبول337 /5 ( انظر:  فتل القدير:4)
 .7443، ح5/148مع األنبياء وغيرهم، (  صحيل البخاري: كتاب التوحيد، باب كالم الرب 5)
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 ثانياا:  نشر الصحف:

بها أعمال العباد للعرا  إن من مشاهد يوم القيامة نشر الصحف التي أحصى اهلل 
 والحساب، وهذا ما أقر به أهل السنة والجماعة؛ لما دل عليه القرآن والسنة النبوية.

]َوُوِضَع الكَِت ُب َفَُتَ  اُِلْجِرِمنَي ]َوُوِضَع الكَِت ُب َفَُتَ  اُِلْجِرِمنَي   ذلك في قوله تعالى: وقد ورد في سورة الكهف ما يدل على 

ًة إَِلَّ أَ  َْ
ًة َوََل َكبِ َْ ُر َصِغ

َّ  فِيِه َوَيُقوُلوَن َي  َوْيَلتَنَ  َم ِل َهَذا الكَِت ِب ََل ُيَغ دِ ًة إَِلَّ أَ ُمْشِفِقنَي ُِم َْ
ًة َوََل َكبِ َْ ُر َصِغ

َّ  فِيِه َوَيُقوُلوَن َي  َوْيَلتَنَ  َم ِل َهَذا الكَِت ِب ََل ُيَغ دِ َص َه  َوَوَجُدوا َم  َعِمُلوا ُمْشِفِقنَي ُِم َص َه  َوَوَجُدوا َم  َعِمُلوا ْْ ْْ

 َْ ا َوََل َيظْلُِم َربهَك َأ َْ َْ ِْضً ا َوََل َيظْلُِم َربهَك َأ    {{0505}الكهف:}الكهف:ًدا[ ًدا[ َْ ِْضً

]َوإَِذا ]َوإَِذا كمااااا يوضاااال معنااااى ذلااااك قولااااه تعااااالى:   ،وذلااااك يعنااااي نشاااار صااااحا،ف أعمااااال العباااااد

ييْت[ ييُحُف ُنِْشَ ييْت[الصه ييُحُف ُنِْشَ َوُنْخييِرُج َلييُه َيييْوَم الِقَي َمييِة كَِت ًبيي  َيْلَقيي ُه َمنُْشييوًرا[ َوُنْخييِرُج َلييُه َيييْوَم الِقَي َمييِة كَِت ًبيي  َيْلَقيي ُه َمنُْشييوًرا[   ... ... ]] وقولااه تعااالى:  {{2020}التَّكددوير:}التَّكددوير:  الصه

يي ]]وذلااك لقولااه تعااالى:  ،لهشااما أو يمينااهيتلقاااه ب اماارئ كاالو ، {{2323}اإلرساء:}اإلرساء: َِمَّ يي َف َِمَّ   ،،بَِيِمينِييهِ بَِيِمينِييهِ   كَِت َبييهُ كَِت َبييهُ   ُأوِِتَ ُأوِِتَ   َميينْ َميينْ   َف

َس ًب   َُيَ َسُب َُيَ َسُب   َفَسْوَف َفَسْوَف  َس ًب ِْ ا  ِْ ًْ اَيِس ًْ وًرا  َأْهلِهِ َأْهلِهِ   إََِل إََِل   َوَينَْقلُِب َوَينَْقلُِب   ، ، َيِس وًراَمَْسُ ي       ،،َمَْسُ ي َوَأمَّ   َييْدُعوَييْدُعو  َفَسيْوَف َفَسيْوَف ،  ،  َظْهيِرهِ َظْهيِرهِ   َوَراءَ َوَراءَ   كَِت َبيهُ كَِت َبيهُ   ُأوِِتَ ُأوِِتَ   َمينْ َمينْ   َوَأمَّ

ا  َوَيْصيََل َوَيْصيََل       ،،ُثُبيوًراُثُبيوًرا ًْ اَسيِع ًْ ي      ،،َسيِع يإِنَّ يوًرا  َأْهلِييهِ َأْهلِييهِ   ِِف ِِف   َكي نَ َكي نَ   هُ هُ إِنَّ يوًراَمَْسُ يهُ   ،  ،  َمَْسُ يهُ إِنَّ ييورَ   َلينْ َلينْ   َأنْ َأنْ   َظينَّ َظينَّ   إِنَّ ييورَ ََيُ يهُ   إِنَّ إِنَّ   َبيََل َبيََل   ، ، ََيُ يهُ َربَّ ا  بِيهِ بِيهِ   َكي نَ َكي نَ   َربَّ ًْ اَبِصيي ًْ [ [ َبِصيي

 أنفساهم علاى يادعون ، ن والعصاة في صحا،ف أعمالهمو ومن هول ما يرى المجرم، {{2929--11اًلنشقاق:اًلنشقاق:}}
 الجلياال فيااه الااذيو  ،ضاابطهاو  ،حصاارهاو  ،أحصاااها إل المعاصااي ماان شااي،ا   يتاارك لهالك، ألنااه بااال

ا ... ... ]]: قولاهل ،والكبيار والصاغير ،والحقير ي ِْضً َْ ا َوَوَجيُدوا َمي  َعِمُليوا  ي ِْضً َْ  خيار مان أي{ { 0505}الكهدف:}الكهدف:  [[... ... َوَوَجيُدوا َمي  َعِمُليوا 
ا َوَم  َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَوده َليْو َأنَّ َبْينَ : تعالى قال كما ،وشر ٍ ُُمَْضً ْْ ُِد ُك ه َنْفٍس َم  َعِمَلْت ِمْن َخ ََ ا َوَم  َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَوده َليْو َأنَّ َبْينَ ]َيْوَم  ٍ ُُمَْضً ْْ ُِد ُك ه َنْفٍس َم  َعِمَلْت ِمْن َخ ََ َهي  َهي  ]َيْوَم 

ُرُكُم اهللُ َنْفَسيُه َواهللُ َرُءوف ٌ بِ لِعَبي ِد[ يذِّ ُرُكُم اهللُ َنْفَسيُه َواهللُ َرُءوف ٌ بِ لِعَبي ِد[َوَبْينَُه َأَمًدا َبِعييًدا َوَُيَ يذِّ ُِ اإِلْنَسي ُن :  تعاالى وقاال   {{3030}آل عمدران:}آل عمدران:  َوَبْينَُه َأَمًدا َبِعييًدا َوَُيَ ُِ اإِلْنَسي ُن ]ُينَبَّي ]ُينَبَّي

َر[ َم َوَأخَّ َر[َيْوَمئٍِذ بََِم َقدَّ َم َوَأخَّ يائُِر[ :  تعالى وقال  {{2323}القيامة:}القيامة:  َيْوَمئٍِذ بََِم َقدَّ َ يائُِر[ ]َيْوَم ُتيْبََل الَسَّ َ  المخباآت رتظها أي   {{55}الطًّدارق:}الطًّدارق:]َيْوَم ُتيْبََل الَسَّ
  ،ويغفر ،ويصفل ،يعفو بل ؛خلقه من أحدا   يظلم ول جميعا   أعمالهم في عباده بين فيحكم ،والضما،ر

ٍة َوإِْن َتييُك : تعاالى قاال ،وعدلاه ،وحكمتاه ،بقدرتاه يشااء مان ويعاذب ،ويارحم ٍة َوإِْن َتييُك ]إِنَّ اهللَ ََل َيْظلِيُم ِمْثَقي َل َذرَّ ]إِنَّ اهللَ ََل َيْظلِيُم ِمْثَقي َل َذرَّ

َسنًَة ُيَض ِعْفَه  َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنهُ  َسنًَة ُيَض ِعْفَه  َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنهُ َْ {{0000}النساء:}النساء:َأْجًرا َعظِيًَم[ َأْجًرا َعظِيًَم[   َْ
 (1).  

وأنه سوف يحاسب عليها عندما  ،وتحصى ،كتبوقد ورد في سورة يس أن أعمال العباد ت  
 يبعثه اهلل

، :ٍء  ومن ذلك قوله تعالى ُموا َوَآَث َرُهْم َوُك َّ ََشْ ٍء ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكُتُب َم  َقدَّ ُموا َوَآَث َرُهْم َوُك َّ ََشْ ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكُتُب َم  َقدَّ

                                                 
 /10. الجامع ألحكام القرآن:177 /5. معالم التنزيل: 81/38(  انظر:  جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  1)

. فتل 5/164. تفسير القرآن العظيم: 2/305ارك التنزيل: . مد3/232. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 418
 .346 /3القدير: 
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َصيْنَ ُه ِِف إَِم  ْْ َصيْنَ ُه ِِف إَِم أ ْْ : على وجهين وهما صحيحان لورود [َوَآثَاَره مْ ]، وأما المقصود   {{2121}يس:}يس:ٍم ُمبنٍِي[ ٍم ُمبنٍِي[ أ

 نصوص في السنة تثبتهما:  

 َأبِاي نْ وما يوياد ذلاك ماا ورد عا ،أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية ول:األ 
ــمُ ) :  الن بِااين  قَااالَ : قَااالَ   م وَسااى ظ  ــراا النَّــاس   أ ع  ــ أ ج  ة   يف  ــال  ــُدُهم   الصَّ ــُدُهم   أ ب ع  ــى ف أ ب ع  شا  و الَّــذ ي م م 
رُ  ة   ي ن ت ظ  ال  تَّى الصَّ لِّي ه ا ح  م ام   م ع   ُيص  ظ مُ  اإل   راا أ ع  لِّي الَّذ ي م ن   أ ج    (3)(. ي ن امُ  ُثمَّ  ُيص 

 ْبانِ ا يرِ َجرِ  َعنْ ومن ذلك ما ورد  .أو سي،ة يعمل بها بعدهم ،من سنة حسنة تركواما  اني:والث
م   ف ـي س ـنَّ  م ن  : ) الل هِ  َرس ول   : قالَقالَ   الل هِ  َعْبدِ  ـال  س  س ـن ةا  ُسـنَّةا  اإل   ـل   ح   ل ـهُ  ُكت ـب   ب ع ـد هُ  ب ه ـا ف ُعم 
ث لُ  ر   م  م   م ن   ي ن ُقُص  و ل   ب ه ا ع م ل   م ن   أ ج  ءٌ  ُأُجور ه  م ن   ش ي  م   ف ـي س ـنَّ  و  ـال  س  ـل   ةا س ـيِّئ   ُسـنَّةا  اإل    ب ه ـا ف ُعم 
ل ي ه   ُكت ب   ب ع د هُ  ث لُ  ع  ر   م  ز  م   م ن   ي ن ُقُص  و ل   ب ه ا ع م ل   م ن   و  ز ار ه  ءٌ  أ و   . (2) (ش ي 

 دارت األقوال حول معنيين:  ،وعند الوقوف على أقوال المفسرين في المراد باإلمام المبين

 : صحا،ف األعمال التي تنشر يوم القيامة.األول

  .(3)هألنه يبين عن حقيقة جميع ما أثبت في ؛صف بأنه مبين، وو  المحفوظ اللوح :الثاني
وعلى أي من المعنيين فكليهما يحتمل الصحة، وذلك ألن اللوح المحفوظ مسجل فيه أعمال 

أن الباحثة الخال،ق كلها، وهو األصل لصحا،ف األعمال التي تخص كل عبد، ولكن ما يرجل لدي 
وفي ذلك اليوم  ،وذلك ألن سياق اآليات يتحدث عن يوم القيامة ،ألعمالالمقصود هو صحا،ف ا

 ،ألنه يبين كل أعمال العبد ؛يتم محاسبة العباد كْل من كتاب أعماله الخاص به، ووصفه بالمبين
 .نهاول كبيرة إل أحصاها وبي   ،ول يدإ صغيرة

 

 ثالثاا:  الحساب: 

حساب اهلل لعباده؛ والحكمة من الحساب هو  عدل  منه وفضال   وقد اقتضت مشي،ة اهلل 
مما قدمت  المواقف في ،صغيرة وكبيرة كل عن العباد َيْسأل  اهلل إنف ،إظهار كمال عدله 

َزْوَن إَِلَّ َم  ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن[حيث قال تعالى:  أيديهم، ْ َُ َزْوَن إَِلَّ َم  ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن[]َف لَيْوَم ََل ُتْظَلُم َنْفس ٌ َشْيئً  َوََل  ْ َُ  (4).{{9090}يس:}يس:  ]َف لَيْوَم ََل ُتْظَلُم َنْفس ٌ َشْيئً  َوََل 

                                                 
 .651 ،ح1/132(  صحيل البخاري:  كتاب اآلذان، باب فضل صالة الفجر في جماعة، 1)
 .8/61أو سي،ة ومن دعا إلى هدى أو ضاللة،  ،(  صحيل مسلم: كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة2)
 .351 /11. تفسير القرآن العظيم: 180/ 2ل: (  التسهيل لعلوم التنزي3)
 .33ص ،بن أبي يعلىل(  انظر: العتقاد: 4)
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لى ،الحساب في مناقش :إلى فيه الناس فاوتويت لى ،فيه مسامل وا  الجنة بغير  يدخل من وا 
  (1)حساب.

 الفرق بين العرض والحساب: 

تبين أنه ورد ما يفرق بين العرا والحساب على  ،بعد الوقوف على نصوص السنة النبوية
 أن:
 سترها في الدنيا.  وسترها على العبد كما ،: هو الحساب اليسير، أي التقرير بالذنوبالعرض 
 هو المناقشة على كل صغيرة وكبيرة.والحساب : 

دٌ  ل ي س  ) : َقالَ   الل هِ  َرس ولَ  َأن  رضي اهلل عنها  َعاِ،َشة ما ورد عنودليل ذلك   اس بُ  أ ح   ُيح 
م   مَّ  َمْن ُأوِِتَ كَِت َبُه بَِيِمينِهِ  :ع ال ىت   اللَّهُ  ق ال   ق د   أ ل ي س   اللَّه   ر ُسول   ي ا :ف ُقل تُ  (ه ل ك   إ لَّ  ال ق ي ام ة   ي و 

َِ مَّ  َمْن ُأوِِتَ كَِت َبُه بَِيِمينِهِ ]َف
َِ ، ، ]َف

ا[ }اَلنشق ق: ًْ َس ًب  َيِس
ِْ ا[ }اَلنشق ق:َفَسْوَف َُيَ َسُب  ًْ َس ًب  َيِس
ِْ ا) :  الل هِ  َرس ول   َفَقالَ  ،،{{22--77َفَسْوَف َُيَ َسُب  ل ي س   ال ع ر ُض  ذ ل ك   إ نَّم  دٌ  و   أ ح 

س اب   ُين اق ُش  م   ال ح    (2)(. ُعذِّب   إ لَّ  ال ق ي ام ة   ي و 

لْ  َعَرَا  ِإذْ   ع َمرَ  ْبنِ اوكما ورد عن   ِفي َيق ول    الل هِ  َرس ولَ  َسِمْعتَ  َكْيفَ  :َفَقالَ عليه  َرج 
ن ي  اللَّه   إ نَّ ) :َيق ول    الل هِ  َرس ولَ  َسِمْعت   :َفَقالَ  الن ْجَوى م ن   ُيد   ْ عُ  ال ُم ل ي ه   ف ي ض  ُترُهُ  ك ن ف هُ  ع  ي س   و 
تَّى ر بِّ  أ ي   ن ع م   :ف ي ُقولُ  ؟.ك ذ ا ذ ن ب   أ ت ع ر فُ  ك ذ ا ذ ن ب   أ ت ع ر فُ  : ف ي ُقولُ  ر هُ  إ ذ ا ح  ر أ ى ب ُذُنوب ه   ق رَّ  ف ي و 
ه   ُته ا : ق ال   ه ل ك   أ نَّهُ  ن ف س  ل ي ك   س ت ر  ف ُره ا و أ ن ا الدُّن ي ا ف ي ع  م   ل ك   أ غ  س ن ات ه   ك ت اب   ُيع ط ىو   ،ال ي و   و أ مَّا ح 

ه ادُ  ف ي ُقولُ  و ال ُمن اف ُقون   ك اف رُ ال   ِْم َوَيُقوُل  األ  ش  َِّن اْفَُتَ  َعََل اهللِ َكِذًب  ُأوَلئَِك ُيْعَرُضوَن َعََل َرَّبِّ ِْم َوَيُقوُل ]َوَمْن َأْظَلُم ُِم َِّن اْفَُتَ  َعََل اهللِ َكِذًب  ُأوَلئَِك ُيْعَرُضوَن َعََل َرَّبِّ ]َوَمْن َأْظَلُم ُِم

ِْم َأََل لَْعنَُة اهللِ َعََل الظَّ ِلنَِِي[ }هود: ِْم َأََل لَْعنَُة اهللِ َعََل الظَّ ِلنَِِي[ }هود:األَْشَه ُد َهُؤََلِء الَِّذيَن َكَذُبوا َعََل َرَّبِّ  . (1)( {{7722األَْشَه ُد َهُؤََلِء الَِّذيَن َكَذُبوا َعََل َرَّبِّ

ُمنَ  َأْيِدُّيِْم َوَتْشَهُد  ويوكد معنى الحساب العسير قوله تعالى: ُمنَ  َأْيِدُّيِْم َوَتْشَهُد ]اليَْوَم َنْختُِم َعََل َأْفَواِهِهْم َوُتَكلِّ ]اليَْوَم َنْختُِم َعََل َأْفَواِهِهْم َوُتَكلِّ

ففيه بيان لمظهر الحساب العسير يوم القيامة، بعد إنكار الكفار   {{4949}يس:}يس:  َأْرُجُلُهْم بََِم َك ُنوا َيْكِسُبوَن[َأْرُجُلُهْم بََِم َك ُنوا َيْكِسُبوَن[
  .(4)وتشهد عليهم جوارحهم ،فيختم على أفواههم جترحوا من سي،ات،لما ا والمنافقين والعصاة

ــا:  قَااالَ   َماِلااك   ْباانِ  أَنااسِ ويويااد هااذا المعنااى مااا ورد َعااْن  ــد   ُكنَّ ن  ك  :  اللَّــه   ر ُســول   ع  ــح   ف ض 
ُرون   ه ل  : )ف ق ال   كُ  م مَّ  ت د  ح  ر ُسوُلهُ   اللَّهُ  ُقل ن ا :ق ال   (أ ض  ل مُ   و  اط ب ة   م ن  ) : ق ال   أ ع  بَّـهُ  ال ع ب ـد   ُمخ   ر 

                                                 
 .1/52(  إحياء علوم الدين: 1)
 .6537 ،ح8/112(  صحيل البخاري: كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب، 2)
، 3/128، {18 َعََل الظَّ ِلنَِِي[ }هود:]...َأََل َلْعنَُة اهللِ (  صحيل البخاري: كتاب المظالم، باب قول اهلل تعالى:  3)

 . 2441ح
 .11/373: العظيم القرآن سيرفت. 7/24معالم التنزيل في تفسير القرآن: انظر: ( 4)
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ن ـي أ ل ـم   ر بِّ  ي ا :ي ُقولُ  ر  ـن   ُتج  يـزُ  ل   ف ـه نِّي ف ي قُـولُ  : ق ـال   ،ب ل ـى  ي قُـولُ  : ق ـال   ؟.الظُّل ـم   م  ل ـى ُأج   ع 
ي داا إ لَّ  ن ف س  نِّي ش اه  ك   ك ف ى  ف ي ُقولُ  : ق ال   .م  م   ب ن ف س  ل ي ك   ال ي و  ب ال ك ر ام   يدااش ه   ع   ُشـُهوداا ال ك ـات ب ين   و 
ت مُ  : ق ال   ل ـى ف ُيخ  ك ان ـه   ف ُيق ـالُ  ،ف يـه   ع  ق ـي أل  ر  ـقُ  : ق ـال   ان ط  ال ـه   ف ت ن ط  م  لَّـى ثُـمَّ    ق ـال   ،ب أ ع   ب ي ن ـهُ  ُيخ 

ب ي ن   م   و  قاا ل ُكنَّ  ُبع داا ف ي ُقولُ :  ق ال   ،ال ك ال  ُسح  لُ  ُكن تُ  ف ع ن ُكنَّ  و   . (1)(ُأن اض 

 

 لمطلب الخامس:  الميزان: ا
 ،األعماال وزنو  ،نيوكفت ا  لسان له ، وأناتفق علماء أهل السنة والجماعة على أن الميزان حق

، حيااااث قااااال حااااق وخفتااااه المياااازان ثقاااالو  ،حااااق القيامااااة يااااوم بااااالميزانوصااااحا،ف األعمااااال  ،والعاماااال
ُِو::تعاالى ُِو]َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزينُُه َف يْت َمَواِزينُيُه   وقاال تعاالى:  { { 201201}املؤمنون: }املؤمنون: َلئَِك ُهُم اُِلْفلُِحوَن [َلئَِك ُهُم اُِلْفلُِحوَن []َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزينُُه َف يْت َمَواِزينُيُه ]َوَميْن َخفَّ ]َوَميْن َخفَّ

وا َأْنُفَسُهْم بََِم َك ُنوا بَِآَي تِنَ  َيْظلُِموَن[  َك الَِّذيَن َخَِسُ
ُِوَلئِ وا َأْنُفَسُهْم بََِم َك ُنوا بَِآَي تِنَ  َيْظلُِموَن[ َف َك الَِّذيَن َخَِسُ
ُِوَلئِ {{55}اْلعراف:}اْلعراف:َف

 (2). 

 أولا: ما يوزن يوم القيامة: 

 ،هو كل من العمل ،ما يبين أن الموزون يوم القيامةوالسنة النبوية  ،لقد ورد في القرآن الكريم
 وصحا،ف األعمال.  ،والعامل

 وزن العامل: -3
يمُ  الرَُّجلُ  ل ي أ ت ي إ نَّهُ ) :َقالَ   الل هِ  َرس ولِ  َعنْ   ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ ويبين ذلك ما ورد  ينُ  ال ع ظ   السَّم 

م   ـة   ي و  نُ  ل   ال ق ي ام  ن ـد   ي ـز  ن ـاح   اللَّـه   ع  ـةٍ  ج  ق ـال   ب ُعوض  ِيْم  اق ـر ُءوا: و  يَك الَّيِذيَن َكَفيُروا بَِآَيي ِت َرَّبِّ
ِيْم ]ُأوَلئِ يَك الَّيِذيَن َكَفيُروا بَِآَيي ِت َرَّبِّ
]ُأوَلئِ

ْم َيْوَم الِقَي َمِة َوْزًن [ ْم َفََل ُنِقيُم ََلُ ْم َيْوَم الِقَي َمِة َوْزًن [َولَِق ئِِه َفَحبَِطْت َأْعََمَُلُ ْم َفََل ُنِقيُم ََلُ (({ { 209209}الكهف:}الكهف:  َولَِق ئِِه َفَحبَِطْت َأْعََمَُلُ
(1) . 

ُعودٍ  اب نُ  إنوما ورد  ل ىك ان    م س  ر ةٍ  ع  ت ن ي ش ج  ن ه ا م  ل هُ  ي ج  يحُ  ف ه بَّت   م  ك ش ف ت   الرِّ  س ـاق ي ه   ع ن   و 
ُكوا، ح  ي و الَّذ ي ):  اللَّه   ر ُسولُ  ف ق ال   ف ض  ه   ن ف س  يز ان   ف ي أ ث ق لُ  ل ُهم ا ب ي د    . (4)(ُأُحدٍ  م ن   ال م 

                                                 
 . 8/216(  صحيل مسلم: كتاب الزهد والرقاق، باب حدثنا قتيبة بن سعيد، 1)
. 2/578. اإليمان: ابن منده، 72ص  . شرح السنة:26-25. أصول السنة: ص1/61الفقه األكبر:  :(  انظر2)

. أصول 33. العتقاد: ص1/52. إحياء علوم الدين: 1/155شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 
. مجموإ الفتاوى: 31صلمعة العتقاد: . 1/250: ةالحجة في بيان المحج .228الدين: للغزنوي، ص

4/302 . 
 .4725 ، ح6/53الكهف، (  صحيل البخاري: كتاب التفسير، باب سورة 3)
ولم اإلسناد  هذا حديث صحيل: بالحاكم. 317/ 3(  المستدرك على الصحيحين:  كتاب معرفة الصحابة، 4)

 .الذهبي ووافقه  ،بيخرجاه
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ن نحيال  فالمومن مهما كا ،أن اإلنسان يوم القيامة يوزن  ففي هذين الحديثين بين رسول اهلل 
يكااون يااوم القيامااة أثقاال مماان كااان  ،واإلخااالص ،والعماال الصااالل ،باإليمااانففااي مااوازين الاادنيا، 

 .وهو عاص  هلل  ،في الدنيا ا  سمين
 العمل: -2

ت ـــان  ) :قَاااالَ   الن بِاااي   َعااانْ   ه َرْياااَرةَ  َأبِاااي َعااانْ ويباااين ذلاااك ماااا ورد  ف يف ت ـــان   ك ل م  ل ـــى خ  ـــان   ع   اللِّس 
يز ان   ف ي ن  ث ق يل ت ا ب يب ت ان   ال م  م ن   إ ل ى ح  ان   الرَّح  يم   اللَّه   ُسب ح  ان   ال ع ظ  ه   اللَّه   ُسب ح  د  م  ب ح   . (3)(و 

ا) : َقالَ   الن ِبي   َعنْ   الد ْرَداءِ  َأِبي َعنْ وما ورد  ءٍ  م ن   م  يز ان   ف ي أ ث ق لُ  ش ي   ُحس ن   م ن   ال م 
 .(2)(ال ُخُلق  

وهي أعمال لإلنسان توزن يوم  ،والخلق الحسن ،كرأن الذ   حديثين بين النبي ففي هذين ال
 القيامة. 

 صحائف األعمال: -1

 اللَّــه   إ نَّ  ):   الل ااهِ  َرس ااول   قَااالَ : قَااالَ  ، اْلَعاااصِ  ْباانِ  َعْمااِرو ْباان الل ااهِ  َعْبااد وذلااك لمااا ورد عاان
ل ُص  ــت خ  ــن   ر ُجــالا  ي س  ــي م  ل ــى ُأمَّت  ــق   ُرُءوس   ع  ئ  ال  م   ال خ  ــو  ــة   ي  ــه   ف ي ن ُشــرُ  ال ق ي ام  ل ي  ــع ةا  ع  ين   ت س  ــع  ت س   و 

، الًّ ج  لٍّ  ُكلُّ  س  ج  ث لُ  س  اف ُظون   ك ت ب ت ي أ ظ ل م ك   ؟ ش ي ئاا ه ذ ا م ن   أ ُتن ك رُ : ي ُقولُ  ُثمَّ  ه ذ ا، م  : ف ي ُقولُ  ؟ ال ح 
، ي ا ل   رٌ  أ ف ل ك  : ف ي ُقولُ  ر بِّ ، ي ـا ل  : قُـولُ ف ي   ؟ ُعذ  ن ـد ن ا ل ـك   إ نَّ  ب ل ـى،: ف ي قُـولُ  ر بِّ س ـن ةا، ع   ل   و ا  نَّـهُ  ح 

ـــك   ُظل ـــم   ل ي  م ، ع  ـــر جُ  ال ي ـــو  ـــا ب ط اق ـــةا  ف ُيخ  ـــه دُ  ف يه  ـــه دُ  اللَّـــُه، إ لَّ  إ ل ـــه   ل   أ ن   أ ش  ـــداا أ نَّ  و أ ش  مَّ ـــُدهُ  ُمح  ب   ع 
ر ُســوُلُه، ــولُ  و  ــا: ف ي ُق ، ي  ــا ر بِّ ه   م  ــذ  ــع   ال ب ط اق ــةُ  ه  ه   م  ــذ  ت   ه  الَّ ــج  ــك  : ف ق ــال   ؟ السِّ : ق ــال   ُتظ ل ــُم، ل   إ نَّ
عُ  تُ  ف ُتوض  الَّ تُ  ف ط اش ت   ك فَّةٍ  ف ي و ال ب ط اق ةُ  ك فٍَّة، ف ي السِّج  الَّ ث ُقل ـت   السِّج  ـع   ي ث ُقـلُ  و ل   ال ب ط اق ـُة، و   م 

م   ءٌ  اللَّه   اس   . (3)( ش ي 

ن األعمال وأن ،مشاهدتان ،كفتان له األعمال ميزان أن على دليل ثالحديف ب  أعراضاا   كانات وا 
  .(3)وهو على كل شيء قديرب ،شيء  فال يعجزه  توزن، فإنها

                                                 
 .6406 ، ح8/68(  صحيل البخاري: كتاب الدعوات، باب فضل التسبيل، 1)
إسناده  :األرنووط. قال شعيب  ،45/510درداء مسند أحمد بن حنبل: مسند القبا،ل، بقية حديث أبي ال(  2)

 صحيل.
ب  يخرجاه ولم اإلسناد، صحيل حديث هذا: ب الحاكم قال .1/525(  المستدرك على الصحيحين: كتاب الدعاء، 3)

 .الذهبي ووافقه
 .1/263سلسلة األحاديث الصحيحة:.  4/302انظر: مجموإ الفتاوى: (  4)
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على اختالف  ،(1)وقد ورد في سورة الكهف ما يثبت الميزان يوم القيامة ووزن العمل والعامل
ْم َفََل ُنِقيُم   ]ُأوَلئَِك ]ُأوَلئَِك   العلماء في تفسير قوله تعالى:  ِْم َولَِق ئِِه َفَحبَِطْت َأْعََمَُلُ ْم َفََل ُنِقيُم الَِّذيَن َكَفُروا بَِآَي ِت َرَّبِّ ِْم َولَِق ئِِه َفَحبَِطْت َأْعََمَُلُ الَِّذيَن َكَفُروا بَِآَي ِت َرَّبِّ

ْم َيْوَم الِقيَ َمِة َوْزًن [ ْم َيْوَم الِقيَ َمِة َوْزًن [ََلُ      ..{{209209}الكهف:}الكهف:  ََلُ

 

 المطلب السادس: الصراط
 :أولا: تعريف الصراط

راط  الطريقلغة: الصراط  راط  و الس راط  والز   .(2)الص 

 .(3)جسر على متن جهنم، يمر عليه الناس يوم القيامة: الصراط اصطالحاا 

وقد ورد لفظ الصراط في  ،إلى وجوب اإليمان بالصراط،  ،ذهب علماء أهل السنة والجماعة
 السور سورة يس في ثالث مواضع:تلك ، ومن معان  عدةسور القرآن الكريم على 

 َك إِنََّك ]]:  الموضع األول: قوله تعاالى اطٍ   َعََل َعََل ، ، نيَ نيَ اِْلُْرَسلِ اِْلُْرَسلِ   َِلِنَ َِلِنَ   إِنَّ اطٍ ِِصَ يمِ   اْلَعِزيزِ اْلَعِزيزِ   َتنِْزيَ  َتنِْزيَ    ، ،   ُمْسَتِقيمٍ ُمْسَتِقيمٍ   ِِصَ ِْ يمِ الرَّ ِْ [ [ الرَّ

وطريااق األنبياااء  ،والنجاااة ،هااو طريااق الهادى، فالمقصااود بالصااراط المساتقيم هنااا    {{99--33}يددس:}يددس:
 الطااارق أقااارب قيمتالمساااألن  ؛وسااامي هاااذا الطرياااق بالمساااتقيم ،والمرسااالين أي ديااان اإلساااالم

 وهااو ، اهلل إلااى لايوصاا أقاارب طريااق صااحيل فإنااه لككااذ ،ناوالدياا المقِصااد ىاإلاا الموصاالة
    (4) .المقصد

   :الموضع الثاني:  قوله تعالى ] اط ٌ ُمْسَتِقيم ٌ [ ]َوَأِن اْعُبُدوِِّن َهَذا ِِصَ اط ٌ ُمْسَتِقيم ٌ يحمل نفس   {{4242}يس:}يس:]َوَأِن اْعُبُدوِِّن َهَذا ِِصَ
 المعنى السابق.

 :َِنَّى ]َوَلْو َنَش ُء َلَطَمْسنَ  َعََل َأْعُينِِهْم َف ْسَتبَُقو]َوَلْو َنَش ُء َلَطَمْسنَ  َعََل َأْعُينِِهْم َف ْسَتبَُقو  قوله تعالى:  الموضع الثالث اَط َف َ ُِّ َِنَّى ا ال اَط َف َ ُِّ ا ال

وَن[  ُ
ُِ وَن[ ُيْب ُ
ُِ  {{4444}يس:}يس:ُيْب

                                                 
. زاد 3/575. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:6/201ير القرآن: ( انظر: الكشف والبيان عن تفس1)

 .3/158المسير في علم التفسير: 
 .1/175:  مختار الصحاح(  2)
 السنة أهل اعتقاد أصول شرح. 1/52إحياء علوم الدين:  .221( انظر:  العقيدة رواية أبي بكر الخالل:  ص3)

لمعة العتقاد الهادي إلى .  238. أصول الدين: ص1/250: جةالحجة في بيان المح. 1/155: والجماعة
 .27: صسبيل الرشاد

 .16/168: الكتاب علوم في اللباب. 450/ 20انظر:  جامع البيان:  (4)
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أنها كانت تبين  ،بعد الوقوف على أقوال المفسرين في معنى الصراطففي هذا الموضع 
  تتمحور حول المعاني اآلتية:

 أحداقهم ألذهبنا نشاء لوأنه  ،معنى اآلية على هذا الرأي :الطريق الذي اعتادوا السير فيه :أولا 
 ول ،عليه يقدرون ل ،سلوكه اعتادوا الذي الطريق وسلوك ،الستباق دواأرا فلو ،وأبصارهم
 (3).يبصرونه

 عن وأعميناهم ،ألضَلْلناهم نشاء ولو:  معنى اآلية على هذا الرأي طريق الحق والهدى: ثانياا 
   (2). الحق   ي بِصرون فأن ى اله دى،

 ذلك وفي :آلية على هذا الرأيويكون معنى ا ،الصراط الذي هو جسر على متن جهنم: ثالثاا 
 ل وهذا الصراط، على بالعبور إل نجاة ألحد وليس برزت، قد النار إل َثم   ما الموطن
  الل ه عند لهم فليس ،نالضالو  وأما نورهم، في يمشون الذين اإليمان، أهل إل يستطيعه

حتى  الصراط إلى ايهتدو  فلم حركتهم، وأبقى ،أعينهم طمس شاء فإن النار؛ من لنجاةل عهد
ن وبادروه، إليه استبقوا لو : المقصودو  ،التأخر ول ،التقدم يستطيعوا فلم كاتهمحر  أذهب شاء وا 

 .(3)يوم القيامة النجاة لهم تحصل فال يعبرونه، ل أنهم

وتأويل كل  ،وتأويل الصراط خالل تفسير العلماء لآلية بالطريق، هذا ل يعني إنكارهم لوجوده
وقد  ،ورد فيها، ولكنهم تعاملوا مع بعا نصوص القرآن بأنها تحمل المعنى اللغوي النصوص التي

: الصراطوذلك على أن  ،بالمفهوم الشرعي ،أثبت المفسرون الصراط في مواضع أخرى من تفسيرهم
 . (4)جهنم متن على نصوبجسر م

 ،متن جهنم هو أن الصراط بالمعنى الشرعي: أي جسر على ؛والقول الراجل من هذه المعاني
يجعل أعضاء  وكيف أن اهلل  ،وموقف الحساب ،وذلك ألن سياق اآليات يتحدث عن يوم القيامة

ِلَما يقرأه في  ،الجسم يوم القيامة التي استخدمها في المعصية في الدنيا، ستشهد عليه عند إنكاره
ُمنَ  َأْيِدُّيِْم َوَتْشَهُد ]الَيْوَم َنْختُِم َعََل َأْفوَ ]الَيْوَم َنْختُِم َعََل َأْفوَ حيث قال تعالى:  ،صحا،ف أعماله لحظة حسابه ُمنَ  َأْيِدُّيِْم َوَتْشَهُد اِهِهْم َوُتَكلِّ اِهِهْم َوُتَكلِّ

بطمس أعينهم  ،يعاقبهم بعد ذلك ، ويتناسب مع ذلك أن اهلل   {{4949}يس:}يس:َأْرُجُلُهْم بََِم َك ُنوا َيْكِسُبوَن[ َأْرُجُلُهْم بََِم َك ُنوا َيْكِسُبوَن[ 

                                                 
 . 23/44: روح المعاني. 6/587تفسير القرآن العظيم: . 4/272أنوار التنزيل وأسرار التأويل:  ( انظر: 1)
 .545 /20ويل آي القرآن: (  جامع البيان عن تأ2)
 . 1/658تيسير الكريم الرحمن: . 15/50( انظر: الجامع ألحكام القرآن: 3)
روح   .5/58تفسير القرآن العظيم:  .17 /4أنوار التنزيل وأسرار التأويل: . 18/234( انظر: جامع البيان: 4)

 .17 /4.  أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 102 /15المعاني: 
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عجازهم عن المضي على الصراط؛  ألنهم اكتسبوا في دنياهم من المعاصي ما يعجزهم عن  وا 
 المضي عليه. 

 في  اهللعلى منها  سيرهتطبيقه و  بحسب اآلخرة في الصراط على سيرهة فكْل تكون سرع
 هنا وأبطأهم، تجاوزا  للصراط يوم لقاء اهلل  أسرعهم ،في الدنيا فأكثرهم التزاما  لمنهجه  ،الدنيا

ومن  ،أسرعهم تجاوزا  يوم القيامة ،في الدنيا على دين اهلل  ثباتا  حرصا  و  ، وأشدهمهناك أبطأهم
ونهشته فتن الدنيا؛ كان ممن هوت به نفسه  ،وتردى في وحل الشبهات والشهوات ،ع نفسه هواهاأتب

 َسِعيد   َأِبيما ورد عن وذلك يوضحه على جانبي الصراط،  وتخطفته كالليب جهنم ،يوم القيامة
ْدِري   مُ  ك ان   إ ذ ا... قال:  )   الل هِ  َرس ول َأن    اْلخ  ْ ذِّنٌ  ن  أ ذَّ  ال ق ي ام ة   ي و   ك ان ت   م ا ُأمَّةٍ  ُكلُّ  ل ي تَّب ع   ُم

دٌ  ي ب ق ى ف ال   ت ع ُبدُ  ي ر   ي ع ُبدُ  ك ان   أ ح  ان هُ  اللَّه   غ  ن ام   م ن   ُسب ح  اب   األ  ص   النَّار   ف ي ي ت س اق ُطون   إ لَّ  و األ  ن ص 
تَّى رٍ  ب رٍّ  م ن   اللَّه   ي ع ُبدُ  ك ان   م ن   إ لَّ  ي ب ق   ل م   إ ذ ا ح  ف اج  ر بُ  ُثمَّ  ... ،و  رُ  ُيض  س  ل ى ال ج  ه نَّم   ع  لُّ  ج  ت ح   و 

ي ُقوُلون   الشَّف اع ةُ  لِّم   س لِّم   اللَُّهمَّ  :و  م ا : اللَّه   ر ُسول   ي ا ق يل   .س  رُ  و  س  ٌض  : ق ال   ؟.ال ج  م ز لَّةٌ  د ح 
 ف يه   (3)

يفُ  ط اط  ل يبُ   (2)خ  ك ال  س كٌ  (1)و  ح  دٍ  ونُ ت كُ  (3)و  ي ك ةٌ  ف يه ا ب ن ج  م ُنون   ف ي ُمرُّ  السَّع د انُ  ل ه ا ُيق الُ  ُشو   ْ  ال ُم
ق   ال ع ي ن   ك ط ر ف   ك ال ب ر  يح   و  ك الرِّ ك الطَّي ر   و  او يد   و  ك أ ج  ي ل   و  لَّمٌ  ف ن اجٍ  و الرِّك اب   ال خ  ُدوٌش  ُمس  م خ   ُمر س لٌ  و 

م ك ُدوٌس  و 
ه نَّم   ن ار   ف ي (5)  . (6)(ج 

ُخلُ  ل  )  :َحْفَصةَ  ِعْندَ  َيق ول    الن ِبي   َسِمَعتْ  َأن َهارضي اهلل عنها  م َبش ر   أ م  فيما ورد َعْن   ي د 
اب   م ن   اللَّهُ  ش اء   إ ن   النَّار   ح  ر ة   أ ص  دٌ  الشَّج  ين   أ ح  ت ه ا ب اي ُعوا الَّذ     اللَّه   ر ُسول   ي ا ب ل ى :ق ال ت   ت ح 
ةُ  ف ق ال ت   ه ر ه اف ان ت   ف ص  ]ُثمَّ ]ُثمَّ  : الل ه   َقالَ  َقدْ   الن ِبين  َفَقالَ  {{1212}مريم:}مريم:[ [ ....]َوإِْن ِمنُْكْم إَِلَّ َواِرُدَه  ]َوإِْن ِمنُْكْم إَِلَّ َواِرُدَه  : ح 

َقْوا َوَنَذُر الظَّ ِلنَِِي فِيَه  ِجثِيًّ [  ي الَِّذيَن اتَّ َقْوا َوَنَذُر الظَّ ِلنَِِي فِيَه  ِجثِيًّ [ ُننَجِّ ي الَِّذيَن اتَّ  . (7) ((  {{1111}مريم:}مريم:ُننَجِّ

                                                 
، المنهاج شرح مسلم تستقر ول قداماأل فيه تزل الذي الموضع وهو ،واحد بمعنى والمزلة الدحامزلة: ( دحا 1)

 .3/25بن حجاج: 
 2/45 . النهاية في غريب الحديث واألثر: الشيء بها يختطف ،المعوجة الحديدة( الخطاطيف: 2)
 اللحم فيها يعلق الرأس معطوفة حديدة ووه المشددة الالم وضم الكاف بفتل كلوب فجمع الكالليبالكالليب:  (3)

 3/21ر، المنهاج شرح مسلم بن حجاج: التنو  في وترسل
 .3/25، المنهاج شرح مسلم بن حجاج: حديد من صلب شوك وهو المهملتين والسين الحاء فبفتلحسك:  (4)
، بعضا بعضها ركب اذا سيرها في الدواب تكدست ومنه بعا على بعضها الشياء كون بالمهملةمكدوس:  (5)

 .3/30المنهاج شرح مسلم بن حجاج: 
 .1/115صحيل مسلم: كتاب اإليمان، باب معرفة طريق الروية،  ( 6)
 . ،7/165(  صحيل مسلم: كتاب فصا،ل الصحابة، باب من فضا،ل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان 7)
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أ لُ يُ   الل هِ  َعْبدِ  ْبن َجاِبروفيما ورد عن  نُ  ن ج يءُ  :ف ق ال   ال ُوُرود   ع ن   س  م   ن ح   ع ن   ال ق ي ام ة   ي و 
ك ذ ا ك ذ ا ق   ذ ل ك   أ ي   ان ُظر   و  ُم مُ  ف ُتد ع ى :ق ال   النَّاس   ف و  ث ان ه ا األ  م ا ب أ و  لُ  ت ع ُبدُ  ك ان ت   و  لُ  األ  وَّ  ثُمَّ  ف األ  وَّ

بُّن ا ي أ ت ين ا بَّن ا ن ن ُظرُ  :ف ي ُقوُلون   ت ن ُظُرون   م ن   :ُقولُ ف ي   ذ ل ك   ب ع د   ر  بُُّكم   أ ن ا ف ي ُقولُ  ر  تَّى : ف ي ُقوُلون   ر   ن ن ُظر   ح 
لَّى إ ل ي ك   كُ  ل ُهم   ف ي ت ج  ح  م   ف ي ن ط ل قُ  :ق ال   ي ض  ي تَّب ُعون هُ  ب ه  ُيع ط ى و  ن ُهم   إ ن س انٍ  ُكلُّ  و  م نٍ  أ و   ُمن اف قٍ  م   ْ  وراانُ  ُم
ل ى ي تَّب ُعون هُ  ُثمَّ  ر   و ع  س  ه نَّم   ج  ل يبُ  ج  س كٌ  ك ال  ح   ي ن ُجو ثُمَّ  ال ُمن اف ق ين   ُنورُ  ُيط ف أُ  ُثمَّ  اللَّهُ  ش اء   م ن   ت أ ُخذُ  و 

م ُنون    ْ لُ  ف ت ن ُجو ال ُم ر ةٍ  أ وَّ ل ة   ك ال ق م ر   ُوُجوُهُهم   ُزم  ر   ل ي  اس ُبون   ل   أ ل فاا س ب ُعون   ال ب د  ين   ُثمَّ  ُيح   ي ُلون ُهم   الَّذ 
و ا    مٍ  ك أ ض  لُّ  ُثمَّ  ك ذ ل ك   ُثمَّ  السَّم اء   ف ي ن ج  ف ُعون   الشَّف اع ةُ  ت ح  ي ش  تَّى و  ُرج   ح   إ ل ه   ل   ق ال   م ن   النَّار   م ن   ي خ 

ك ان   اللَّهُ  إ لَّ  ي ر   م ن   ق ل ب ه   ف ي و  نُ  م ا ال خ  ير ةا  ي ز  ع ُلون  ف   ش ع  نَّة   ب ف ن اء   ُيج  ع لُ  ال ج  ي ج  نَّة   أ ه لُ  و   ي ُرشُّون   ال ج 
م   ل ي ه  تَّى ال م اء   ع  ء   ن ب ات   ي ن ُبُتوا ح  ي ذ ه بُ  السَّي ل   ف ي الشَّي  أ لُ  ثُمَّ  ُحر اُقهُ  و  تَّى ي س  ع ل   ح   الدُّن ي ا ل هُ  ُتج 

ث ال ه ا و ع ش ر ةُ  م ع ه ا أ م 
(3) . 

وذلك ألنهم يتبعون ما  ؛يتبين أن المشركين ل يمرون على الصراط ،الحديث ومن هذا
ومنافقين، ويويد  ،وعصاة ،قبل المرور عليه، ولكن المرور للموحدين صالحين ،يعبدون إلى النار

وأنه يقود أتباعه إلى  ،عن حال فرعون يوم القيامة ،في القرآن الكريم هذا المعنى ما قصه اهلل 
َِْوَرَدُهُم النَّ َر َوبِئَْس الِوْرُد ، ،   بَِرِشيدٍ بَِرِشيدٍ   فِْرَعْونَ فِْرَعْونَ   َأْمرُ َأْمرُ   َوَم َوَم   ......]]  وله تعالى:في ق ،جهنم َِْوَرَدُهُم النَّ َر َوبِئَْس الِوْرُد َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم الِقَي َمِة َف َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم الِقَي َمِة َف

  ..{{5858--5151}هود:}هود:اَِلْوُروُد[ اَِلْوُروُد[ 

 

                                                 
 . 1/122(  صحيل مسلم: كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، 1)
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 ثــالـث الثـاملبح
 ارــة والنـاجلن
 -وفيه أربعة مطالب:

 النار.و المطلب األول: وصف الجنة 
 المطلب الثاني: هل الجنة والنار مخلوقتان؟

 المطلب الثالث: خلود الجنة والنار.
 المطلب الرابع: الشفاعة. 
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 المبحث الثالث
 الجنــة والنـــار

 

تناسب مع ما قدمت يداه في الدنيا، فأعد مقرا  ي ،أعد لعبده في اآلخرة دار الجزاء إن اهلل 
هذا في  للصالحين نعيَم الجنان، وأعد للعصاة الكافرين عذاَب النيران، وقد عرا اهلل  اهلل 

والسنة النبوية بأسلوب متميز؛ يجمع ما بين الترغيب والترهيب، لترغيبهم فيما يقربهم  ،القرآن الكريم
بهم إلى النار، ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى:  ويبعدهم عما يدفع ،وينفرهم ،من الجنة

ََم ُرزِ  تَِه  األََّْنَ ُر ُكلَّ ِري ِمْن َتْ ْ ََ ْم َجنَّ ٍت  ِ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ حِلَ ِت َأنَّ ََلُ ََم ُرزِ ]َوَبْشِّ تَِه  األََّْنَ ُر ُكلَّ ِري ِمْن َتْ ْ ََ ْم َجنَّ ٍت  ِ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ حِلَ ِت َأنَّ ََلُ ُقوا ِمنَْه  ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًق  ُقوا ِمنَْه  ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًق  ]َوَبْشِّ

َرة ٌ َوُهْم فِيَه  َخ لُِدوَن[ َق ُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزْقنَ  ِمْن َق ُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزْقنَ  ِمْن  ْم فِيَه  َأْزَواج ٌ ُمَطهَّ َرة ٌ َوُهْم فِيَه  َخ لُِدوَن[ َقبُْ  َوُأُتوا بِِه ُمَتَش َِّبً  َوََلُ ْم فِيَه  َأْزَواج ٌ ُمَطهَّ    {{1919}البقرة:}البقرة:َقبُْ  َوُأُتوا بِِه ُمَتَش َِّبً  َوََلُ
ُكْم َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َش َء َفْلَيْكُفْر إِنَّ  َأْعَتْدَن  لِلظَّ ِلنَِِي َن ًرا أَ وقوله تعالى:  ُكْم َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َش َء َفْلَيْكُفْر إِنَّ  َأْعَتْدَن  لِلظَّ ِلنَِِي َن ًرا أَ ]َوُقِ  احَلقه ِمْن َربِّ َِّبِْم َِّبِْم َْ َط َْ َط ]َوُقِ  احَلقه ِمْن َربِّ

اُب َوَس َءْت ُمْرَتَفًق [  َ اِدُقَه  َوإِْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغ ُثوا بََِمٍء َك ُِلْهِ  َيْشِوي الُوُجوَه بِئَْس الْشَّ اُب َوَس َءْت ُمْرَتَفًق [ ُُسَ َ اِدُقَه  َوإِْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغ ُثوا بََِمٍء َك ُِلْهِ  َيْشِوي الُوُجوَه بِئَْس الْشَّ ومن     {{1515}الكهف:}الكهف:ُُسَ
 لَّهُ ق ال  ال): َقاَل: َقاَل َرس ول  الل ِه  َأِبي ه َرْيَرَة ما ورد َعْن  ،تلك األمثلة في السنة النبوية المشرفة

 : ُل ى ق ل ب  ب ش ٍر، ف اق ر ء ط ر  ع  ، و ل  خ  ، و ل  ُأُذٌن س م ع ت  ي ٌن ر أ ت  ين  م ا ل  ع  ال ح  ي الصَّ ب اد  ُت ل ع  د د  وا أ ع 
ئ ُتم   ِة َأْعنُيٍ َجَزاًء بََِم َك ُنوا َيْعَمُلوَن[  :إ ن  ش  ْم ِمْن ُقرَّ ِة َأْعنُيٍ َجَزاًء بََِم َك ُنوا َيْعَمُلوَن[ ]َفََل َتْعَلُم َنْفس ٌ َم  ُأْخِفَي ََلُ ْم ِمْن ُقرَّ ، وورد (1)(  {{2121مدة:مدة:}الس}الس]َفََل َتْعَلُم َنْفس ٌ َم  ُأْخِفَي ََلُ

م  ال ق ي ام ة  ) : َقاَل َرس ول  الل ِه : َقالَ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلك   ت ى ب أ ن ع م  أ ه ل  الدُّن ي ا م ن  أ ه ل  النَّار  ي و   ْ ُي
ب غ ةا  ب ُ  ف ي النَّار  ص  ي راا ق طُّ  :ثُمَّ ُيق الُ  ،ف ُيص  يٌم ق طُّ  ه ل   ؟ي ا اب ن  آد م  ه ل  ر أ ي ت  خ  ل   :ف ي ُقولُ  ؟.م رَّ ب ك  ن ع 

نَّة   .و اللَّه  ي ا ر بِّ  ساا ف ي الدُّن ي ا م ن  أ ه ل  ال ج   ْ ت ى ب أ ش دِّ النَّاس  ُب  ْ ُي نَّة   ،و  ب غ ةا ف ي ال ج  ب ُ  ص   :ف ُيق الُ  ،ف ُيص 
ساا ق طُّ   ْ دَّ  ؟ل ُه ي ا اب ن  آد م  ه ل  ر أ ي ت  ُب ٌس  ،ف ي ُقولُ  ؟. ٌة ق طُّ ه ل  م رَّ ب ك  ش   ْ ل  و اللَّه  ي ا ر بِّ م ا م رَّ ب ي ُب

دَّةا ق طُّ   . (2) (ق طُّ و ل  ر أ ي ُت ش 
 

 -النار:و  الجنة المطلب األول: وصف
وصف الجنة والناار فاي القارآن الكاريم والسانة النبوياة؛ ليكاون لاه الحجاة علاى عبااده،  واهلل 

ا،نة، جاذبا  لفكر عباده إلى ما هو دا،م من نعيم وعذاب، فتدور نصوص وتأكيدا  على أنهما حقيقة ك
لجزا،ه في جنان النعايم، والترهياب مان المعاصاي  بوصفه  ،القرآن ما بين الترغيب للعمل الصالل

                                                 
 .7458 ، ح4/118( صحيل البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، 1)
 .8/135( صحيل مسلم: كتاب القيامة، باب صي  أنعم أهل الدنيا في النار وصب  أشدهم بوسا  في الجنة، 2)
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للجنااة  ا  العقاااب فااي نااار الجحاايم، وقااد ورد فااي بعااا آيااات سااورتي الكهااف ويااس وصااف بوصاافه 
 وهي كما يلي: ،والنار

 : وصف النار:أولا 

 ،أو المعصاية ،التاي أعادها لمان ظلام نفساه باالكفر الناارفي القرآن الكريم  لقد وصف اهلل  
ُكْم َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَميْن َشي َء    بصور منفرة مرعبة، ومنها ما ورد في قوله تعاالى: ُكْم َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَميْن َشي َء ]َوُقِ  احَلقه ِمْن َربِّ ]َوُقِ  احَلقه ِمْن َربِّ

اِدُقَهي  َوإِْن َيْسيَتِغيُثوا ُيَغي ُثوا بِيََمٍء َك ُِلْهيِ  َيْشيِوي الُوُجيوَه بِيْئَس َفْلَيْكُفْر إِنَّ  َأْعَتْدَن  لِلظَّ ِلِِ َفْلَيْكُفْر إِنَّ  َأْعَتْدَن  لِلظَّ ِلِِ  ي َط َِّبِيْم ُُسَ َْ اِدُقَهي  َوإِْن َيْسيَتِغيُثوا ُيَغي ُثوا بِيََمٍء َك ُِلْهيِ  َيْشيِوي الُوُجيوَه بِيْئَس نَي َن ًرا َأ ي َط َِّبِيْم ُُسَ َْ نَي َن ًرا َأ

اُب َوَس َءْت ُمْرَتَفًق [  َ اُب َوَس َءْت ُمْرَتَفًق [ الْشَّ َ تباين أنهاا  ،وبعد الوقوف على تفساير هاذه اآلياة عناد المفسارين  {{1515}الكهف:}الكهف:الْشَّ
 تحمل المعاني اآلتية:

 . (1)ِخَباء أو ،حا،ط   من ،بشيء   أحاط ما كل هوالسرادق:   -3

اِدُقَه   ......]] وقوله تعالى: َْ َط َِّبِْم ُُسَ اِدُقَه َأ َْ َط َِّبِْم ُُسَ  ،منها  اهلل أعاذنا النار صفة في  {{1515}الكهف:}الكهف:  [[......َأ
 وفي هذا دللتان: ،(2)بهم حيطي نار من حا،طأي  ،العذاب من س راِدقْ  عليهم صارف

 ؛ لوجود السرادق الذينفال يستطيعو  ،أن أهل النار يحاولون الهروب من النار :األولى
 يمنعهم من الخروج.

،  ، بأن يستظلوا بظل هذا السرادقتخفيف العذاب عن أنفسهم يحاولون: أن أهل النار الثانية
ومن نظا،ر هذا المعنى قوله  ،وأكثر عذابا   ،هو أشد نارا   السرادقأن ظل  نفيجدو 

َهِب   ِمنَ ِمنَ   ُيْغنِيُيْغنِي  َوََل َوََل   َظلِي ٍ َظلِي ٍ   ََل ََل ، ، َعٍب َعٍب ُش ُش   َثََلِث َثََلِث   ِذيِذي  ظِ ر ظِ ر   إََِل إََِل   اْنطَلُِقوااْنطَلُِقوا]]تعالى:  َهِب اللَّ --3030::ذارياتذاريات}ال}ال[ [ اللَّ

3232}} 
 وهي كاآلتي: معان  عدة،ن في معنى المهل على فقد اختلف المفسرو المهل:   -2

ِديد   الَقْيلاألول:   يذوب فيسيل من الجسد. الذي ،والص 
  .الذ ا،بِ  لننَحاسِ ا الثاني: 

 ت.أو عكر الزي (3)لثالث: دردي الزيتا
 ،ونحاس ،ورصاص ،حديد من ،األرا جواهر من وانماإ أذيب شيء كل   هوالرابع: 

  .(4)بالغليان فتموج وقصدير،
                                                 

 .25/441.  تاج العروس:3/1588.  لسان العرب:5/235( تهذيب اللغة: 1)
 . 5/168.  معالم التنزيل: 10/ 18البيان:  جامعانظر: (  2)
  2/1355(  دردي الزيت: ما يبقى في َأسفله. لسان العرب: 3)
:  القااارآن تفساااير عااان والبياااان الكشاااف. 10/354: القااارآن ألحكاااام الجاااامع. 13-18/12 جاااامع البياااان:انظااار:   (4)

6/168.  
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ن األقااااوال وهاااذه  ماااان أذيااااب ماااا كاااال أن وذلااااك المعناااى، فمتقاربااااات قا،ليهااااا، ألفااااظ اختلفاااات وا 
 الزيات، كادردي صاار حتاى ،الناار عليه أوقدت ما وأن حر ه، انتهى فقد فضة أو ،ذهب أو ،رصاص

حر ه أيضا انتهى فقد
(1).  

[ [ ......َوإِْن َيْستَِغيُثوا ُيَغ ُثوا بََِمٍء َك ُِلْهِ  َيْشِوي الُوُجوَه َوإِْن َيْستَِغيُثوا ُيَغ ُثوا بََِمٍء َك ُِلْهِ  َيْشِوي الُوُجوَه ... ... ]]وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى:

 شد ة من النار في القيامة يوم الظالمون هولء ثَ ييستغ نأ ،في صفة شراب أهل النار  {{1515}الكهف:}الكهف:
وقد ، إذا ما اقترب منهم يشوي وجوههم، شديد الحر بماء ي غاثواف لماءا فيطلبونَ  العطش، من بهم ما
]ِمْن َوَرائِِه َجَهنَُّم َوُيْسَقى ِمْن َم ٍء َصِديٍد[ ]ِمْن َوَرائِِه َجَهنَُّم َوُيْسَقى ِمْن َم ٍء َصِديٍد[ :  َقْوِلهِ  ِفي  الن ِبي   َعنِ   أ َماَمة َأِبي َعنْ  ورد

ن ي   ف ه ذ ا ف ي ت ك رَُّهُه، إ ل ي ه   ُيق رَّبُ ): َقالَ  { { 2424}إبراهيم:}إبراهيم: ن هُ  ُأد  ه ُه، ش و ى م  ج  ق ع ت   و  و  و ةُ  و  ه ، ف ر   ش ر ب   ف ه ذ ا ر أ س 
ع اء ُه، ق طَّع   تَّى أ م  ُرج   ح     {{2929}حممد:}حممد:َوُسُقوا َم ًء َْحِيًَم َفَقطََّع َأْمَع َءُهْم[ َوُسُقوا َم ًء َْحِيًَم َفَقطََّع َأْمَع َءُهْم[   ......]]   : اللَّهُ  ي ُقولُ  ُدُبر ه ، م ن   ي خ 

اُب َوَس َءْت َيْسَتِغيُثوا ُيَغ ُثوا َيْسَتِغيُثوا ُيَغ ُثوا   ......]]:  الل ه   َوَيق ول   َ اُب َوَس َءْت بََِمٍء َك ُِلْهِ  َيْشِوي الُوُجوَه بِئَْس الْشَّ َ بََِمٍء َك ُِلْهِ  َيْشِوي الُوُجوَه بِئَْس الْشَّ

{{1515}الكهف:}الكهف:ُمْرَتَفًق [ُمْرَتَفًق [
(2).   

  بأوصاف متعددة ومن ذلك قوله تعالى: ،وقد ورد في وصف ما يشربه أهل النار في القرآن

ُعُه َوََل َيَك دُ ، ، ]ِمْن َوَرائِِه َجَهنَُّم َوُيْسَقى ِمْن َم ٍء َصِديدٍ ]ِمْن َوَرائِِه َجَهنَُّم َوُيْسَقى ِمْن َم ٍء َصِديدٍ  ُعُه َوََل َيَك دُ َيتََجرَّ ِْتِيِه اَِلْوُت ِمْن ُك ِّ َمَك ٍن َوَم  ُهَو بَِميٍِّت   َيتََجرَّ ِْتِيِه اَِلْوُت ِمْن ُك ِّ َمَك ٍن َوَم  ُهَو بَِميٍِّت ُيِسيُغُه َوَي ُيِسيُغُه َوَي

] [َوِمْن َوَرائِِه َعَذاب ٌ َغلِيظ ٌ َوُسُقوا َم ًء َْحِيًَم َفَقطََّع َوُسُقوا َم ًء َْحِيًَم َفَقطََّع   ......]]: ومن ذلك قوله تعالى ..{{2121--2424}إبراهيم:}إبراهيم:  َوِمْن َوَرائِِه َعَذاب ٌ َغلِيظ ٌ

  ..{{2929}حممد:}حممد:  َأْمَع َءُهْم[َأْمَع َءُهْم[

  ثانياا: وصف الجنة:

ناة للقلاوب، وجاذباة تعرا الجنة بصاور ملي   التي من المواضع ثيرلقد ورد في القرآن الكريم ك
إل وقااد أشاابعته بمااا يفااوق حااد التصااور، مااع اقتااران ذلااك  ،لكاال الجااوارح معهااا، فلاام تاادإ مااوطن لااذة

للتااردد فااي طاعااة  والتجاادد، فيعارا القاارآن الكااريم وصااف الجناة بمااا ل ياادإ مجاال   ،والبقاااء ،باالخلود
 قاارب ماان الاارحمن الاارحيم، وقااد ورد فااي سااورتي الكهااف ويااس وصاافْ تي الوترغيااب العباااد فاا ،اهلل 

 وهي كاآلتي:عدة، لجنة في مواضع ل

                                                 
 .18/14( جامع البيان في تأويل القرآن:1)
 صااحيل حااديث هااذا: الحاااكم قااال. 2/351 كتاااب التفسااير، تفسااير سااورة إبااراهيم،الصااحيحين:  ( المسااتدرك علااى2)

 .مسلم شرط على: الذهبي قال ،هيخرج ولم مسلم شرط على
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 :نَّيةِ   َأْصيَح َب َأْصيَح َب   إِنَّ إِنَّ ]] الموضع األول: قولاه تعاالى نَّيةِ اجْلَ   ِِف ِِف   َوَأْزَواُجُهيمْ َوَأْزَواُجُهيمْ   ُهيمْ ُهيمْ     َفي كُِهوَن،َفي كُِهوَن،  ُشيُغ ٍ ُشيُغ ٍ   ِِف ِِف   اْلَييْومَ اْلَييْومَ   اجْلَ

مْ     ُمتَّكُِئوَن،ُمتَّكُِئوَن،  اأْلََرائِِك اأْلََرائِِك   َعََل َعََل   ظََِللٍ ظََِللٍ  مْ ََلُ مْ   َف كَِهة ٌ َف كَِهة ٌ   َه َه فِيفِي  ََلُ مْ َوََلُ ُعوَن،  َم َم   َوََلُ ُعوَن،َيدَّ يمٍ   َربر َربر   ِمنْ ِمنْ   َقْوًَل َقْوًَل   َسََلم ٌ َسََلم ٌ     َيدَّ ِْ يمٍ َر ِْ   َواْمَت ُزواَواْمَت ُزوا    ،،  َر

َ   اْلَيْومَ اْلَيْومَ  َ َأُّيه  {. {. 9595--9999::يسيس}}[[اِْلُْجِرُمونَ اِْلُْجِرُمونَ   َأُّيه

 :مْ   ُأوَلئَِك ُأوَلئَِك ]] الموضع الثاني: قوله تعاالى مْ ََلُ ِري  َعْدنٍ َعْدنٍ   َجنَّ ُت َجنَّ ُت   ََلُ ْ ِريََ ْ تِِهمُ   ِمنْ ِمنْ   ََ تِِهمُ َتْ يْونَ   األََّْنَي رُ األََّْنَي رُ   َتْ لَّ يْونَ َُيَ لَّ   نْ نْ ِميِمي  فِيَهي فِيَهي   َُيَ

ا  ثَِي ًب ثَِي ًب   َوَيْلَبُسونَ َوَيْلَبُسونَ   َذَهٍب َذَهٍب   ِمنْ ِمنْ   َأَس ِورَ َأَس ِورَ  اُخْضً ٍق   ُسنُْدسٍ ُسنُْدسٍ   ِمنْ ِمنْ   ُخْضً ٍق َوإِْسَتِْبَ   الثَّيَواُب الثَّيَواُب   نِْعمَ نِْعمَ   األََرائِِك األََرائِِك   َعََل َعََل   فِيَه فِيَه   ُمتَّكِئنِيَ ُمتَّكِئنِيَ   َوإِْسَتِْبَ

ُسنَْت  َْ ُسنَْت َو َْ  {  {  3232::الكهفالكهف}}    [[ُمْرَتَفًق ُمْرَتَفًق   َو

 ْم َجنَّ ُت الِفيْرَدْوِس ]إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ حِلَ ]إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ حِلَ     تعاالى: الموضع الثالث: قولاه ْم َجنَّ ُت الِفيْرَدْوِس ِت َك َنْت ََلُ ِت َك َنْت ََلُ

 {{201201}الكهف:}الكهف:  ُنُزًَل[ُنُزًَل[

 النشغال بالنعيم:

نَّييةِ   َأْصييَح َب َأْصييَح َب   إِنَّ إِنَّ ]]فماان مظاااهر النعاايم التااي عرضاات فااي هااذه اآليااات قولااه تعااالى:  نَّييةِ اجْلَ   ِِف ِِف   اْلَيييْومَ اْلَيييْومَ   اجْلَ

 [[َف كُِهونَ َف كُِهونَ   ُشُغ ٍ ُشُغ ٍ 

نه أهم عنده من الكل، لكو  ؛ونهو الشأن الذي يصد المرء ويشغله عما سواه من ش هو: الشُُّغل
 ،الت نكير من فيه وما ،والمراد هنا هو األول ،أو كمال المساءة والغم ،والبهجة ،إما لكمال المسرة

 عم ا تلهيهم التي المالذ   فنون من فيه هم ما به والمراد ،البيانِ  رتبةِ  عن بارتفاِعه لإليذان واإلبهامِ 
ومصداق هذا ما ، (1)ول يخطر على بال بشر ،كنهه ركيد ل شغلْ  كأنه للتعظيمو  ،بالكلية عداَها

ل ساا  اللَّه   ر ُسول   م ن   ش ه د تُ : َيق ول   (2) الس اِعِدي   َسْعد   ْبن َسْهلورد َعْن  ص ف   م ج  نَّة   ف يه   و   ال ج 
تَّى ر   ف ي  ق ال   ثُمَّ  ،ان ت ه ى ح  يث ه   آخ  د  ط ر   و ل   ،س م ع ت   ُأُذنٌ  و ل   ،ر أ ت   ع ي نٌ  ل   م ا ف يه ا) :ح  ل ى خ   ع 

                                                 
 173/ 7 ،.إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم23/34روح المعاني:   :( انظر1)
 َرس ول قضاء وشهد .يحيى َأب و: وقيل العباس، أبا: سهل ىيكن. الساعدي األنصاري مالك ْبن سعد ْبن سهل  (2)

،  الل هِ  َرس ول فسماه حزن ا اسمه وكان بينهما، فرق وأنه المتالعنين، في  الل هِ   سعد ْبن سهل َرَأى سهال 
 حتى ره،عم وطال سهل وعاش .سنة عشرة خمس  الن ِبي   توفي َيْوم له كان َأن ه   وذكر منه، وسمع ، الن ِبي  
، المسيب، ْبن وسعيد هريرة َأب و سهل َعنْ  وروى معه، حنوامت   يوسف، ْبن الحجاج أدرك  حازم، َوَأب و والزنْهِري 
 سنة توفي: وقيل سنة، وتسعين ست ابن وهو وثمانين، ثمان سنة سهل وتوفي .وغيرهم سهل، ْبن عباس وابنه
: الغابة أسد .بالمدينة  الن ِبي   أصحاب من بقي نم آخر إنه: ويقال سنة، ما،ة بل  وقد وتسعين، إحدى

2/320. 
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ِة َأْعنُيٍ َجَزاًء بََِم َك ُنوا  :مصداق ذلك في كتاب اهلل  ب ش رٍ  ق ل ب   ْم ِمْن ُقرَّ ِة َأْعنُيٍ َجَزاًء بََِم َك ُنوا ]َفََل َتْعَلُم َنْفس ٌ َم  ُأْخِفَي ََلُ ْم ِمْن ُقرَّ ]َفََل َتْعَلُم َنْفس ٌ َم  ُأْخِفَي ََلُ

  .(1)({{2121}السمدة:}السمدة:َيْعَمُلوَن[ َيْعَمُلوَن[ 

 تي:وهي كاآل عدة، معانٍ  فاكهونقد ورد في معنى كلمة و 
  فرحون .1
 . يهف هم بما ونعجبم .2
  .يسر بما التحدث وهي بالضم هةكاالف   من مأخوذ إنه .3
  .(2)والتلذذ التمتع .4

تمتعون بمااا ساوم ،ومعجبااون ،فرحاون ؛وحاال أهاال الجناة ينطبااق علياه جميااع هاذه المعاااني
والمداعبة لما هام فياه  ،والمزاح ،ومع هذا يتحدثون بما يسر من الكالم ،من نعيم أكرمهم اهلل 

 واستقرار. ،من نعيم

ون أنهاام أي   {{9999}يددس:}يددس:  ِِف ُشييُغٍ  َفيي كُِهوَن[ِِف ُشييُغٍ  َفيي كُِهوَن[  ......]] وقولااه تعااالى:  فااي :شااغل   وأي ،شااغل فااي مسااتقرن
 بالجملاااةِ  هاااذهب حااااِلهم عااان والت عبيااار  . كبيااار   لاااكبم   فاااا،زون ،مقااايم بنعااايم   متنعماااون ،الش اااأنِ  عظااايمِ  شاااغل

 .(3)ووقوِعها تحقنقها سرعةِ  بغايةِ  لإليذان ؛عالواق منزلة المتوق عِ تنزيال  للمنتظر  تحقنقها قبل السميةِ 

  اأْلََرائِيِك اأْلََرائِيِك   َعيََل َعيََل   ظِيََللٍ ظِيََللٍ   ِِف ِِف   َوَأْزَواُجُهيمْ َوَأْزَواُجُهيمْ   ُهيمْ ُهيمْ   ]] حياث قاال تعاالى:  الجلوس فـي ظـالل علـى األرائـك:

  ..{{3232::الكهفالكهف}}  ]ُمتَّكِئنَِي فِيَه  َعََل األََرائِِك[]ُمتَّكِئنَِي فِيَه  َعََل األََرائِِك[ق ل تع َل:  ق ل تع َل:    {{9494::يسيس}}  [[ُمتَّكُِئونَ ُمتَّكُِئونَ 

 بهجاة يزيادهم بماا وتكميلهماا، مِهاهِ كن وتفَ  ،أهل الجنان شغل كيفية ففي هذه اآليات يبين اهلل 
، علاى سارر مزيناة والفكاهاة الشاغل مان فياه هام فيماا ،لهاممن أهل الجنة  أزواجهم شركة من وسرورا

 النصااب وزوال الراحااة، كمااال علااى ياادل مااا األرا،ااك، علااى اتكااا،هم وفااي ،بالثياااب الفاااخرة فااي ظااالل
 . (4)األبدية واإلقامة الدا،م الخلود ذلك وتمام يشتهون، بما عليهم سعوني الخدم وكون والتعب،

                                                 
 .8/143 ،باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها صحيل مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، (1)
 .7/22: القرآن تفسير في التنزيل معالم .2/347:  المعاني روح (2)
 173/ 7: (  إرشاد العقل السليم3)
 .675صتيسير الكريم الرحمن: . 7/137: السليم العقل إرشادانظر: (  4)
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مْ ......]] في قوله تعالى:ولهم فيها من كل أنواع الفاكهة:  ،ل يجوع أهلها مْ ََلُ   [[......َف كَِهة ٌ َف كَِهة ٌ   فِيَه فِيَه   ََلُ

 المراد وتنكير فاكهة .(1)الجوإ ألم لدفع يكون ل التفكه ألن ؛هناك جوإ ل أن إلى إشارة {{9191الكهف:الكهف:}}
 . (2)الفواكه أنواإ من نوإ كل عموم منه

مْ ......]] في قوله تعاالى:  تلبية كل ما يتمنى أصحابها: مْ َوََلُ ُعونَ   َم َم   َوََلُ ُعونَ َيدَّ  كال أن أي {{9191الكهدف:الكهدف:}}  [[َيدَّ
 . (3)يأتيهم من مالذ الجنة أهليتمنى  ما

يمٍ   َربر َربر   ِمنْ ِمنْ   َقْوًَل َقْوًَل   َسََلم ٌ َسََلم ٌ ]] في قوله تعالى:  على أهل الجنة: تسليم اهلل  ِْ يمٍ َر ِْ    ..{{9898}يس: }يس:   [[َر

ِري ِمْن  في قوله تعالى:  في جنات الخلد تجري من تحتها األنهار: ْ ََ ْم َجنَّ ُت َعْدٍن  ِري ِمْن ]ُأوَلئَِك ََلُ ْ ََ ْم َجنَّ ُت َعْدٍن  ]ُأوَلئَِك ََلُ

تِِهُم األََّْنَ ُر[  تِِهُم األََّْنَ ُر[ َتْ ن [  {{3232}الكهف:}الكهف:َتْ  أقام إذا بالمكان نَ دَ عَ : يقال ،إقامة دارأي: بساتين خلد و  ]َجنَّاُت َعد 
ْنَدب   ْبنا َسم َرة وقد ورد في السنة وصفها فيما ورد عن .(5)فيها المومنين لخلود عدنا   سميت ،(4)به  ج 
  َالل هِ  َرس ول   َقالَ : َقال  ل ة   أ ت ان ي)  :َلَنا ين ةٍ  إ ل ى ف ان ت ه ي ن ا ف اب ت ع ث ان ي آت ي ان   اللَّي   ب ل ب ن   م ب ن يَّةٍ  م د 

ل ب ن   ذ ه بٍ  ةٍ  و  الٌ  ف ت ل قَّان ا ف ضَّ م   م ن   ش ط رٌ  ر ج  ل ق ه  س ن   خ  ش ط رٌ  ر اءٍ  أ ن ت   م ا ك أ ح   :ق ال   ر اءٍ  أ ن ت   م ا ك أ ق ب ح   و 
ه ُبوا ل ُهم   ق ُعوا النَّه ر   ذ ل ك   ف ي ف ق ُعوا اذ  ُعوا ُثمَّ  ف يه   ف و  ن ُهم   السُّوءُ  ذ ل ك   ذ ه ب   ق د   إ ل ي ن ا ر ج  اُروا ع   ف ي ف ص 

س ن   ه  ه   ل ي :ق ال   ُصور ةٍ  أ ح  نَّةُ  ذ  ن ز ُلك   و ه ذ اك   ع د نٍ  ج  مُ  أ مَّا :ق ال   م  ين   ال ق و  ن ُهم   ش ط رٌ  ك اُنوا الَّذ  س نٌ  م   ح 
ش ط رٌ  ن ُهم   و  ل ُطوا ف ه نَُّهم   ق ب يحٌ  م  ا ع م الا  خ  ال حا ر   ص  ز   س يِّئاا و آخ  او  ن ُهم   اللَّهُ  ت ج   . (6)(ع 

 َأن    َقْيس   ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ لما ورد  وجه اهلل وورد أنه يكون جنات الخلد النظر إلى 
م   ب ي ن   م ا )...  :َقالَ   الل هِ  َرس ولَ  ب ي ن   ال ق و  م   إ ل ى ي ن ُظُروا أ ن   و  بِّه  ل ى ال ك ب ر   ر د اءُ  إ لَّ  ر  ه ه   ع  ج   ف ي و 
نَّة    . (7)(ع د نٍ  ج 

                                                 
 . 16/246اللباب في علوم الكتاب: . 26/81: الغيب مفاتيلانظر: (  1)
 . 173/ 7.إرشاد العقل السليم: 3/121(  انظر: بحر العلوم: 2)
 .6/583تفسير القرآن العظيم:  .2/185: التنزيل لعلوم التسهيل.  5/251 :لباب التأويل :(  انظر3)
لسااان  .8/204: القاارآن ألحكااام الجااامع.  4/73: التنزيال معااالم  .326/ 2المحكاام والمحاايط األعظاام: انظار:  ( 4)

 .4/2843العرب: 
 .165/ 5(  معالم التنزيل في تفسير القرآن: 5)
ُفوا بُِذُنوَِّبِْم َخَلُطوا عَ ( صحيل البخاري: كتاب التفسير،  باب قوله تعالى: 6) َمًَل َص حِلً  َوَآَخَر ]َوَآَخُروَن اْعَُتَ

 .4674، ح 6/65، {112َسيًِّئ ...[ }التوبة:
ْحن: ( صحيل البخاري: كتاب التفسير، باب قوله تعالى:7)  .4875 ، ح6/145، {22]َوِمْن ُدوَِّنََِم َجنََّت ِن[ }الرَّ
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ستبرق: ا ِمْن ُسنُْدٍس   ه تعالى:في قول  ثياب أهل الجنة من سندس وا  ا ِمْن ُسنُْدٍس ]َوَيْلَبُسوَن ثَِي ًب  ُخْضً ]َوَيْلَبُسوَن ثَِي ًب  ُخْضً

ٍق[  ٍق[ َوإِْسَتِْبَ  {{3232::الكهفالكهف}}َوإِْسَتِْبَ

  .(1)طراوة وأكثر ها ؛األلوان أحسن   ألنها ؛بثيابهم الخ ضرة خ صت ثيابا  خضرا :
 بااين ثيااابهم يجمااع أي الااديباج؛ ماان غلااظ مااا وهااو إسااتبرق:.  الااديباج ماان رق   مااا هااو  السااندس:

(2)النوعين
(3)الحرير هو: اإلستبرق إنقيل و . 

 . 

ْوَن فِيَه  ِمْن َأَس ِوَر ِمْن َذَهٍب ......]]  قال تعالى:  حليهم من ذهب: لَّ ْوَن فِيَه  ِمْن َأَس ِوَر ِمْن َذَهٍب َُيَ لَّ  {{3232::الكهفالكهف}}[ [ ......َُيَ

يْم َجنَّي ُت الِفيْرَدْوِس ُنيُزًَل[  ......]]حياث قاال تعاالى:   مستقرهم جنة الفردوس: يْم َجنَّي ُت الِفيْرَدْوِس ُنيُزًَل[ََلُ     {{201201}الكهدف:}الكهدف:  ََلُ

وسااقفها عاارش الاارحمن، ويتفجاار منهااا  ،جااات الجنااةوقااد ورد فااي وصااف جنااة الفااردوس أنهااا أعلااى در 
نَّـــة   ف ـــي إ نَّ ) :قَاااالَ    ه َرْياااَرةَ  َأبِاااي َعااانْ أنهاااار الجناااة، وذلاااك فيماااا ورد  ائ ـــة   ال ج  ـــةٍ  م  ـــدَّه ا د ر ج   اللَّـــهُ  أ ع 

ين   اه د  ت ي ن   ب ي ن   م ا  اللَّه   س ب يل   ف ي ل ل ُمج  ـأ ُلوهُ  اللَّـه   س ـأ ل ُتمُ  ف ـه ذ ا ر ض  و األ    السَّم اء   ب ي ن   ك م ا الدَّر ج   ف اس 
س   د و  س طُ  ف ه نَّهُ  ال ف ر  نَّة   أ و  ل ى ال ج  نَّة   و أ ع  ق هُ  ُأر اهُ  ال ج  ُش  ف و  م ن   ع ر  ن هُ  الرَّح  م  رُ  و  نَّة   أ ن ه ارُ  ت ف جَّ   (4)(.ال ج 

 

 هل الجنة والنار مخلوقتان اآلن؟المطلب الثاني: 
 وأنهماا ،حاق والناار ،حاق الجناة باأن اإليمانإن على  هل السنة والجماعةاتفق عليه جمهور أ

 ،ثبوتااه النصااوص الشاارعية ىوهااو ماانها الساالف الصااالل، لمااا نصاات علاا ،أباادا   تفنيااان ل ،مخلوقتااان
 . (6). وقد ورد عن بعا علماء أهل السنة والجماعة على القول بفناء النار فقط(5)قرآنا  وسنة

                                                 
 . 258/ 4: إرشاد العقل السليم( 1)
 .7/173: إرشاد العقل السليم. 6/165: الكشف والبيان. 165/ 5: . معالم التنزيل18/17 :(  جامع البيان2)
 .18/17 :(  جامع البيان3)
 .2750 ، ح4/16(  صحيل البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل اهلل، 4)
أصااول الاادين:  .111البعااث والنشااور: ص .74، صللبربهاااري: شاارح الساانة.26العقياادة الطحاويااة: ص :انظاار  (5)

لمعااة  .2/251الحجااة فااي بيااان المحجااة: ص .34صلباان أبااي يعلااى، . العتقاااد: 171-170باازدوي، صال
: الطياب الكلام مان الصايب الوابال .5/77مجماوإ الفتااوى: .248أصول الدين: الغزنوي، ص .33صالعتقاد:

 .34ص
وزية باستفاضة في كتابه حادي وحدها ولكن تناول ابن قيم الج ،( لم أقف على أي من العلماء القا،لين بفناء النار6)

أقاوال العلمااء فاي مساألة ابدياة الجناة والناار. وكاذلك أباو العاز الحنفاي فاي كتاباه شاارح  341-303األرواح ص
 ، ولم يرد فيهما َمْن من العلماء يتبنى هذا القول.425العقيدة الطحاوية ص
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وهذا ماا اتفاق علياه أهال السانة  ،الجنة والنار مخلوقتان اآلنالقول بأن  بعد ما تبين فيما سبق
 وهي كاآلتي:عدة، ما يويد ذلك في مواضع  ،والجماعة، فقد ورد في سورتي الكهف ويس

ُكْم َف ْسيَمُعونِ : قوله تعالى الموضع األول: ُكْم َف ْسيَمُعونِ ]إِِّنِّ َآَمنُْت بِيَربِّ ِمي ِمي قِييَ  اْدُخيِ  اجَلنَّيَة َقي َل َيي  َلْييَت َقيوْ قِييَ  اْدُخيِ  اجَلنَّيَة َقي َل َيي  َلْييَت َقيوْ ، ، ]إِِّنِّ َآَمنُْت بِيَربِّ

ُخدِل اجلَنَّدَة[قاال المفسارون فاي قولاه تعاالى:    {{1414--1919}يس:}يس:َيْعَلُموَن[ َيْعَلُموَن[  قاال   اهلل علاى أن ]ِقيدَل اد 
 أكرماه ماا وعااين ،دخلها فلما ،، أن يدخل الجنةقتلوهأن يتبعوا الرسل ف لرجل الذي جاء ليدعوا قومهل

كمااا  فيااه وصاابره إليمانااه ؛وَنَصاابها ،وحزنهااا ،الاادنيا مسااق عنااه  اهلل أذهااب قاادو  ،فيهااا بااهتعااالى  اهلل
ِيْم ُيْرَزُقيوَن[ حيث قال تعاالى:  ،الشهيد َي ء ٌ ِعنَْد َرَّبِّ ْْ َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوا ِِف َسبِيِ  اهللِ َأْمَواًت  َبْ  َأ ِيْم ُيْرَزُقيوَن[ ]َوََل َتْ َي ء ٌ ِعنَْد َرَّبِّ ْْ َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوا ِِف َسبِيِ  اهللِ َأْمَواًت  َبْ  َأ }آل }آل ]َوََل َتْ

  فااأخبر اهلل ؛الرساال تباااإا إلاى ذلااك لقااادهم ،فتمنااى لااو علام قومااه بمااا فيااه مان نعاايم  ؛؛{{245245عمددران:عمددران:
 . (1)عنه في القرآن الكريم

ورأى نعيمها من وقت أن قتلاه قوماه، وهاذا يادلل علاى  ،وموطن الشاهد هنا أنه قد دخل الجنة
 . (2)أنها مخلوقة من قبل

 ساا،ر كادخول ،فيهاا وطوافهاا ،روحاه دخاول يعناي ،قبال ياوم القياماة الماوت بعد الجنة ودخوله
َسييَبنَّ الَّييِذيَن ُقتُِلييوا ِِف َسييبِيِ  اهللِ  اآلَيااةِ  َهااِذهِ  َعاانْ (3)هِ الل اا َعْبااد ويبااين ذلااك مااا ورد عاان ،الشااهداء َسييَبنَّ الَّييِذيَن ُقتُِلييوا ِِف َسييبِيِ  اهللِ ]َوََل َتْ ]َوََل َتْ

ِْم ُيْرَزُقوَن[  َي ء ٌ ِعنَْد َرَّبِّ ْْ ِْم ُيْرَزُقوَن[ َأْمَواًت  َبْ  َأ َي ء ٌ ِعنَْد َرَّبِّ ْْ و اُحُهم  : ) َفَقالَ  َذِلكَ  َعنْ  َسَأْلَنا َقدْ  ِإن ا ااَأمَ  :َقالَ  {{245245}آل عمران:}آل عمران:َأْمَواًت  َبْ  َأ  أ ر 
ف   في و  رٍ  ط ي رٍ  ج  يلُ  ال ه   ،ُخض  نَّة   م ن   ت س ر حُ  ،ب ال ع ر ش   ُمع لَّق ةٌ  ق ن اد  ي ثُ  ال ج   ت ل ك   إ ل ى تأوي ُثمَّ  ،ش اء ت   ح 

يل   م   ف اطَّل ع   ال ق ن اد  بُُّهمُ  إ ل ي ه  ت ُهون   ه ل   : ف ق ال   اطِّال ع ةا  ر  ـت ه ى ءٍ ي  ش ـ أي :ق ـاُلوا ؟.ش ي ئاا ت ش  ـنُ  ن ش  ن ح   و 
ي ثُ  نَّة  ال ج   م ن   ن س ر حُ  ئ ن ا ح  ـم   ذ ل ك   ف ف ع ل   .ش  ـرَّاتٍ  ثـ ال ث   ب ه  ا ف ل مَّـا .م  ـن   ُيت ر ُكـوا ل ـن   أ نَُّهـم   ر أ و  ـأ ُلوا أ ن   م   ُيس 
ن ا ت ُردَّ  أ ن   ُنر يدُ  ر بِّ  ي ا :ق اُلوا و اح  ن ا في أ ر  س اد  تَّى أ ج  ـر ى م رَّةا  س ب يل ك   في ُنق ت ل   ح   ل ـي س   أ ن   ىر أ   ف ل مَّـا. ُأخ 
ةٌ  ل ُهم   اج    .(4)(ُتر ُكوا ح 

ن لقاى مان العاذاب ماا ل يطااق  ،وهنا يتبين مدى حرص الداعياة علاى صاالح حاال األماة وا 
وقادوة ألمتناا  ،في طريق الدعوة، إل أنه يتمنى للناس الخير والهداية في الادنيا واآلخارة، وخيار شااهد

اسااتطاعوا تعبيااد العباااد لاارب  ،حابة الكاارام والصاا فبصاابره  ؟،كيااف باادأت دعوتااه ،المصااطفى 
 العباد، والخالص بهم من عذاب جهنم إلى نعيم الجنان.

                                                 
 . 225 /22روح المعاني:  .5/172الكشاف: . 505/ 20( انظر: جامع البيان: 1)
 .3/101مدارك التنزيل:  (2)
اختلف علماء الحديث فيه على أنه عبد اهلل بن عمرو أو عبداهلل بن مسعود؟ واألرجل عبد اهلل بن مسعود.  (3)

 .13/31المنهاج شرح مسلم بن حجاج: 
 .6/38، زقونير  ربهم عند أحياء وأنهم الجنة في الشهداء أرواح أن بيان في بابصحيل مسلم: كتاب اإلمارة،  (4)
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ي  َأْعَتيْدَن  قوله تعاىل:   الموضع الثاني: ُكْم َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشي َء َفْلَيْكُفيْر إِنَّ ي  َأْعَتيْدَن  ]َوُقِ  احَلقه ِمْن َربِّ ُكْم َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشي َء َفْلَيْكُفيْر إِنَّ ]َوُقِ  احَلقه ِمْن َربِّ

َْ َط َِّبِمْ  َْ َط َِّبِمْ لِلظَّ ِلنَِِي َن ًرا َأ ياُب َوَسي َءْت   لِلظَّ ِلنَِِي َن ًرا َأ َ اِدُقَهي  َوإِْن َيْسيَتِغيُثوا ُيَغي ُثوا بِيََمٍء َك ُِلْهيِ  َيْشيِوي الُوُجيوَه بِيْئَس الْشَّ ياُب َوَسي َءْت ُُسَ َ اِدُقَهي  َوإِْن َيْسيَتِغيُثوا ُيَغي ُثوا بِيََمٍء َك ُِلْهيِ  َيْشيِوي الُوُجيوَه بِيْئَس الْشَّ ُُسَ

    {{1515}الكهف:}الكهف:ُمْرَتَفًق [ ُمْرَتَفًق [ 

 أعاددنا أي ]إِنَّ  َأْعَتْدَن  لِلظَّ ِلنَِِي َن ًرا[وبعد الوقوف على معنى هذه اآلية تبين أن قوله تعاالى: 
 باهلل كفر لمن

 َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َيتَِّخُذوا ِعَبي ِدي ]َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َيتَِّخُذوا ِعَبي ِدي ومن نظا،رها قولاه تعاالى: ، (1)منزل   جهنم[

ففاي هاذه اآلياات يتباين أن الجناة والناار     ،،{{201201}الكهف:}الكهف:  ِمْن ُدوِِّن َأْولَِي َء إِنَّ  َأْعَتْدَن  َجَهنََّم لِْلَك فِِريَن ُنُزًَل[ِمْن ُدوِِّن َأْولَِي َء إِنَّ  َأْعَتْدَن  َجَهنََّم لِْلَك فِِريَن ُنُزًَل[
 السنة ما يوكد ذلك:ولقد ورد في القرآن و  ،مخلوقتان

يَمَواُت  فمنها في القرآن الكريم قوله تعاالى:   ُكيْم َوَجنَّيٍة َعْرُضيَه  السَّ يَمَواُت ]َوَس ِرُعوا إََِل َمْغِفَرٍة ِميْن َربِّ ُكيْم َوَجنَّيٍة َعْرُضيَه  السَّ ]َوَس ِرُعوا إََِل َمْغِفَرٍة ِميْن َربِّ

ْت لِْلُمتَِّقنَي[  ْت لِْلُمتَِّقنَي[ َواألَْرُض ُأِعدَّ ُقوا النَّي وقولاه تعاالى:  {{233233}آل عمران:}آل عمران:َواألَْرُض ُأِعدَّ ُقوا النَّي]َفيإِْن َِلْ َتْفَعُليوا َوَليْن َتْفَعُليوا َفي تَّ  َر الَّتِيي  َر الَّتِيي ]َفيإِْن َِلْ َتْفَعُليوا َوَليْن َتْفَعُليوا َفي تَّ

ْت لِْلَكيي فِِريَن[ ْت لِْلَكيي فِِريَن[َوُقوُدَهيي  النَّيي ُس َواحِلَجيي َرُة ُأِعييدَّ ْت  وقولااه تعااالى:  { { 1010}البقددرة:}البقددرة:  َوُقوُدَهيي  النَّيي ُس َواحِلَجيي َرُة ُأِعييدَّ ُقييوا النَّيي َر الَّتِييي ُأِعييدَّ ْت ]َواتَّ ُقييوا النَّيي َر الَّتِييي ُأِعييدَّ ]َواتَّ

يادل علاى أن الجناة والناار  -أعتادنا، أعادت –فالتعبير بالفعال الماضاي  ،،{{232232}آل عمران:}آل عمران:  لِْلَك فِِريَن[لِْلَك فِِريَن[
 ن.مخلوقتا

  الل اهِ  َرس اولَ  َأن   -رضي اهلل عنهماا– ع َمرَ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ  السنة النبوية ما وردي اا فاومنه
د ُكم  إ نَّ :  )قَاالَ  ل ي ـه   ُعر ض   م ات   إ ذ ا أ ح  ـيِّ  ب ال غ ـد اة   م ق ع ـُدهُ  ع  ـن   ك ـان   إ ن   و ال ع ش  نَّـة   أ ه ـل   م  ـن   ال ج   أ ه ـل   ف م 

نَّة   تَّى م ق ع ُدك   ه ذ ا ف ُيق الُ  النَّار   أ ه ل   ف م ن   النَّار   أ ه ل   م ن   ك ان   و ا  ن   ال ج  م   اللَّهُ  ي ب ع ث ك   ح   .(2)(ال ق ي ام ة   ي و 

ــلَّى:  قَااال  َأَنااس   َعاانْ ومااا ورد  مٍ  ذ ات     اللَّــه   ر ُســولُ  ب ن ــا ص  ــا ي ــو  ــى ف ل مَّ ة   ق ض  ــال  ــل   الصَّ  أ ق ب 
ل ي ن ـا ــه   ع  ه  ج  ـاُمُكم   إ نِّــي النَّـاُس  أ يُّه ــا) : ال  ف ق ـ ب و  ـب ُقون ي ف ــال   إ م   و ل   ب ال ق ي ــام   و ل   ب السُّـُجود   و ل   ب ــالرُُّكوع   ت س 

ــر اف   ن ص  ــام ي أ ر اُكــم   ف ــه نِّي ب ال  ــن   أ م  م  ل ف ــي و  ــدٍ  ن ف ــُس  و الَّــذ ي :ق ــال   ثُــمَّ  .خ  مَّ ه   ُمح  ــُتم   ل ــو   ب ي ــد  ــا ر أ ي  ــ م   تُ ر أ ي 
ُتم   ك  ح  ل ب ك ي ُتم   ق ل يالا  ل ض  م ا :ق اُلوا (.ك ث يراا و  نَّة   ر أ ي تُ ) :ق ال   ؟. اللَّه   ر ُسول   ي ا ر أ ي ت   و   . (3) (و النَّار   ال ج 

                                                 
  .3/334.فتل القدير: 167 /5معالم التنزيل:  .18/10( انظر: جامع البيان: 1)
 .1375، ح2/55( صحيل البخاري: كتاب الجنا،ز، باب الميت يعرا عليه مقعده بالغداة والعشي،2)
 .2/28( صحيل مسلم: كتاب الصالة، باب النهى عن سبق اإلمام بركوإ أو سجود ونحوهما، 3)
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يم   ل ق يــتُ :  ) الل ااهِ  َرس ااول   قَااالَ : قَااالَ   َمْسااع ود   اْباانِ  َعاانْ ومااا ورد  ــر اه  ل ــة    إ ب  ــر ي   ل ي  ــي ُأس   ب 
ــدُ  ي ــا : ق ــال  ف   مَّ نِّــي ُأمَّت ــك   أ ق ــر      ُمح  م   م  ــال  ــر ُهم   السَّ ب  نَّــة   أ نَّ  و أ خ  ب ــة   ط يِّب ــةُ  ال ج  ب ــةُ  التُّر  ــاء   ع ذ  ــا ال م   و أ نَّه 

ر اس ه ا و أ نَّ  (3)ق يع انٌ  ان   غ  دُ  اللَّه   ُسب ح  م   . (2)(ب رُ أ ك   و اللَّهُ  اللَّهُ  إ لَّ  إ ل ه   و ل   ل لَّه   و ال ح 

، لهما، وأن غراس الجناة ذكار اهلل  فروية الميت مقعده من الجنة أو النار، وروية النبي 
ن، أدلااة علااى أن الجنااة والنااار مخلوقتااا ،ن ماان بدايااة اإلسااالم إلااى يااوم القيامااةالااذي يااردده الصااالحو 

 يزيد من نعيم الجنة للصالحين بحسب عملهم. ولكن اهلل 
 

 د الجنة والنار:المطلب الثالث:  خلو 
هذا ماا قاال باه جمهاور أ،ماة أهال السانة والجماعاة مان السالف والخلاف،  ؛الجنة والنار ل تفنيان

 . (3)ولم يقل بفناء الجنة أحد منهماء النار جماعة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفن

 أدلة خلود الجنة: 

ا أثبتتاه األدلاة القرآنياة، فمان األدلاة لقد توافاق أهال السانة والجماعاة علاى خلاود الجناة، وهاذا ما
]إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُليوا ]إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُليوا على خلود الجنة في القرآن الكريم ما ورد في سورة الكهف في قولاه تعاالى: 

ْم َجنَّي ُت الِفيْرَدْوِس ُنيُزًَل  ْم َجنَّي ُت الِفيْرَدْوِس ُنيُزًَل الصَّ حِلَ ِت َك َنْت ََلُ يَوًَل[ ، ، الصَّ حِلَ ِت َك َنْت ََلُ ِْ يَوًَل[ َخ لِيِديَن فِيَهي  ََل َيْبُغيوَن َعنَْهي   ِْ  ،،  {{208208--201201ف:ف:}الكهد}الكهدَخ لِيِديَن فِيَهي  ََل َيْبُغيوَن َعنَْهي  

 مقاامهم عان يختاارون ل ،خالادين فيهاا خلاودا  سارمديا  أهال الجناان  أنفي هذه اآليات ب اهلل  أخبر
  .(4)على خلود الجنة ، وهذا تأكيدظعن ا ول ،انتقال   ول ،متحول   ذلك

َ اُِلْؤِمننَِي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ حِلَ   ......]]: ويوكد ذلك قوله تعالى َ اُِلْؤِمننَِي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ حِلَ َوُيَبْشِّ َسينً َوُيَبْشِّ َْ ْم َأْجًرا  َسينً  ِت َأنَّ ََلُ َْ ْم َأْجًرا  َمي كِثنَِي َمي كِثنَِي ، ،  ِت َأنَّ ََلُ

 .َم كِثنَِي فِيِه َأَبًدا[... ]وذلك من قوله تعالى:  ،على خلود الجنة  {{33--11}الكهف:}الكهف:فِيِه َأَبًدا[ فِيِه َأَبًدا[ 

                                                 
، النهاية في غريب الحديث فيمسكه السماء ماء يعلوه األرا من وطأة في الواسع المستوي المكان : القاإ(  1)

 .4/132واألثر: 
قال األلباني: و  .غريب حسن حديث: الترمذي قال . 3462 ، ح5/455،  ( سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب2)

 ومن األنصاري، أيوب أبي حديث من شاهدين هل أن يقويه لكن اتفاقا، ضعيف هذا إسحاق بن عبدالرحمن
 .1/215:الصحيحة األحاديث سلسلة،  عمر بن اهلل عبد حديث

 .132ف الصالل في بداية المطلب السابق صتم تقريره من كتب السل (3)
 .2/323ماادارك التنزياال وحقااا،ق التأوياال: .255/ 3. أنااوار التنزياال وأساارار التأوياال: 618/ 3الكشاااف: انظاار: ( 4)

 . 51/ 16. روح المعاني: 204/ 5تفسير القرآن العظيم: 
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    :(3)أقوال العلماء في خلود النار

ن لم أجد فيهما ما يثبت هاذه المساألة؛ ولكا ،بعد الوقوف على اآليات في سورتي الكهف ويس
 بعد الوقوف على آراء العلماء تبين أنها على قولين: 

  ،إليـه تنتهـي أمـداا  لهـا جعـل فهنـه ،يفنيهـا ثـم، يشـاء مـن النار من يخرج  اهلل نإ القول األول:
 ومن أدلة هذا القول: 

[ َقي َل النَّيي ُر َمْثيَواُكْم َخ لِيِديَن فِيَهيي  إَِلَّ َمي  َشي َء اهللُ إِنَّ رَ َقي َل النَّيي ُر َمْثيَواُكْم َخ لِيِديَن فِيَهيي  إَِلَّ َمي  َشي َء اهللُ إِنَّ رَ   ......]]:  تعاالى قولاه -1 كِييم ٌ َعلِيييم ٌ َْ ييَك  [ بَّ كِييم ٌ َعلِيييم ٌ َْ ييَك  بَّ

 ٌْ َوَشِهيق ٌ  :تعالى وقوله   {{218218}اْلنعام:}اْلنعام:
ْم فِيَه  َزفِ َِمَّ  الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّ ِر ََلُ  ٌْ َوَشِهيق ٌ ]َف
ْم فِيَه  َزفِ َِمَّ  الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّ ِر ََلُ َخ لِِديَن فِيَه  َخ لِِديَن فِيَه  ،  ،  ]َف

ي ل ٌ ِلَِي  ُيِرييُد[ يَك َفعَّ يَك إِنَّ َربَّ َمَواُت َواألَْرُض إَِلَّ َم  َش َء َربه ي ل ٌ ِلَِي  ُيِرييُد[َم  َداَمِت السَّ يَك َفعَّ يَك إِنَّ َربَّ َمَواُت َواألَْرُض إَِلَّ َم  َش َء َربه  ولام  {{201201--204204}هدود:}هدود:  َم  َداَمِت السَّ
  ......]]:  قولاه وهو الجنة ألهل المذكور الستثناء بعد أتى ما الستثناءين هذين بعدَ  يأتِ 

َ َُمُْذوٍذ[ ْْ َ َُمُْذوٍذ[َعَط ًء َغ ْْ َق ًب [:  تعالى وقوله  {{208208}هود:}هود:  َعَط ًء َغ ْْ َق ًب []ََلبِثنَِي فِيَه  َأ ْْ    { { 1313}النَّبأ:}النَّبأ:  ]ََلبِثنَِي فِيَه  َأ

 َعانْ   ْياَرةَ ه رَ  َأبِاي َعانْ وقاد ورد  ،هارحمتا موجاب والجنة ،غضبه موجب النارقولهم بأن  -2
ــا اللَّــه   إ نَّ : )قَااالَ   الن بِااي   ــى ل مَّ ل ــق   ق ض  ــد هُ  ك ت ــب   ال خ  ن  ق   ع  ــه   ف ــو  ت ــي إ نَّ  ع ر ش  م  ــب ق ت   ر ح   س 

ب ي   .(2)(غ ض 

]إِِّنِّ َأَخ ُف َعَلْيُكْم ]إِِّنِّ َأَخ ُف َعَلْيُكْم : وذلك في قوله تعالى ،عذاب يوم أنه العذاب عن يخبر سبحانه واهلل -3

إِِّنِّ َأَخ ُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َييْوٍم َألِييٍم[ إِِّنِّ َأَخ ُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َييْوٍم َألِييٍم[   ... ... ]]وقاال تعاالى: وقاال تعاالى:   ،،{{223939}الشعراء:}الشعراء:  َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم[َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم[

ِْتَِيُهْم َعَذاُب َيْوٍم َعِقيٍم[ ......]] ، وقال تعالى:، وقال تعالى: {{1414}هود:}هود: ِْتَِيُهْم َعَذاُب َيْوٍم َعِقيٍم[ َبْغَتًة َأْو َي  في ول يخبر ولم {{9999}اْل :}اْل :َبْغَتًة َأْو َي
 .يوم نعيم أنه النعيم عن واحد موضع

ٍء َوَرْْحَتِي وَ َوَرْْحَتِي وَ     ......]]:  تعالى قال وقد -4 ٍء ِسَعْت ُك َّ ََشْ  حكاية تعالى وقال  .{{294294}اْلعراف:}اْلعراف:[ [ ......ِسَعْت ُك َّ ََشْ
ًة َوِعْلًَم ... ... ]]:  المال،كة عن ٍء َرْْحَ نَ  َوِسْعَت ُك َّ ََشْ ًة َوِعْلًَم َربَّ ٍء َرْْحَ نَ  َوِسْعَت ُك َّ ََشْ  رحمته تسع أن بد فال {{11}غافر:}غافر:  [[......َربَّ

 .رحمته تسعهم لمف ،غاية إلى ل العذاب في بقوا فلو ،المعذبين هولء

 

                                                 
 .341-305، حادي األرواح: 433-427شرح العقيدة الطحاوية: ص (1)
ف ت: ( صحيل البخاري: كتاب التوحيد، باب قوله تعالى:2) ،  {171]َوَلَقْد َسَبَقْت َكلَِمُتنَ  لِِعَب ِدَن  اِلُْرَسلنَِي[ }الصَّ

 .7422 ، ح5/135
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 النــار فــي النــار أهــل لبــث لــو): قااال أنااه  عماار وقااد اسااتدلوا بقااول ضااعيف روي عاان -5
 .(2)(فيه يخرجون وقت ذلك على لهم لكان ،(1)عالج رمل كقدر

 ل بقـاء الكفار فيها يويبق ،السنة في ورد كما ،شاء من منها يخرج تعالى اهلل نإ القول الثاني: 
 ومن أدلتهم: ،له انقضاء

ُرُجيوا ِمينَ ] قوله تعاالى: .1 ُرُجيوا ِمينَ ُيِرييُدوَن َأْن ََيْ [   ُيِرييُدوَن َأْن ََيْ يْم َعيَذاب ٌ ُمِقييم ٌ [ النَّي ِر َوَمي  ُهيْم بَِخي ِرِجنَي ِمنَْهي  َوََلُ يْم َعيَذاب ٌ ُمِقييم ٌ النَّي ِر َوَمي  ُهيْم بَِخي ِرِجنَي ِمنَْهي  َوََلُ

ُ َعينُْهْم َوُهيْم فِييِه ُمْبلُِسيونَ  وقولاه تعاالى:  {{5757}اِل ئدة:}اِل ئدة: ُ َعينُْهْم َوُهيْم فِييِه ُمْبلُِسيونَ ]ََل ُيَفيُتَّ   ]ََل ُيَفيُتَّ
(3)

خدرف: [[ وقولاه   {19}الزُّ
ا[]إَِلَّ َطِريَق َجَهنََّم َخ لِِديَن فِيَه  َأَبًدا َوَك َن َذلَِك َعََل اهللِ ]إَِلَّ َطِريَق َجَهنََّم َخ لِِديَن فِيَه  َأَبًدا َوَك َن َذلَِك َعََل اهللِ تعاالى:  ًْ ا[َيِس ًْ وقولاه   {{245245}النسداء:}النسداء:  َيِس
ُهْم فِيَه  َنَصب ٌ َوَم  ُهْم ِمنَْه  بُِمْخيَرِجنَي[تعاالى:  ُهْم فِيَه  َنَصب ٌ َوَم  ُهْم ِمنَْه  بُِمْخيَرِجنَي[]ََل َيَمسه ]إِنَّ ]إِنَّ وقولاه تعاالى:     {{0808}اْلمدر:}اْلمدر:  ]ََل َيَمسه

يََمِء َوََل َييْدُخُلوَن اجَلنَّي ْم َأْبيَواُب السَّ وا َعنَْه  ََل ُتَفتَُّح ََلُ ُبوا بَِآَي تِنَ  َواْسَتْكَِبُ يََمِء َوََل َييْدُخُلوَن اجَلنَّيالَِّذيَن َكذَّ ْم َأْبيَواُب السَّ وا َعنَْه  ََل ُتَفتَُّح ََلُ ُبوا بَِآَي تِنَ  َواْسَتْكَِبُ تَّيى َيلِيَ  الَِّذيَن َكذَّ َْ تَّيى َيلِيَ  َة  َْ َة 

]َوالَّيِذيَن ]َوالَّيِذيَن وقولاه تعاالى:   {{0000}اْلعدراف:}اْلعدراف:اجَلَمُ  ِِف َسمِّ اخِلَيي ِط َوَكيَذلَِك َنْجيِزي اُِلْجيِرِمنَي[ اجَلَمُ  ِِف َسمِّ اخِلَيي ِط َوَكيَذلَِك َنْجيِزي اُِلْجيِرِمنَي[ 

ُف َعنُْهْم ِمْن َعيَذاَِّبَ  َكيَذلَِك َنْجيِزي  ْم َن ُر َجَهنََّم ََل ُيْقَ  َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوََل َُيَفَّ ُف َعنُْهْم ِمْن َعيَذاَِّبَ  َكيَذلَِك َنْجيِزي َكَفُروا ََلُ ْم َن ُر َجَهنََّم ََل ُيْقَ  َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوََل َُيَفَّ ُكي َّ ُكي َّ َكَفُروا ََلُ

  .{{3434}فاطر:}فاطر:وٍر[ وٍر[ َكفُ َكفُ 

بوجاه ل يحتماال  ،ماا يثبات خلاود أهاال الجناة والناار ،وقاد ورد فاي صاحيل السانة النبويااة .2
ااْدِري   َسااِعيد   َأبِااي َعاانْ وذلااك فيمااا ورد  ،التأوياال ت ى: ) الل ااهِ  َرس ااول   قَااالَ : قَااالَ    اْلخ   ْ  ُيــ
ت   ل ح   ك ب شٍ  ك ه ي ئ ة   ب ال م و  نَّة   ه ل  أ   ي ا ُمن ادٍ  ف ُين اد ي أ م  ر ئ بُّون   ال ج  ي ن ُظُرون   ف ي ش   ه ل   :ف ي ُقولُ  و 
ــذ ا ت ع ر ُفــون   ــم   :ف ي ُقوُلــون   ؟.ه  ــذ ا ن ع  تُ  ه  ــو  ُكلُُّهــم   ال م  ــمَّ  ،ر آهُ  ق ــد   و  ي ُث ــاد  ــا :ُين  ــل   ي  ــار   أ ه   النَّ

ر ئ بُّون   ي ن ُظُرون   ف ي ش  تُ  ه ـذ ا ن ع ـم   :ن  ف ي ُقولُـو ؟.ه ـذ ا ت ع ر فُـون   ه ـل   ف ي ُقولُ  و  ـو  ُكلُُّهـم   ال م   ق ـد   و 
ب حُ  .ر آهُ  نَّة   أ ه ل   ي ا :ي ُقولُ  ُثمَّ  ف ُيذ  ت   ف ال   ُخُلودٌ  ال ج  ي ا ،م و  ت   ف ـال   ُخلُـودٌ  النَّـار   أ ه ل   و  ـو   ثُـمَّ  م 
ِة إِْذ ُقِِضَ األَْمُر َوُهْم ِِف َغْفَلٍة وَ   :ق ر أ   ِة إِْذ ُقِِضَ األَْمُر َوُهْم ِِف َغْفَلٍة وَ ]َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احَلَْسَ  (3)({{3535}مريم:}مريم:ُهْم ََل ُيْؤِمنُوَن[ ُهْم ََل ُيْؤِمنُوَن[ ]َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احَلَْسَ

 القول الراجح:

 -وذلك لألسباب اآلتية: ،القول بخلود النار ى الباحثةبعد الوقوف على أدلة الفريقين يترجح لد

                                                 
 .3/287. النهاية في غريب الحديث واألثر: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعارمل العالا: ال (1)
 لم أقف عليه في كتب الحديث. .12/207( سلسلة األحاديث الضعيفة: 2)
 .21/640جامع البيان:  .والبالء للعذاب فاستسلم قنط قد الذي النجاة من اآليس هو والمبلس :مبلسون( 3)
ِة ...[ }مريم:لبخاري: كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (  صحيل ا4)  .4730،ح6/54،  {95]َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احَلَْسَ
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ول يشامل  ،يمكن حملها على الساتثناء لعصااة الموحادين ،إن اآليات التي ورد فيها الستثناء -1
 والكفار. ،المشركين

إِِّنِّ إِِّنِّ ......]]  {{239239}الشدعراء:}الشدعراء:]إِِّنِّ َأَخي ُف َعَليْيُكْم َعيَذاَب َييْوٍم َعظِييٍم[ ]إِِّنِّ َأَخي ُف َعَليْيُكْم َعيَذاَب َييْوٍم َعظِييٍم[    بقوله تعالى: وأما استدللهم -2

ِْتَِيُهْم َعَذاُب َيْوٍم َعِقيٍم[ ......]]  { { 1414}هود:}هود:َأَخ ُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيٍم[ َأَخ ُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيٍم[  ِْتَِيُهْم َعَذاُب َيْوٍم َعِقيٍم[ َأْو َي رد علياه في    {{9999}اْل :}اْل :َأْو َي
 من وجهين: 

وتحاذيرهم مان إنازال  ،دث عان عقوباة المكاذبين باألنبيااءن سياق اآليات يتحإ: الوجه األول
 والثانياة تتحادث عان قاوم ناوح  ،فكانت اآلية األولاى ،اهلل بهم العقوبة في الدنيا

 وكانت عقوبتهم في الدنيا الطوفان.
وعند الوقوف على  ،إن علماء أهل السنة أجمعوا على القول بخلود الجنة الوجه الثاني:

]إِنَّ َأْصَح َب اجَلنَِّة الَيْوَم ِِف ُشُغٍ  َف كُِهوَن[ ]إِنَّ َأْصَح َب اجَلنَِّة الَيْوَم ِِف ُشُغٍ  َف كُِهوَن[ قوله تعالى:  في ،وصف نعيم الجنة

نما المقصود  أن انشغالهم بالنعيم هو يوم واحد،لم يقل أحد من العلماء  {{9999}يس:}يس: وا 
وكذلك يمكن حمل معنى بيومب  ،أن أصحاب الجنة يوم القيامة منشغلون بنعيمهم
 ذاب يوم.في اآليات التي تتحدث عن وصف العذاب بع

من  الذين يخرجون ،أن ل يساوي في العذاب بين عصاة الموحدين ،إن مقتضى عدل اهلل  -3
وفااي مثاال ذلااك مااا ورد عاان  ،وبرحمااة رب العااالمين، وبااين الكفااار والمشااركين ،النااار بالشاافاعة

ُرجُ ) : َقالَ   الل هِ  َرس ولَ  َأن    َماِلك   ْبن َأَنس ف ي اللَّهُ  إ لَّ  إ ل ه   ل   ق ال   م ن   النَّار   م ن   ي خ   ق ل ب ـه   و 
نُ  ز  ير ةٍ  و  ي رٍ  م ن   ش ع  ُرجُ  خ  ي خ  ف ـي اللَّـهُ  إ لَّ  إ ل ه   ل   ق ال   م ن   النَّار   م ن   و  نُ  ق ل ب ـه   و  ز  ـن   ُبـرَّةٍ  و  ي ـرٍ  م   خ 

ُرجُ  ي خ  ف ي اللَّهُ  إ لَّ  إ ل ه   ل   ق ال   م ن   النَّار   م ن   و  نُ  ق ل ب ه   و  ز  ي رٍ  م ن   ذ رَّةٍ  و   . (1) (خ 

ألحاااظ أن اآلياااات  وعناااد الوقاااوف علاااى ناااص اآلياااات التاااي تحااادثت عااان ساااعة رحماااة اهلل  -0
كمااا هااو واضاال فااي قولااه  ،ولاايس فااي المشااركين ،تتحاادث عاان التااا،بين ماان عصاااة المااومنين

ِيتعالى:  ْوَلُه ُيَسبُِّحوَن بَِحْميِد َرَّبِّ َْ ِمُلوَن الَعْرَش َوَمْن  ِي]الَِّذيَن ََيْ ْوَلُه ُيَسبُِّحوَن بَِحْميِد َرَّبِّ َْ ِمُلوَن الَعْرَش َوَمْن  يِذيَن ]الَِّذيَن ََيْ يِذيَن ْم َوُيْؤِمنُيوَن بِيِه َوَيْسيَتْغِفُروَن لِلَّ ْم َوُيْؤِمنُيوَن بِيِه َوَيْسيَتْغِفُروَن لِلَّ

َبُعيوا َسيبِيَلَك َوقِِهيْم َعيَذا يِذيَن َتي ُبوا َواتَّ ًة َوِعْلًَم َف ْغِفْر لِلَّ ٍء َرْْحَ نَ  َوِسْعَت ُك َّ ََشْ َبُعيوا َسيبِيَلَك َوقِِهيْم َعيَذاَآَمنُوا َربَّ يِذيَن َتي ُبوا َواتَّ ًة َوِعْلًَم َف ْغِفْر لِلَّ ٍء َرْْحَ نَ  َوِسْعَت ُك َّ ََشْ َب اجَلِحييِم[ َب اجَلِحييِم[ َآَمنُوا َربَّ

َِ ُأِصيُب بِيِه َميْن َأَشي  ......]] وقوله تعاالى:    {{11}غافر:}غافر: َِ ُأِصيُب بِيِه َميْن َأَشيَق َل َعَذا َِْكُتُبَه  َق َل َعَذا ٍء َفَسي تِيي َوِسيَعْت ُكي َّ ََشْ َِْكُتُبَه   ُء َوَرْْحَ ٍء َفَسي تِيي َوِسيَعْت ُكي َّ ََشْ  ُء َوَرْْحَ

َك َة َوالَِّذيَن ُهْم بَِآَي تِنَ  ُيْؤِمنُوَن[ ِذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ َك َة َوالَِّذيَن ُهْم بَِآَي تِنَ  ُيْؤِمنُوَن[لِلَّ ِذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ  . . {{294294}اْلعراف:}اْلعراف:  لِلَّ

                                                 
 .44 ، ح5/122،  ونقصانه اإليمان زيادة بابكتاب اإليمان، : صحيل البخاري( 1)
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، وذلااك فيمااا ورد هااو تخفيااف العااذاب عاانهم ،وماان رحمااة رب العااالمين بالمشااركين يااوم القيامااة -5
ااكَ  َعاانْ  َأْغَنْيااتَ  َمااا : ِللن بِااي   قَااالَ    اْلم ط ِلاابِ  َعْباادِ  ْباان اْلَعب اااس عاان وط ااكَ  َكااانَ  َفِإن ااه   َعم   َيح 

احٍ  ف ي ُهو  )  : َقالَ  َلكَ  َوَيْغَضب   ض  ح  ل و ل   ن ارٍ  م ن   (3) ض  ـف ل   الـدَّر ك   ف ـي ل ك ـان   أ ن ـا و  ـن   األ  س   م 
ــار    ،فمااا بالااك بماان عااادى دياان اهلل  ،المشااركين. هااذا حااال ماان نصاار دياان اهلل ماان (2)(النَّ

 وكفر به.

ن صال  ،ضاعفه األلبااني ،وغياره وأما األثر الوارد عان عمار بان الخطااب  -6 ول يحاتا باه، وا 
 ،ولكاان فيااه دللااة علااى خااروج أهلهااا منهااا ،فلاايس فيااه دللااة علااى فناااء النااار ،السااتدلل بااه

 ويحمل على معنى أهلها من الموحدين.

َقاباا[: بقوله تعالى أما استدللهم -7  :عدة رد من وجوهٍ فيُ  ]ًَلبِثنَِي فِيَها َأح 

فهاي جماع حقاب، وحقاب جماع  ،أن كلمة أحقاب جاءت بصيغة جماع الجماعالوجه األول:  
ل  ،وهااذا ياادل علااى أن العااذاب ماادد متجااددة ،أو حقبااة ،ولاام يقاال بضااع أحقاااب ،حقبااة

 . (3)انقطاإ فيها

فااي قولااه  ،ياق اآليااات الااواردة خاللهااا فااي سااورة النبااأعنااد الوقااوف علااى ساا الوجــه الثــاني:
َق ًب   فِيَه فِيَه   ََلبِثنِيَ ََلبِثنِيَ   ، ، َمآًب َمآًب   لِلطَّ ِغنيَ لِلطَّ ِغنيَ   ، ، ِمْرَص ًداِمْرَص ًدا  َك َنْت َك َنْت   َجَهنَّمَ َجَهنَّمَ   إِنَّ إِنَّ ]] تعالى: ْْ َق ًب َأ ْْ   َبيْرًداَبيْرًدا  فِيَه فِيَه   َيُذوُقونَ َيُذوُقونَ   ََل ََل   ، ، َأ

اًب   َوََل َوََل  اًب َ َ ي ًق   َْحِيًَم َْحِيًَم   إَِلَّ إَِلَّ   ، ، َ َ ي ًق َوَغسَّ ُيمْ ، ، ِوَف ًقي ِوَف ًقي   َجيَزاءً َجيَزاءً   ، ، َوَغسَّ ُيمْ إَِّنَّ َسي ًب   َيْرُجيونَ َيْرُجيونَ   ََل ََل   واواَكي نُ َكي نُ   إَِّنَّ َسي ًب ِْ ُبوا، ، ِْ ُبواَوَكيذَّ   بِآَي تِنَي بِآَي تِنَي   َوَكيذَّ

اًب  اًب كِذَّ ءٍ   َوُك َّ َوُك َّ   ،،كِذَّ ءٍ ََشْ َصْينَ هُ   ََشْ ْْ َصْينَ هُ َأ ْْ ل تادل  {{3030--1212::نبدأنبدأ}ال}ال[ [ َعيَذاًب َعيَذاًب   إَِلَّ إَِلَّ   َنِزييَدُكمْ َنِزييَدُكمْ   َفَلينْ َفَلينْ   َفيُذوُقواَفيُذوُقوا، ، كَِت ًبي كَِت ًبي   َأ
ولكاان يحتماال أن عااذابهم بشاارب الحماايم والغساااق سيسااتمر ماادة ماان  ،علااى فناااء النااار

والااذي يوكااد ذلااك ختااام  ،وهكااذا باسااتمرار ،لااى نااوإ آخاار ماان العااذابثاام يباادل إ ،الاازمن
[َعَذاًب  إَِلَّ  َنِزيَدُكمْ  َفَلنْ  َفُذوُقوا] اآليات بقوله تعالى:

(4)
 . 

 
 
 

                                                 
ياة فاي غرياب الحاديث ( الضحضاح هو: ما رق من الماء على وجه األرا ما يبل  الكعبين فاستعاره للناار. النها1)

 .5/205. العين:3/75واألثر:
 .3883 ، ح5/52(  صحيل البخاري: كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب، 2)
 .5/82إعراب القرآن:    .100( تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: ص3)
 .5/51: م. إرشاد العقل السلي175/ 15. الجامع ألحكام القرآن: 24/163جامع البيان:  (4)
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 المطلب الرابع: الشفاعة: 
وناومن  ،(1)حاق   لنبيا شفاعةأن  ،والسنة الكتاب بين جمعوا الذين السنة أهل مذهبإن 

 . إلى يوم الدين بإحسان لهم التابعون بذلك اإليمان على ودرج،  ةالصحاب آمن كمابها 

 أولا:  تعريف الشفاعة: 

 الشفاعة لغة:  .3

 كااالم والشاافاعة ،زوجااا   صاايره شاافعا   العاادد ماان الااوتر وشاافع ،الاازوج وهااو ،الااوتر خااالف الشاافع
 به يتشفع غيرهل الطالب :عوالشافِ  ،إليه طلب: إليه وشفع ،لغيره يسألها حاجة في للملك الشفيع

 .(2)منه المطلوب إلى
 الشفاعة اصطالحاا: .2

  .(3)بحقه في الجناية وقع الذي منبسوال التجاوز عن الذنوب  يمكن تعريف الشفاعة أنها:

 . (4)بالتضر إ سبيل على الغير ألجل الغير عن الض رر وترك ،الخير فعل سوالبو

 .(5)برومهي ما على به ليستعين األعلى إلى األدنى انضمام وهيب
 

 ثانياا: األدلة على ثبوت الشفاعة:

 والسااانة النبوياااة الشاااريفة أدلاااة كثيااارة علاااى تحقاااق شااافاعة النباااي  ،لقاااد ورد فاااي القااارآن الكاااريم
ومن النصوص القرآنياة التاي تثبات الشافاعة ماا ورد فاي ساورة ياس فاي  ،لعصاة المومنين يوم القيامة

ي ََل ُتْغيِن ، ، ي َفَطَرِِّن َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ ي َفَطَرِِّن َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ ]َوَم  ِِلَ ََل َأْعُبُد الَّذِ ]َوَم  ِِلَ ََل َأْعُبُد الَّذِ  تعالى: قوله ْْحَُن بُِضر ًة إِْن ُييِرْدِن اليرَّ ُذ ِمْن ُدونِِه َآَِلَ
ِ ي ََل ُتْغيِن َأَأَّتَّ ْْحَُن بُِضر ًة إِْن ُييِرْدِن اليرَّ ُذ ِمْن ُدونِِه َآَِلَ
ِ َأَأَّتَّ

واحتيااج  ،علاى أنهاا بياان لفقاراآلياة وقد فسر العلمااء  .{{1313--1111[ }يس:[ }يس:َعنِّي َشَف َعُتُهْم َشْيًئ  َوََل ُينِْقُذونِ َعنِّي َشَف َعُتُهْم َشْيًئ  َوََل ُينِْقُذونِ 
ِددذُ ]: قولااهو  ، كاال آلهااة عباادت ماان دون اهلل   ماان أتخااذ كيااف اسااتفهام انكاااري تااوبيخي، أي [َأَأَّتَّ

ِددذُ ]و،  تنفااع ول تضار ل أخاارى، آلهاةتعاالى  اهلل دون  ،بإلَااهِ  لايس  اهلل  غياار أن إلاى إشااارة [َأَأَّتَّ
 العبااد كااونل بيااان ]إِن  ُيددِرد ِن[  ،فطريااة فااي القلااوب ، وأن عبوديتنااا هلل إلهااا   يكااون ل المتخااذ ألن

                                                 
. أصااول الاادين: للباازدوي، 73شاارح الساانة: ص. 32.أصااول الساانة: ص16مااتن العقياادة الطحاويااة: صانظاار: ( 1)

 . 230. أصول الدين: للغزنوي، ص34. العتقاد: ص166ص
 .1/260. العين: 4/2285انظر: لسان العرب:  (2)
 .  127التعريفات: ص (3)
 .1/1034: والعلوم الفنون اصطالحات كشاف موسوعة( 4)
 .11/433فتل الباري شرح صحيل البخاري:  (5)



 سورتي الكهف ويسضوء وأثرها على الفرد والمجتمع في  باليوم اآلخرعقيدة اإليمان 

142 
 

 الفصل الثاني

ن ،والر خاء الب ْوسِ  في يشاء كيف بهيقل   ، اهلل دةإرا تحت  الفا ،ومكاروه بسوءعباده   الل ه  مس   وا 
 . (1)عبدا  من عباده  اهلل عذب لو العذاب من ينقذون ل، و فتغني لما عبد من دونه  شفاعة

 ثالثا:  شروط قبول الشفاعة:

 لسابقة، وهي كاآلتي: وردت في اآلية ا ،شروط إن للشفاعة المقبولة عند اهلل 

 إن أي {{1313}يس:}يس:  ََل ُتْغِن َعنِّي َشَف َعتُُهْم َشْيًئ  َوََل ُينِْقُذوِن[ََل ُتْغِن َعنِّي َشَف َعتُُهْم َشْيًئ  َوََل ُينِْقُذوِن[  ......]]: لقوله تعالى  .  الرضا عن الشافع:3
عني  فتغني ،دون اهلل  نكل ما ع بد م شفاعةتنفعني  الف ،ومكروه بسوء  الل ه   َيْمَسْسِني

سبب في سخط اهلل تعالى  لمعبودين من دون اهلل فكفر المتبوعين وا من العذاب شي،ا ،
وعدم رضاه عنهم سبب في عدم جدوى شفاعتهم، ويدلل على ذلك أيضا  قوله تعالى:  ،عليهم
َف َعةَ   ُدونِهِ ُدونِهِ   ِمنْ ِمنْ   َيْدُعونَ َيْدُعونَ   الَِّذينَ الَِّذينَ   َيْملُِك َيْملُِك   َوََل َوََل ]] َف َعةَ الشَّ قِّ   َشِهَد َشِهَد   َمنْ َمنْ   إَِلَّ إَِلَّ   الشَّ قِّ بِ حْلَ خرف:  [[َيْعَلُمونَ َيْعَلُمونَ   َوُهمْ َوُهمْ   بِ حْلَ خرف:}الزُّ  ..{{8484}الزُّ

 لمن ليس ،بإذنه  اإليمان والخشية من اهلل  ألهل الشفاعةإن  الرضا عن المشفوع له:.  2 
فيه إن  عدم جدوى شفاعة غير اهلل  ،؛ لهذا أقر الرجل الصالل في اآلية السابقةأشرك

ُمْشِفُقوَن[ ُمْشِفُقوَن[   َوََل َيْشَفُعوَن إَِلَّ ِلَِِن اْرَتَ  َوُهْم ِمْن َخْشَيتِهِ َوََل َيْشَفُعوَن إَِلَّ ِلَِِن اْرَتَ  َوُهْم ِمْن َخْشَيتِهِ ......]]ذلك قوله تعالى: أشرك. ويدل على 

 بواسطة للعصاة فيغفر ،والتوحيد ،اإلخالص أهل على يتفضل الذي هو  اهللف {{1818}اْلنبياء:}اْلنبياء:
  .يشفع أن له أذن الذي الشافع دعاء

ذنه بها:  .  إرادة اهلل 1 ْْحَُن بُِضر ََل ُتْغِن َعنِّي َشَف َعتُُهْم[ لقوله تعالى:وا   {85}يس: ]إِْن ُيِرْدِن الرَّ
فال  ،ذنه له بهاإوعدم  ،نتيجة لما قدمت يداه ،الضر به وث الشفاعة هنا إلرادة اهلل فعدم حد

رادته لها لقوله تعالى:  بد مع الرضا عن الشافع والمشفوإ واإلذن من اهلل  ْن َذا الَِّذي ْن َذا الَِّذي مم]...]...وا 

  .{{199199}البقرة:}البقرة:َيْشَفُع ِعنَْدُه إَِلَّ بِإِْذنِِه...[ َيْشَفُع ِعنَْدُه إَِلَّ بِإِْذنِِه...[ 

 :(2)ثالثةال لمالظرابعاا:  الشفاعة وأنواع 

 حق يسقط الف ؛حقه المظلوم إعطاء من فيه لبد :بعضا   بعضهم الناس ظلمالنوع األول: 
 َعْن َأِبي ه َرْيَرةَ ويبين ذلك ما ورد  ،الظالم من المظلوم يعطى ولكن ؛غيرها ول بشفاعة ل المظلوم
  َأن  َرس وَل الل ِه  َُرون  م ا ال ُمف ل ُس ) :َقال ر ه م  ل ُه و ل  م ت اع   :اُلواق   (أ ت د   .ال ُمف ل ُس ف ين ا م ن  ل  د 

ق ذ ف  ) : ف ق ال   ي أ ت ي ق د  ش ت م  ه ذ ا و  ز ك اٍة و  ي اٍم و  ص  ٍة و  ال  م  ال ق ي ام ة  ب ص   إ نَّ ال ُمف ل س  م ن  ُأمَّت ي ي أ ت ي ي و 

                                                 
. لباب التأويل في 4/266أنوار التنزيل وأسرار التأويل: . 20/507: جامع البيان في تأويل القرآنانظر: (  1)

  .154-16/153 :الكتاب علوم في اللباب.6/ 4معاني التنزيل: 
 .7/78(  انظر: مجموإ الفتاوى: 2)
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ر   ض  س ف ك  د م  ه ذ ا و  س ن ات ه  ف ه ن   ،ب  ه ذ اه ذ ا و أ ك ل  م ال  ه ذ ا و  س ن ات ه  و ه ذ ا م ن  ح  ف ُيع ط ى ه ذ ا م ن  ح 
ل ي ه  ُثمَّ ُطر ح  ف ي النَّار   ت  ع  ط اي اُهم  ف ُطر ح  ذ  م ن  خ  ل ي ه  ُأخ  س ن اُتُه ق ب ل  أ ن  ُيق ض ى م ا ع  .  وما (1)(ف ن ي ت  ح 

تَّى ُيق اد  ) :َقالَ  ِه َأن  َرس وَل الل    َعْن َأِبي ه َرْيَرةَ ورد  م  ال ق ي ام ة  ح  ْ دُّنَّ ال ُحُقوق  إ ل ى أ ه ل ه ا ي و  ل ُت
اء   ل ح  ن اء   (2)ل لشَّاة  ال ج   .  (3)(م ن  الشَّاة  ال ق ر 

على لسان  ذلك اهلل ، حيث أكد فيه شفاعة لوهو الشرك،  المطلق الظلمالنوع الثاني: 
ًة لقوله تعالى:  بعد إشراكه به؛ لشفاعة من اهلل الرجل الصالل استبعاده نيل ا ُِذ ِمْن ُدونِِه َآَِلَ ًة ]َأَأَّتَّ ُِذ ِمْن ُدونِِه َآَِلَ ]َأَأَّتَّ

ْْحَُن بُِضر ََل ُتْغِن َعنِّي َشَف َعتُُهْم َشْيًئ  َوََل ُينِْقُذوِن[  ْْحَُن بُِضر ََل ُتْغِن َعنِّي َشَف َعتُُهْم َشْيًئ  َوََل ُينِْقُذوِن[ إِْن ُيِرْدِن الرَّ  ويويد هذا المعنى قوله تعالى:  {{1313}يس:}يس:إِْن ُيِرْدِن الرَّ

  ..{{2828}غافر:}غافر:ِفيٍع ُيَط ُع[ ِفيٍع ُيَط ُع[ َم  لِلظَّ ِلنَِِي ِمْن َْحِيٍم َوََل َش َم  لِلظَّ ِلنَِِي ِمْن َْحِيٍم َوََل َش ... ... ]]

؛  هللبا إيمانه الحقيقة في نفعه إنما وهذا ظلم المومن لنفسه بالمعاصي،النوع الثالث: 
  .الشفاعة أهل من صار فبه

 خامساا: أنـواع الشفاعة:

 مااا ومنهااا ،األمااة بااين عليااه متفااق هااو مااا منهاااأنااواإ الشاافاعة، تبااين أن بعااد الوقااوف علااى  
 : (4)، وهذا بيانهالبدإ أهل من ونحوهم المعتزلة فيه خالف

 بنبينا الخاصةوهي  ،في فصل القضاء يوم القيامة العظمى وهي األولى الشفاعة : األول النوع 
، فيوالوارد ذكرها  ،أجمعين عليهم اهلل صلوات ،والمرسلين األنبياء من إخوانه سا،ر بين من 

مااا ورد عاان  وماان تلااك الروايااات ،أجمعااين  الصااحابة ماان جماعااة عاان وغيرهمااا الصااحيحين
َمااِر اباان الخطاااب  ــا) :  الن بِااين  قَااالَ  :قَااالَ  ع  ــز الُ  م  ــلُ  ي  ــأ لُ  الرَُّج ــاس   ي س  تَّــى النَّ ــأ ت ي   ح  م   ي  ــو   ي 

ــة   ــه   ف ــي ل ــي س   ال ق ي ام  ه  ج  ــةُ  و  ــمٍ  (5)ُمز ع  ق ــال  . ل ح  ــم س   إ نَّ  : و  ُنو الشَّ م   ت ــد  ــة   ي ــو  تَّــى ال ق ي ام  ُلــ   ي   ح   ب 
قُ  ف   ال ع ر  ُُذن   ن ص  ت غ اُثوا ك ذ ل ك   ُهم   ف ب ي ن ا األ  مَّـدٍ  ثُـمَّ  ب ُموس ى ُثمَّ  ب آد م   اس  ـف عُ  ... ب ُمح  ـى ف ي ش   ل ُيق ض 
ــي ن   ــق   ب  ل  ــي ال خ  ش  تَّــى ف ي م  ل ق ــة   ي أ ُخــذ   ح  ــذٍ  ال ب ــاب   ب ح  ئ  م  ــهُ  ف ي و  ــا اهللُ  ي ب ع ُث ُمــوداا م ق اما ــُدهُ ي ح   م ح  ــلُ  م   أ ه 

ع   م   . (6)(ُكلُُّهم   ال ج 

 شفاعته :الثاني النوع  ليدخلوا الجنة فيهم فيشفع ،وسي،اتهم حسناتهم تساوت قد أقوام في.  
                                                 

 .8/18لبر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، (  صحيل مسلم:  كتاب ا1)
 .1/284. النهاية في غريب الحديث واألثر: لها قرن ل التي هي :جلحاء( 2)
 .8/18(  صحيل مسلم:  كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، 3)
 .233-232شرح العقيدة الطحاوية:ص (4)
 4/325ي غريب الحديث واألثر: ، النهاية فاللحم من يسيرة قطعةة: عَ زْ م   (5)
 .1474 ، ح2/124صحيل البخاري: كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثرا ،   (6)
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 شفاعته: الثالث النوع   يدخلونها ل أن النار إلى بهم مرأ   قد ،آخرين أقوام في. 

 شاافاعته: الرابــع النــوع   ثااواب يقتضاايه كااان مااا فااوق ،يهاااف الجنااة ياادخل ماان درجااات رفااع فااي 
 .أعمالهم

 َبَصاار ه   َشااق   َوقَاادْ   َسااَلَمةَ  َأبِااي َعلَااى  الل ااهِ  َرس ااول   َدَخاالَ : َقالَااتْ رضااي اهلل عنهااا  َسااَلَمةَ  أ م   َعاانْ 
وح   إ نَّ ) :َقالَ  ث م   َفَأْغَمَضه   رُ  ت ب ع هُ  ُقب ض   إ ذ ا الرُّ جَّ  ال ب ص  ـن   ن ـاٌس  ف ض  ُعوا ل   ال  ف ق ـ أ ه ل ـه   م  د  ل ـى تـ   ع 
ُكم   ي رٍ  إ لَّ  أ ن ُفس  ئ ك ة   ف ه نَّ  ب خ  ْ مُِّنون   ال م ال  ل ى ُي ف ر   اللَُّهمَّ  ق ال   ُثمَّ  ت ُقوُلون   م ا ع  ـل م ة   أل  ب ـي اغ  ف ـع   س   و ار 
ت هُ  يِّين   ف ي د ر ج  ُلف هُ  ال م ه د  ف ر   ال غ اب ر ين   ف ي ع ق ب ه   ف ي و اخ  ل ـهُ  ل ن ا و اغ   ل ـهُ  و اف س ـح   ال ع ـال م ين   ر بَّ  ي ـا و 

ر   ق ب ر ه   ف ي ن وِّ ألباي سالمة باأن يرفاع اهلل درجتاه فاي  ففي هذا الحديث دعاا النباي  .(3)(ف يه   ل هُ  و 
 درجاته يوم القيامة. ةلزياد بدعا،ه  أي شفاعة من النبي  ؛المهديين

 شفاعته  :الخامس النوع   لهاذا يستشاهد أن ويحسان ،حساب بغير الجنة يدخلوا أن أقوام في 
ُخلُ : )َقالَ   ي  الن بِ  َأن    ه َرْيَرةَ  َأِبى َعنْ فيما ورد  النوإ نَّـة   ُأمَّت ـى م ن   ي د   ب غ ي ـر   أ ل فاـا س ـب ُعون   ال ج 

س ابٍ  ع ل ن ـ أ ن    اللَّه   اد عُ   اللَّه   ر ُسول   ي ا :ر ُجلٌ  ف ق ال  . (ح  ـن ُهم   يي ج  ع ل ـهُ  اللَُّهـمَّ ) : ق ـال  . م   اج 
ن ُهم   رُ  ق ام   ُثمَّ . (م  ع ل ن ـ أ ن    اللَّـه   اد عُ   اللَّـه   ر ُسـول   ي ـا ف ق ال   آخ  ـن ُهم   يي ج   س ـب ق ك  ) :  ق ـال  . م 
 . )(2) ُعكَّاش ةُ  ب ه ا

هاااي  بباااأن يكاااون ممااان يااادخلون الجناااة بااادون حساااا  لعكاشاااة  فالشااااهد هناااا دعاااوة النباااي 
 .لعكاشة ة منه شفاع

 اعتهاشف: السادس النوع من الكفار، وهذه خاصة بالنبي  يستحقه عمن العذاب تخفيف في  
 اْلَعب اسوذلك فيما ورد عن  ،عذابه عنه اهلل  يخفف أنب ،فقط طالب أبي عمهة  منه لشفاع
 َقالَ  َلكَ  َوَيْغَضب   َيح وط كَ  َكانَ  َفِإن ه   َعم كَ  َعنْ  َأْغَنْيتَ  َما:  ِللن ِبي   َقالَ   اْلم ط ِلبِ  َعْبدِ  ْبن
:  (  احٍ  ف ي ُهو ض  ح  ل و ل   ن ارٍ  م ن   ض  ف ل   الدَّر ك   ف ي ل ك ان   أ ن ا و    . (3)(النَّار   م ن   األ  س 

ثر:]َفََم َتنَْفُعُهْم َشَف َعُة الشَّ فِِعنَي[ ]َفََم َتنَْفُعُهْم َشَف َعُة الشَّ فِِعنَي[ : تعالىوأما ما ورد في قوله  ثر:}املدَّ  في كافرينال تنفع ل أي{  {  0808}املدَّ
 . (4)الجنة ويدخلون ،منها يخرجون الذين ،الموحدين عصاة تنفع كما ،النار من الخروج

                                                 
 .3/38( صحيل مسلم: كتاب الجنا،ز، باب في إغماا الميت والدعاء له إذا حضر، 1)
 .1/136، عذاب ول حساب بغير الجنة المسلمين من طوا،ف دخول على الدليل باب، يمان: كتاب اإلمسلم( صحيل 2)
 .136: ص(  سبق تخريجه3)
 .15/535: الكتاب علوم في اللباب. 15/88: القرآن ألحكام الجامع (4)
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 َماِلك   ْبن   َأَنس   َقالَ  ،الجنة دخول في المومنين لجميع يوذن أن شفاعته: السابع النوع   : ََقال 
لُ  أ ن ا: ) الن ِبين  نَّة   ف ي ش ف يعٍ  أ وَّ دَّق   ل م   ،ال ج   األ  ن ب ي اء   م ن   و ا  نَّ  ،ُصدِّق تُ  م ا األ  ن ب ي اء   م ن   ي  ن ب   ُيص 
دُِّقهُ  م ا ن ب يًّا دٌ  ر ُجلٌ  إ لَّ  ُأمَّت ه   م ن   ُيص  ل   َأَنا: )ومعنى قوله  .(1)(و اح   ِفي َأي( اْلَجن ةِ  ِفي َشِفيع   َأو 

 .(2)اْلجن ة دخول
 تاواترت وقاد ،منهاا فيخرجاون ،النار دخل ممن ،أمته من الكبا،ر أهل في شفاعته: الثامن النوع 

 ش ـف اع ت ي) : اهللِ  َرس اول   قَاالَ : قَاالَ   َماِلاك   ْبانِ  َأَناسِ  َعانْ ومنها ما ورد  ،األحاديث النوإ بهذا
 .  (3)(أمتي م ن الكبائر   ألهل  

ويثبات   ، مع النباي نيوالمومن ،نيوالنبي ،المال،كةيوم القيامة تكون من  اعةالشفقد ثبت أن و 
اْدِري   َساِعيد   َأبِاي نْ لك ما ورد ع تَـّى : )...قَاال    الل اهِ  َرس اولِ  َأن    اْلخ  ل ـص   إ ذ ا ح  ُنـون   خ  م   ْ  ال ُم

ــن   ــي ف و الَّــذ ي -عبــور الصــرط  – النَّــار   م  ه   ن ف س  ــا ب ي ــد  ــن ُكم   م  ــن   م  ــدٍ  م  ــدَّ  أ ح  ــد ةا  ب أ ش   ف ــي ل لَّــه   ُمن اش 
اء   ت ق ص  ن ين   م ن   قِّ ال ح   اس  م   ْ م   ل لَّه   ال ُم ـة   ي ـو  م   ال ق ي ام  ـو ان ه  خ  ين   إل   بَّن ـا :ي ُقولُـون   النَّـار   ف ـي الَّـذ   ك ـاُنوا ر 
لُّون   م ع ن ا ي ُصوُمون   ُيص  ـون   و  ي ُحجُّ ر ُجـوا ل ُهـم   :ف ُيق ـالُ  و  ـن   أ خ  ـر ف ُتم   م  ـرَّمُ  ع  ُرُهم   ف ُتح  ل ـى ُصـو   النَّـار   ع 

ر   ل قاا ُجون  ف ُيخ  ذ ت   ق د   ك ث يراا خ  ف   إ ل ى النَّارُ  أ خ  ب ت ي ـه   و ا  ل ـى س اق ي ه   ن ص  بَّن ـا :ي ُقولُـون   ثُـمَّ  ُرك  ـا ر   ب ق ـي   م 
دٌ  ف يه ا ت ن ا م مَّن   أ ح  ُعوا :ف ي ُقولُ  ب ه   أ م ر  ُتم   ف م ن   ار ج  د  ج  ث ق ـال   ق ل ب ـه   ف ي و  ين ـارٍ  م  ـن   د  ي ـرٍ  م   ر ُجوهُ ف ـأ خ   خ 

ر ُجــون   ل قاــا ف ُيخ  بَّن ــا ي ُقوُلــون   ثُــمَّ  ك ث يــراا خ  ــا ن ــذ ر   ل ــم   ر  ــداا ف يه  ــن   أ ح  مَّ ت ن ــا م  ُعــوا ي ُقــولُ  ثُــمَّ  أ م ر  ــن   ار ج   ف م 
ُتم   د  ج  ث ق ال   ق ل ب ه   ف ي و  ف   م  ين ارٍ  ن ص  ي رٍ  م ن   د  ر ُجوهُ  خ  ر ُجون   ف أ خ  ل قاا ف ُيخ  بَّن ـا ي ُقوُلون   ُثمَّ  ك ث يراا خ   ل ـم   ر 
ت ن ا م مَّن   ف يه ا ن ذ ر   داا أ م ر  ُعوا ي ُقولُ  ُثمَّ  أ ح  ُتم   ف م ن   ار ج  د  ج  ث ق ـال   ق ل ب ه   ف ي و  ـن   ذ رَّةٍ  م  ي ـرٍ  م  ر ُجوهُ  خ   ف ـأ خ 

ر ُجون   ل قاا ف ُيخ  بَّن ا ي ُقوُلون   ُثمَّ  ك ث يراا خ  ي ـراا ف يه ـا ن ـذ ر   ل ـم   ر  ك ـا خ  يدٍ  أ ُبـو ن  و   ل ـم   إ ن   ي قُـولُ  ال ُخـد ر يُّ  س ـع 
دُِّقون ي يث   ب ه ذ ا ُتص  د  ئ ُتم   إ ن   ف اق ر ُءوا ال ح  َسينًَة : قوله تعـالى ش  َْ ٍة َوإِْن َتُك  َسينًَة ]إِنَّ اهللَ ََل َيْظلُِم ِمْثَق َل َذرَّ َْ ٍة َوإِْن َتُك  ]إِنَّ اهللَ ََل َيْظلُِم ِمْثَق َل َذرَّ

ئ ك ةُ  ش ف ع ت    اللَّهُ  لُ ي ُقو  {{0000}النساء:}النساء:ُيَض ِعْفَه  َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعظِيًَم[ ُيَض ِعْفَه  َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعظِيًَم[  ش ف ع   ال م ال   النَّب يُّـون   و 
ش ف ع   ُنون   و  م   ْ ل م   ال ُم ـمُ  إ لَّ  ي ب ـق   و  م ين   أ ر ح  ـةا  ف ي ق ـب ُض  الـرَّاح  ـن   ق ب ض  ـر جُ  النَّـار   م  ن ه ـا ف ُيخ  ـا م  ما  ل ـم   ق و 
ُلوا ي راا ي ع م   . (4)(ق طُّ  خ 

                                                 
:  )أنا أول الناس يشفع في الجنة وأناا أكثار األنبيااء تبعاا(، قول النبي  في( صحيل مسلم: كتاب اإليمان، باب 1)

1/130. 
 .3/255:الصحيحين حديث من المشكل كشف( 2)
. قاال شاعيب 13222 ، ح ،20/435مسند اإلمام أحمد: مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك  (3)

 صحيل.إسناده  :األرنووط
 .1/115( صحيل مسلم: كتاب اإليمان، باب معرفة طريق الروية، 4)
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، والمال،كااة، واألنبياااء صاالوات اهلل يااوم القيامااة هاام: اهلل  ومان هااذا الحااديث يتبااين أن الشاافعاء
 .عليهم، والمومنون 

د اء  ي قُـولُ  يأ ب ـعن وثبت أن الشهيد يشفع في سبعين من أهله وذلك فيما ورد  ق ـال  ر ُسـوُل  :الـدَّر 
يُد  ): اللَّه   ين  م ن  أ ه ل  ب ي ت ه   فيُيش فَُّع الشَّه   .(1)(س ب ع 

والقياااام  ،ومنهاااا الصااايام ،ي السااانة النبوياااة أن بعاااا األعماااال تشااافع ياااوم القياماااةوقاااد ثبااات فااا 
و ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ يشفعان؛ لما ورد  ي امُ ) :قَاالَ   الل هِ  َرس ولَ  َأن     َعْمر  ـف ع ان   و ال قُـر آنُ  الصِّ  ي ش 

م   ل ل ع ب د   ي امُ  ي ُقولُ  ال ق ي ام ة   ي و  ن   ر بِّ  ي  أ   الصِّ ي قُـولُ  .ف يـه   يف ش ـفِّع ن   ب النَّه ار   و الشَّه و ات   الطَّع ام   ع ُتهُ م   و 
ن ع ُتهُ  ال ُقر آنُ  م   م   .(2)(ف ُيش فَّع ان   ق ال  . ف يه   فشفعني ب اللَّي ل   النَّو 
  

 

 

                                                 
حيل لغياره، صاحيل . قاال األلبااني: صا2522 ، ح2/322سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في الشهيد يشافع،( 1)

 .2/66الترغيب والترهيب، 
: الحاااكم قااال .740/ 1( المسااتدرك علااى الصااحيحين: كتاااب فضااا،ل القاارآن، أخبااار فااي فضااا،ل القاارآن جملااة، 2)

 ووافقه الذهبي.  .يخرجاه ولم مسلم، شرط على صحيل حديث
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 على ثالثة مطالب:ويشتمل  
 المطلب األول: تعريف البعث.

 المطلب الثاني: البعث للروح والجسد واألدلة عليه.
 المطلب الثالث: الرد على منكري البعث.
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 المبحث الرابـع
 ثـالبـع

إلدارة هذه الخليقة سننا   الخلق، وسن   وقدرته، قد خلق ،وعدله بكمال حكمته، إن اهلل 
والمعصية،   ،والظلم ،لتسيير الخلق عليها، وخلق البشر على هي،ة قابلة للزلل ؛وشرعية ،كونية

قامة الحجا عليهم، ونهى عن ظلم العبد لنفسه بكل الطرق، ونهاه  ،فأعذر عباده بإرسال الرسل وا 
التي يرتضيها  ،بنى عليها العالقاتالتي ت   ،الشرعية ن في كتابه المحكم السننعن ظلمه لغيره، فبي  

فقال  ،مرحلة ابتالء واختبارإل رب العزة تبارك وتعالى، وبالمقابل بين أن الدنيا وما فيها ما هي 
َسُن َعَمًَل َوُهَو الَعِزيُز الَغُفوُر[تعالى:  ْْ ُكْم َأ َسُن َعَمًَل َوُهَو الَعِزيُز الَغُفوُر[]الَِّذي َخَلَق اَِلْوَت َواحَلَي َة لَِيْبُلَوُكْم َأيه ْْ ُكْم َأ ، فجعل هذه {{11}امللك:}امللك:  ]الَِّذي َخَلَق اَِلْوَت َواحَلَي َة لَِيْبُلَوُكْم َأيه

وحياة أخرى بعدها في  ا ،ن في محكم تنزيله أن هناك بعثوبي   ،وفناء ،الدنيا دار ممر، بعدها موت
.  دار جزاء  وخلد 

ن و  ،حق الموتى بعثاإليمان ب نوعلى هذا فإ  ن  ،(1)واجب به التصديقا  يي يح اهلل وا 
،  ]َذلَِك بَِِنَّ ا]َذلَِك بَِِنَّ احيث قال تعالى:  ،الخلق بعد فنا،هم ٍء َقِدير ٌ ُه َعََل ُك ِّ ََشْ ُه َُيِْي اِْلَْوَتى َوَأنَّ قه َوَأنَّ ،  هللََّ ُهَو احْلَ ٍء َقِدير ٌ ُه َعََل ُك ِّ ََشْ ُه َُيِْي اِْلَْوَتى َوَأنَّ قه َوَأنَّ هللََّ ُهَو احْلَ

 ..{{88--11::اْل اْل }}َوَأنَّ السَّ َعَة آتَِية ٌ ََل َرْيَب فِيَه  َوَأنَّ اهللََّ َيبَْعُث َمْن ِِف اْلُقُبوِر[ َوَأنَّ السَّ َعَة آتَِية ٌ ََل َرْيَب فِيَه  َوَأنَّ اهللََّ َيبَْعُث َمْن ِِف اْلُقُبوِر[ 
 

 المطلب األول: تعريف البعث:
 أولا: البعث لغة: 

فهاو  ،ويختلاف البعاث بااختالف ماا علاق باه ،(2)البعاث باإلرساال واإلثاارة لقد عار ف أهال اللغاة
 على ضربين: 

 األول:  بشري: كبعث البعير وبعث اإلنسان في حاجة بمعنى التسيير واإلثارة.
 الثاني: إلهي:  وذلك على ضربين: 

 إيجاد األعيان واألجناس.   -

 .  وهو موضوإ الدراسة. (3)إحياء الموتى -        

                                                 
، 160، صول الدين: للبزدوي. أص27ص اإلبانة عن أصول الديانة: .26(  انظر: متن العقيدة الطحاوية: ص1)

 لبن مندة، . اإليمان:31ص العتقاد: لمعة. 160ص. 5/582شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 
 .  221أصول الدين: الغزنوي، ص. 33العتقاد: ص .2/572

 .1/266.  معجم مقاييس اللغة: 2/112(  العين: 2)
 .132ص(  انظر: المفردات في غريب القرآن: 3)
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 ثانياا: البعث اصطالحاا:

 . (1)بالقيامة يوم واألجساد ،األرواح وقيام ،المعاد هوويمكن تعريف البعث: بأنه 
 

 المطلب الثاني: البعث للروح والجسد واألدلة عليه:
لقااد اتفااق أهاال الساانة والجماعااة علااى القااول بالبعااث، وعلااى تكفياار ماان أنكاار ذلااك؛ ألنااه ماان 

تااواترت أدلااة القاارآن والساانة التااي تثبتااه، ومعنااى هااذا القااول أن لمكااث و  ،المعلااوم ماان الاادين بالضاارورة
ماات كاال ماان علااى ظهاار  ،، فااإذا انتهااى ذلااك األمااداهلل إل يعلماه ل النااس فااي دار البااتالء أماادا  

ويجمعهام فاي  ،أرواحهامإلايهم  ردن الخلاق، وت ا كل من ماات ماذ خلاق اهلل  ثم يحيي اهلل  ،األرا
 م على ما قدمت أيديهم، إنسهم وجنهم.بهسايحو  ،موقف واحد

واألدلاااة علاااى إثباااات البعاااث للاااروح  ،ولقاااد قاااص  القااارآن الكاااريم عليناااا فاااي قصصاااه مااان اآلياااات
 ومن ذلك ما يلي: ،والجسد

]َوإِْذ َقي َل ]َوإِْذ َقي َل  وذلاك فاي قولاه تعاالى: ،وطلبه من ربه أن يريه كيف يحي الماوتى . قصة إبراهيم 1

ِ إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِِّن َكيْ إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِِّن َكيْ  ْْ يِي اَِلْوَتى َق َل َأَوَِلْ ُتْؤِمْن َق َل َبََل َوَلكِْن لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِي َق َل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّ ِ َف ُتْ ْْ يِي اَِلْوَتى َق َل َأَوَِلْ ُتْؤِمْن َق َل َبََل َوَلكِْن لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِي َق َل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّ   َف ُتْ

ِْتِينََك َسْعًي  َواْعَلْم َأنَّ  ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْ  َعََل ُك ِّ َجَبٍ  ِمنُْهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َي ْ ُُ ِْتِينََك َسْعًي  َواْعَلْم َأنَّ َف ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْ  َعََل ُك ِّ َجَبٍ  ِمنُْهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َي ْ ُُ [   اهللَاهللََف كِييم ٌ َْ [ َعِزييز ٌ  كِييم ٌ َْ َعِزييز ٌ 

 ..{{140140}البقرة:}البقرة:

ثم أحياهم، ووردت قصتهم في قوله  الذين أماتهم اهلل  ،. وفي قصة األلوف من بني إسرا،يل2
ْْ تعالى:  ُم اهللُ ُموُتوا ُثمَّ َأ َذَر اَِلْوِت َفَق َل ََلُ َْ ْْ ]َأَِلْ َتَر إََِل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَي ِرِهْم َوُهْم ُأُلوف ٌ  ُم اهللُ ُموُتوا ُثمَّ َأ َذَر اَِلْوِت َفَق َل ََلُ َْ إِنَّ إِنَّ   َي ُهمْ َي ُهمْ ]َأَِلْ َتَر إََِل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَي ِرِهْم َوُهْم ُأُلوف ٌ 

 { { 103103}البقرة:}البقرة:اهللَ َلُذو َفْضٍ  َعََل النَّ ِس َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّ ِس ََل َيْشُكُروَن[ اهللَ َلُذو َفْضٍ  َعََل النَّ ِس َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّ ِس ََل َيْشُكُروَن[ 

إلى ، (2)ول يمكن أن يكون اإلحياء المذكور في جميع هذه اآليات إل رد الروح إلى الجسد
للروح والجسد وأنه  ،ما يثبت عقيدة البعث ،غير ذلك من األدلة، وقد ورد في سورة الكهف ويس

 :واألدلة هي، سواء

قٌّ َوَأنَّ السَّ َعَة ََل َرْيَب فِيَه   الى:اه تعاولاق.  2  َْ قٌّ َوَأنَّ السَّ َعَة ََل َرْيَب فِيَه  ]َوَكَذلَِك َأْعَثْرَن  َعَليِْهْم لِيَْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهللِ  َْ [ [ ......]َوَكَذلَِك َأْعَثْرَن  َعَليِْهْم لِيَْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهللِ 

 ..{{1212}الكهف:}الكهف:

                                                 
 .10/13: العظيم القرآن سيرتف (1)
 .67-4/66( انظر: الفصل في الملل والنحل: 2)
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  كياف أناامهم اهلل ؛مثال  حياا  لمان كاانوا ينكارون البعاث، بأصاحاب الكهاف لقد ضرب اهلل 
لاايعلم الااذين أنكااروا البعااث أن الساااعة ل ريااب فيهااا،  ؛الناااس علاايهم ماادة طويلااة ثاام بعااثهم، ودل  

 ،معاا   واألرواح لهجسااد البعاثوفاصال  بين مان اختلفاوا فاي حقيقاة  ،وشافيا   ،فكانت جوابا  واقعيا  
 سااااادلهج البعااااث أن وأراهاااام ،أصااااحاب الكهااااف تعااااالى الل ااااه فبعااااث األجساااااد، دون لااااهرواحأم 

  .(1)بعزيز وليس ذلك على اهلل  ،واألرواح

ٍة َبْ  َزَعْمُتْم َألَّْن َنْجَعَ  لَكُ   قوله تعالى: .2 َل َمرَّ ٍة َبْ  َزَعْمُتْم َألَّْن َنْجَعَ  لَكُ ]َوُعِرُضوا َعََل َربَِّك َصفًّ  َلَقْد ِجْئُتُموَن  َكََم َخَلْقنَ ُكْم َأوَّ َل َمرَّ ْم ْم ]َوُعِرُضوا َعََل َربَِّك َصفًّ  َلَقْد ِجْئُتُموَن  َكََم َخَلْقنَ ُكْم َأوَّ

  .{{0808}الكهف:}الكهف:َمْوِعًدا[ َمْوِعًدا[ 

ريع لهم على زعمهم قوفيها توبيخ وت ،عثيرى المفسرون أن هذه اآلية رد على منكري الب
ببداية خلقهم؛ فاإلنشاء من  استحالة إعادة الجسم سليما  كما كان بعد أن بلي، ويذكرهم اهلل 

َب ومثل ذلك ورد في قوله تعالى:  ،(2)أصعب من إعادة ترميم الشيء بعد إتالفه ،العدم َب ]َوَْضَ ]َوَْضَ

ٍة َوُهَو بُِك ِّ َخْلٍق ، ، يِي الِعَظ َم َوِهَي َرِميم ٌ يِي الِعَظ َم َوِهَي َرِميم ٌ َلنَ  َمَثًَل َوَنِِسَ َخْلَقُه َق َل َمْن َُيْ َلنَ  َمَثًَل َوَنِِسَ َخْلَقُه َق َل َمْن َُيْ  َل َمرَّ ََِه  َأوَّ يِيَه  الَِّذي َأْنَش ٍة َوُهَو بُِك ِّ َخْلٍق ُقْ  َُيْ َل َمرَّ ََِه  َأوَّ يِيَه  الَِّذي َأْنَش ُقْ  َُيْ

] [َعلِيم ٌ    ..{{1515--1188}يس:}يس:  َعلِيم ٌ

سيتم توضيل بعا  ،وعند الحديث عن األدلة التي سأتناولها في الرد على منكري البعث
 بهذا الموضوإ. المتعلقةاألدلة 

 

 على منكري البعث: المطلب الثالث: الرد 
واستهولوا  ،على خلق كثير في هذه المسألة، فجحدوا البعث -عليه لعنة اهلل-لقد لبس إبليس 

 اإلعادة بعد البالء فأنكروه، وأقام لهم العديد من الشبه التي تدفعهم إلنكار البعث. 
 :عليها رد، والأولا: شبه المنكرين للبعث

 قى بعد أن تبلى العظام: ضعف المادة التي تب الشبهة األولى:

يِي  وقد حكى القرآن الكريم قصتهم في قوله تعالى: َب َلنَ  َمثًََل َوَنِِسَ َخْلَقُه َق َل َمْن َُيْ َب َلنَ  َمثًََل َوَنِِسَ َخْلَقُه َق َل َمْن َُيْيِي ]َوَْضَ ]َوَْضَ

 ] [ الِعَظ َم َوِهَي َرِميم ٌ ُكْم ُمْ  وقوله تعالى:  {{1818}يس:}يس:الِعَظ َم َوِهَي َرِميم ٌ ُكْم ُمْ ]َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم إَِذا ِمتهْم َوُكنُْتْم ُتَراًب  َوِعَظ ًم  َأنَّ َرُجوَن[ َرُجوَن[ ]َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم إَِذا ِمتهْم َوُكنُْتْم ُتَراًب  َوِعَظ ًم  َأنَّ

   .{53}املؤمنون:}املؤمنون:

                                                 
 . 66/162. الكشف والبيان: 15/232روح المعاني:  .214/ 5. إرشاد العقل السليم: 5/161(  معالم التنزيل: 1)
. 1/523زياال: ماادارك التن .3/283. أنااوار التنزياال 176 /5. معااالم التنزياال: 18/37(  انظاار:  جااامع البيااان 2)

 . 5/150تفسير القرآن العظيم: 



 سورتي الكهف ويسضوء وأثرها على الفرد والمجتمع في  باليوم اآلخرعقيدة اإليمان 

151 
 

 الفصل الثاني

وهي التراب، يرده أن  ىأن ضعف المادة التي يبعث منها اإلنسان مرة أخر  عليها: ردوال
بداية تكوين اإلنسان كانت من نطفة وهي أكثر ضعفا  من مادة اإلعادة، وأن أصل خلق اإلنسان 

 وهي نفس مادة اإلعادة. ،من تراب

، اختالط األجزاء الالشبهة الثانية:  متفرقة في أعماق األرض، وقد يأكل الحيواُن الحيوان 
  :تهفكيف يمكن إعاد

]َوَق ُلوا َأئَِذا َضَلْلنَ  ِِف األَْرِض َأئِنَّ  َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْ  ]َوَق ُلوا َأئَِذا َضَلْلنَ  ِِف األَْرِض َأئِنَّ  َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْ  وقد حكى القرآن الكريم شبهتهم فقال تعالى: 

ِْم َك فُِروَن[  ِْم َك فُِروَن[ ُهْم بِلَِق ِء َرَّبِّ  ر أهل الجاهلية األولى.وهذا كان مذهب أكث .{ { 2020}السمدة:}السمدة:ُهْم بِلَِق ِء َرَّبِّ

، فإن إحالة الذهب المتفرق في تفرقمالقد أرانا نماذج في جمع  : إن اهلل عليها ردوال
وكذلك برادة الحديد التي إن اجتمع الذهب بعد تفرقه.  ،التراب الكثير إذا ألقى عليها قليل من الز،بق

تتجمع دونا  عن المعادن  خلطت بأي معادن أخرى وعرا عليها المغناطيس فإن برادة الحديد
 .   (1)وقد خلق كل شيء من ل شيء؟ ،فكيف بقدرة من ل يعجزه شيءاألخرى، ذلك 

َعْن َأِبي ه َرْيَرَة بعد بالء جسده فيما ورد يوم القيامة كيفية تجمع اإلنسان  وقد وضل النبي 
  ََقاَل َرس ول  الل ِه  :َقال( : َع ونَ َما َبْيَن الن ْفَختَْيِن َأْرب) ا :َقال وا  :َقالَ  ؟َيا َأَبا ه َرْيَرَة َأْرَبع وَن َيْوم 
ِمْن الس َماِء  ث م  ي ْنِزل  الل ه   .َأَبْيت   :َقالَ  .َأْرَبع وَن َسَنة   :َقال وا .َأَبْيت   :َقالَ  ؟َأْرَبع وَن َشْهر ا :َقال وا .َأَبْيت  

ْنَساِن َشْيْء ِإل  َيْبَلى ِإل  َعْظم ا َواِحد ا َوه َو َعْجب   .َماء  َفَيْنب ت وَن َكَما َيْنب ت  اْلَبْقل   َقاَل َوَلْيَس ِمْن اإْلِ
 .(2)(الذ َنِب َوِمْنه  ي َرك ب  اْلَخْلق  َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

 

 : (1)ثانياا: أصناف منكري البعث

 البعث إلى صنفين: وينقسم منكر 
، وعلى أثره أنكروا البعث واإلعادة، ود اهلل ن: الذين أنكروا وجالملحدو الصنف األول: 
]َوَق ُلوا َم  ]َوَق ُلوا َم  والدهر المفني، وقد أخبر القرآن المجيد عنهم في قوله تعالى:  ،وقالوا: بالطبع المحيي

ْم بَِذلَِك ِمْن عِ  ْهُر َوَم  ََلُ ْنَي  َنُموُت َوَنْحَي  َوَم  ُُّيْلُِكنَ  إَِلَّ الدَّ َي ُتنَ  الده َْ ْم بَِذلَِك ِمْن عِ ِهَي إَِلَّ  ْهُر َوَم  ََلُ ْنَي  َنُموُت َوَنْحَي  َوَم  ُُّيْلُِكنَ  إَِلَّ الدَّ َي ُتنَ  الده َْ ْلٍم إِْن ُهْم إَِلَّ َيُظنهوَن[ ْلٍم إِْن ُهْم إَِلَّ َيُظنهوَن[ ِهَي إَِلَّ 

 ..{{8989}اجل ثية:}اجل ثية:

                                                 
 .71( انظر:  تلبيس إبليس: ص1)
 .118سبق تخريجه: ص (2)
 .3/80الملل والنحل:  (3)
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من واقع  ،وآيات فطرية ملموسة ،عليهم في كثير من اآليات بأدلة فكرية وقد رد اهلل 
ْ يَ ل تخفى على من عنده أدنى قدر من التفكير، فقال تعالى:  ،الحياة ْ يَ ]َأَوَِل نُْظُروا ِِف َمَلُكوِت نُْظُروا ِِف َمَلُكوِت ]َأَوَِل

مَ  مَ السَّ ِديٍث َبْعَدُه َواِت َواألَْرِض َوَم  َخلَ َواِت َواألَْرِض َوَم  َخلَ السَّ َْ َب َأَجُلُهْم َفبَِِيِّ  ٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقِد اْقَُتَ ِديٍث َبْعَدُه َق اهللُ ِمْن ََشْ َْ َب َأَجُلُهْم َفبَِِيِّ  ٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقِد اْقَُتَ َق اهللُ ِمْن ََشْ

ََمئِِ   وقال تعالى:، {{289289}اْلعراف:}اْلعراف:  ُيْؤِمنُوَن[ُيْؤِمنُوَن[ ُِ ظََِلُلُه َعِن الَيِمنِي َوالشَّ ٍء َيَتَفيَّ ََمئِِ  ]َأَوَِلْ َيَرْوا إََِل َم  َخَلَق اهللُ ِمْن ََشْ ُِ ظََِلُلُه َعِن الَيِمنِي َوالشَّ ٍء َيَتَفيَّ ]َأَوَِلْ َيَرْوا إََِل َم  َخَلَق اهللُ ِمْن ََشْ

ثبات وجوده بكمال قدرته في خلقه، وكما أنه قادر على إعلى  فاستدل اهلل   { { 0808ل:ل:}النح}النح[ [ ......
 قادر على كمال اإلعادة. ،كمال البدء والخلق

 ،وأنكروا البعث واإلعادة ،وابتداء الخلق واإلبداإ ،: من أقروا بوجود الخالقالصنف الثاني
َب لَ في قوله تعالى:  معنه وهم الذين أخبر اهلل  َب لَ ]َوَْضَ نَ  َمَثًَل َوَنِِسَ َخْلَقُه َق َل َمْن َُيْيِي الِعظَ َم َوِهَي نَ  َمَثًَل َوَنِِسَ َخْلَقُه َق َل َمْن َُيْيِي الِعظَ َم َوِهَي ]َوَْضَ

 ] [ َرِميم ٌ يِيَه  الَِّذي : عليهم بالنشأة األولى إذ اعترفوا بالخلق األول في قوله تعالى فرد     {{1818}يس:}يس:َرِميم ٌ يِيَه  الَِّذي ]ُقْ  َُيْ ]ُقْ  َُيْ

] ٍة َوُهَو بُِك ِّ َخْلٍق َعلِيم ٌ َل َمرَّ ََِه  َأوَّ [َأْنَش ٍة َوُهَو بُِك ِّ َخْلٍق َعلِيم ٌ َل َمرَّ ََِه  َأوَّ    { { 1515}يس:}يس:  َأْنَش

 القرآن الكريم على منكري البعث: ثالثاا:  رد

ة؛ يوالمنطق ،واألدلة العقلية ،بإثبات قضية البعث بالعديد من األمثلة اعتنىإن القرآن الكريم 
، والوقوف عند ردا  على منكريه، ألن اإليمان بالبعث هو الدافع األساسي لاللتزام بشرإ اهلل 

وقد ورد العديد من األدلة في سورتي  ،محدوده؛ خوفا  من عذاب جهنم، وطمعا  في جنان النعي
 وهي كاآلتي:  ،الكهف ويس

 أولا: الستدلل على البعث بالنشأة األولى: 

َب َلنَ  َمَثًَل تعالى: اهلل حيث قال  ْ َيَر اإِلْنَس ُن َأنَّ  َخَلْقنَ ُه ِمْن ُنْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيم ٌ ُمبنِي ٌ َوَْضَ َب َلنَ  َمَثًَل ]َأَوَِل ْ َيَر اإِلْنَس ُن َأنَّ  َخَلْقنَ ُه ِمْن ُنْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيم ٌ ُمبنِي ٌ َوَْضَ ]َأَوَِل

ٍة َوُهَو بُِك ِّ َخْلٍق ، ،  َل َمْن َُيْيِي الِعَظ َم َوِهَي َرِميم ٌ  َل َمْن َُيْيِي الِعَظ َم َوِهَي َرِميم ٌ َوَنِِسَ َخْلَقُه قَ َوَنِِسَ َخْلَقُه قَ  َل َمرَّ ََِه  َأوَّ يِيَه  الَِّذي َأْنَش ٍة َوُهَو بُِك ِّ َخْلٍق ُقْ  َُيْ َل َمرَّ ََِه  َأوَّ يِيَه  الَِّذي َأْنَش ُقْ  َُيْ

] [َعلِيم ٌ        {{1515--1111}يس:}يس:َعلِيم ٌ

عرا لشبه المشركين في البعث، فهذا  [...َمْن َُيْيِي الِعَظ َم َوِهَي َرِميم ٌ ...] قوله تعالىففي 
أي ل أحد يحيي العظام وهي رميم، فإن كونها رميما  يمنع عنده  ؛ن للنفيمتضم ،استفهام استنكاري

 ،والرطوبة ،المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة ،لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة ،إحياءها
  .(1)واختالطها بغيرها ،ولتفرق أجزا،ها

                                                 
 .1/33( درء تعارا العقل والنقل: 1)
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فراطه الكفر هم فياديعلى تم نكارهم البعث أعجب وأبل  تقبيل، ردا  إ لقد قبل اهلل  في  موا 
 ،وهو نطفة خسيسة ،ب منهك  وخسة عنصر اإلنسان الذي ر   ،مهانة حيث قرر اهلل  ،جحود النعم

بعد  ،خلق اإلنسان من ساللة من ماء مهين، فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين ميت فإن اهلل 
ْ َنْخُلْقُكْم ِمْن َم ٍء َمهِ ما لم يكن شيء فقال تعالى:  ْ َنْخُلْقُكْم ِمْن َم ٍء َمهِ ]َأَِل ثم عجب من حاله بأن   {{1010}املرسلت:}املرسلت:  نٍي[نٍي[]َأَِل

لمخاصمة الجبار تبارك وتعالى، فيقول: من يقدر  -على مهانة أصله، ودناءة أوله-يتصدى مثله 
على إحياء الميت بعد ما رمت عظامه، ثم يكون خصامه في ألزم وصف له وألصقه به، وكونه 

 ة التي ل طا،ل منها. م َنشأ من موات، هو ينكر إنشاءه من موات، وهذه المكابر 

 ،في بدن حسي حساس ،إعادتها لما كانت عليه غضة رطبة ،والمراد بإحياء العظام في اآلية
[  ......]]وقوله تعالى:  [َوُهَو بُِك ِّ َخْلٍق َعلِيم ٌ بما تفرق من األجزاء أو استحال،  بيان لعلمه   {{1515}يس:}يس:َوُهَو بُِك ِّ َخْلٍق َعلِيم ٌ

ت خلقا  جديدا ، ل يعجزه شيء من خلق عليم بخلقهم في الدنيا، عليم بخلقهم في اآلخرة بعد المو 
 . (1)المبدأ والمعاد

َذْيَفةَ  فيما ورد عن ه،و ، مهما أفنيت أجزاوقد ورد في السنة ما يبين أن بعث اإلنسان محقق  ح 
   َسِمْع ِمْن َرس وِل الل ِه  أ ْنه( :  ص ي اة  أ و  ُت ف ل مَّا ي ئ س  م ن  ال ح  ر ُه ال م و  ى أ ه ل ُه إ ذ ا أ ن ا إ نَّ ر ُجالا ح ض 

ل ص ت  إ ل ى ع ظ م ي  خ  م ي و  تَّى إ ذ ا أ ك ل ت  ل ح  ق ُدوا ف يه  ن اراا ح  ط باا ك ث يراا و أ و  م ُعوا ل ي ح  ُمتُّ ف اج 
ش ت   ُتح  ف ام 
ا (2) ماا ر احا ُنوه ا ُثمَّ ان ُظُروا ي و  ف ُخُذوه ا ف اط ح 

ُروُه ف ي ال ي مِّ ف ف ع ُلوا ف   (1) م ع ُه اللَُّه ف ق ال  ل هُ ف اذ   :ج 
ي ت ك  ف غ ف ر  اللَُّه ل هُ  ش   . (4) (ل م  ف ع ل ت  ذ ل ك  ق ال  م ن  خ 

عندما تحدثت اآليات  ،وقد ورد هذا النوإ من الستدلل في موضع آخر في سورة الكهف
ُه َوُهَو َظ ِِل ٌ لِنَْفِسِه ُه َوُهَو َظ ِِل ٌ لِنَْفِسِه ]َوَدَخَ  َجنَّتَ ]َوَدَخَ  َجنَّتَ في قوله تعالى:  ،وحواره مع الرجل المومن ،عن قصة صاحب الجنتين

ا ِمنَْه  ُمنَْقَلًب [ ، ، َق َل َم  َأُظنه َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبًداَق َل َم  َأُظنه َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبًدا ً ْْ َِّ أَلَِجَدنَّ َخ َمًة َوَلئِْن ُرِدْدُت إََِل َر
ا ِمنَْه  ُمنَْقَلًب [ َوَم  َأُظنه السَّ َعَة َق ئِ ً ْْ َِّ أَلَِجَدنَّ َخ َمًة َوَلئِْن ُرِدْدُت إََِل َر
َوَم  َأُظنه السَّ َعَة َق ئِ

 .{{3434--3939}الكهف:}الكهف:

نكاره البعث، وغرور صاحب  ،فقد بينت اآليات أنه لما كان الدافع وراء تكبر الجنتين كفره وا 
اَك َرُجًَل[   ......]] دل عليه بقوله تعالى: اَك َرُجًَل[ َأَكَفْرَت بِ لَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ   {{3131}الكهف:}الكهف:َأَكَفْرَت بِ لَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ

                                                 
.  113-3/112. مدارك التنزيل وحقا،ق التأويل: 15/55. الجامع ألحكام القرآن : 3/423( انظر: الكشاف: 1)

. شرح العقيدة الطحاوية: 6/554تفسير القرآن العظيم:  .1/141.  إعالم الموقعين: 4/13: لويلباب التأ
 .5/20. الجواهر الحسان: 408-407ص

 .5/255امتحش: احترق. معجم مقاييس اللغة:  (2)
 .1/126، فتل الباري: لبن حجر،  ذا ريليوما راحا :  (3)
 .3452، ح4/165بني اسرا،يل،  ( صحيل البخاري: كتاب األنبياء ما ذكر في4)
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ًدا[ للتعجب واإلنكار عليه؛  وقوله تعالى: َْ َِّ َأ ُك بَِر َِّ َوََل ُأْ ِ ًدا[]َلكِنَّ  ُهَو اهللُ َر َْ َِّ َأ ُك بَِر َِّ َوََل ُأْ ِ فالمراد   {{3838::}الكهف}الكهف  ]َلكِنَّ  ُهَو اهللُ َر
هو الذي  فإن المشركين يعترفون بأن اهلل  ،ملته إنكار البعثبالكفر هنا اإلشراك الذي من ج  

مَ ]َوَلئِْن َس ]َوَلئِْن َس خلق الخلق لقوله تعالى:  مَ َِْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ َواِت َواألَْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ الَعِزيُز الَعلِيُم[ َواِت َواألَْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ الَعِزيُز الَعلِيُم[ َِْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

خرف: خرف:}الزُّ ليرده عن غروره  ،ره بأصل خلقهقا  للعبادة، ثم ذك  مستحِ  غير اهلل فلهذا ما كان  ؛{{55}الزُّ
لمن ابتدأ خلقهم على هذا الوجه؛  ،على إعادته بعد نفى إعادة اهلل  ره بقدرة اهلل وتكبره، وذك  

، ولذلك رتب اإلنكار وجعل كفره بالبعث كفرا  باهلل تعالى؛ ألن منشأه الشك في كمال قدرة اهلل 
  (1)فإن من قدر على بدء خلقه منه قدر أن يعيده منه. ،إياه من الترابعلى خلقه 

 ثانياا: الستدلل بوقائع حصل فيها اإلحياء: 

ْيَط ُن َأْن حيث قال تعالى:   َفإِِّنِّ َنِسيُت احُلوَت َوَم  َأْنَس نِيُه إَِلَّ الشَّ
ْخَرةِ ْيَط ُن َأْن ]َق َل َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْينَ  إََِل الصَّ  َفإِِّنِّ َنِسيُت احُلوَت َوَم  َأْنَس نِيُه إَِلَّ الشَّ
ْخَرةِ ]َق َل َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْينَ  إََِل الصَّ

َذ َسبِيَلُه ِِف البَْحِر َعَجًب [ َأْذُكَرُه َأْذُكَرُه  َ َذ َسبِيَلُه ِِف البَْحِر َعَجًب [ َواَّتَّ َ  {{4343}الكهف:}الكهف:َواَّتَّ

ويبقى أثر جريه في  ،منه، ثم يثب إلى البحر ل جزءْ كِ قد مات وأ   ا  حوت فهنا يحيي اهلل 
 على قدرته على إحياء الموتى. ة من اهلل يالماء ل يمحو أثرها جريان ماء البحر، فهذه آية حقيق

(2)  
 ج الشيء من نقيضه: ثالثاا: الستدلل بهخرا

]الَِّذي ]الَِّذي حيث قال تعالى:  ،بقدرته على إخراج النار من الشجر األخضر كاستدلل اهلل 

َجِر األَْخَضِ َن ًرا َفإَِذا َأْنُتْم ِمنُْه ُتوقُِدوَن[  َجِر األَْخَضِ َن ًرا َفإَِذا َأْنُتْم ِمنُْه ُتوقُِدوَن[ َجَعَ  لَُكْم ِمَن الشَّ شبهة من قال  علىففي ذلك جواب   {{8080}يس:}يس:َجَعَ  لَُكْم ِمَن الشَّ
ابس، والحياة طبعها الرطوبة والحرارة، فإذا حل الموت من منكري البعث بعد الموت بأن الموت ي

 بالجسم ل يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك؛ لتضاد ما بينهما.

ويمكن الرد على ذلك بأن الحياة ل تجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما قالوا؛ بل إذا 
خضر طبعه الرطوبة والبرودة وطْبعها رفع الموت وطْبعه، وهذا الشجر األ فيه الحياة أوجد اهلل 

 . (3)تخرج منه النار الحارة اليابسة

كر من بدا،ع خلقه كما ذ   ،على إيجاد الشيء من نقيضه وفي اآلية بيان لكمال قدرة اهلل 
فالذي يخرج من الشجر  ،وانطفا،ها بها ،مع مضادة النار الماء ،انقداح النار من الشجر األخضر

                                                 
 . 15/322. التحرير والتنوير: 465-4/468نظم الدرر:  .3/281( انظر: أنوار التنزيل: 1)
 .  3/352. فتل القدير: 4/442( انظر: غرا،ب القرآن ورغا،ب الفرقان: 2)
 .1/141( إعالم الموقعين عن رب العالمين: 3)
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قدر  ،فمن قدر على جمع الماء والنار في الشجر ،الميت حيا  بالبعث قادر على جعل ا  األخضر نار 
أسهل من الجمع بين الضدين  ،وتعاقب الحياة بعد الموت ،على معاقبة الموت والحياة في البشر

 . (1)معا  بال ترتيب؛ فالشجر األخضر المليء بالماء مع النار
 

 رابعاا: الستدلل بأنه من مقتضيات عدله وحكمته: 

لم  وعدله يقتضيانه، فإن اهلل  بأن حكمة اهلل  ،قد استدل القرآن الكريم على البعثل
َك ُسًد [  حيث قال تعالى: ،ولن يتركهم سدى ،يخلق الناس عبثا   َك ُسًد [ ]َأََيَْسُب اإِلْنَس ُن َأْن ُيُْتَ ]َأََيَْسُب اإِلْنَس ُن َأْن ُيُْتَ

 ،لمفسدينوالعصاة وا ،يقتضي عدم المساواة بين عباده الصالحين ،وحكمته فعدل اهلل  {{3434}القيامة:}القيامة:
َصْينَ ُه ِِف والكفرة الجاحدين، فقال تعالى:  ْْ ٍء أ ُموا َوَآَث َرُهْم َوُك َّ ََشْ َصْينَ ُه ِِف ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكُتُب َم  َقدَّ ْْ ٍء أ ُموا َوَآَث َرُهْم َوُك َّ ََشْ ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكُتُب َم  َقدَّ

َزْوَن إَِلَّ َم  ُكنْتُْم تَ قال تعالى: { { 2121}يس:}يس:إَِم ٍم ُمبنٍِي[إَِم ٍم ُمبنٍِي[ ْ َُ َزْوَن إَِلَّ َم  ُكنْتُْم تَ ]َف لَيْوَم ََل ُتظَْلُم َنْفس ٌ َشْيًئ  َوََل  ْ َُ   {{9090}يس:}يس:ْعَمُلوَن[ ْعَمُلوَن[ ]َف لَيْوَم ََل ُتظَْلُم َنْفس ٌ َشْيًئ  َوََل 

َّ  فِيِه َوَيُقوُلوَن َي  َوْيَلَتنَ  َم ِل َهَذا الكَِت ِب ََل ُيغَ  وقال تعالى: َّ  فِيِه َوَيُقوُلوَن َي  َوْيَلَتنَ  َم ِل َهَذا الكَِت ِب ََل ُيغَ ]َوُوِضَع الكِتَ ُب َفَُتَ  اِلُْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ُِم  ِدُر  ِدُر ]َوُوِضَع الكِتَ ُب َفَُتَ  اِلُْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ُِم

ا َوََل َيْظلِمُ  َْ ِْضً َص َه  َوَوَجُدوا َم  َعِمُلوا  ْْ ًة إَِلَّ َأ َْ
ًة َوََل َكبِ َْ ا َوََل َيْظلِمُ َصِغ َْ ِْضً َص َه  َوَوَجُدوا َم  َعِمُلوا  ْْ ًة إَِلَّ َأ َْ
ًة َوََل َكبِ َْ ًدا[   َصِغ َْ ًدا[ َربهَك َأ َْ وقال تعالى:    {{0505}الكهف:}الكهف:َربهَك َأ

مَ  مَ ]َوهللِ َم  ِِف السَّ َسنُوا بِ حُلْسنَى[ ]َوهللِ َم  ِِف السَّ ْْ ِزَي الَِّذيَن َأ َسنُوا بِ حُلْسنَى[ َواِت َوَم  ِِف األَْرِض لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَس ُءوا بََِم َعِمُلوا َوََيْ ْْ ِزَي الَِّذيَن َأ َواِت َوَم  ِِف األَْرِض لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَس ُءوا بََِم َعِمُلوا َوََيْ

  .{{3232}النَّمم:}النَّمم:

وكان البعث في اآلخرة؛ مكتوب في صحا،ف أعماله،  ،فكل ما قدم اإلنسان في الحياة الدنيا
 وتعذيب المسي،ين بما أساءوا.  ،لجزاء المحسنين بالحسنى

 

 الستدلل بقدرة اهلل على خلق السماوات واألرض: خامساا: 

مَ ]أَ ]أَ حيث قال تعالى:   مَ َوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ ُلَق ِمْثَلُهْم َبََل َوُهَو َوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ ُلَق ِمْثَلُهْم َبََل َوُهَو َواِت َواألَْرَض بَِق ِدٍر َعََل َأْن ََيْ َواِت َواألَْرَض بَِق ِدٍر َعََل َأْن ََيْ

ُق الَعلِيمُ اخَل اخَل  ُق الَعلِيمُ َلَّ ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئ  َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفيَُكونُ   **َلَّ ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئ  َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفيَُكونُ إِنَّ ٍء َوإَِلْيِه   **إِنَّ ٍء َوإَِلْيِه َفُسْبَح َن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُك ِّ ََشْ َفُسْبَح َن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُك ِّ ََشْ

    ..{{8383--8282}يس:}يس:ُتْرَجُعوَن[ ُتْرَجُعوَن[ 

كب كمال قدرته في خلق السماوات؛ برفعهن بال عمد، وبما فيهن من كوا لقد بين اهلل 
فالسماوات تحوي  ،وقفار، وما فيهن من مخلوقات ،وبحار ،ونجوم، واألرا وما فيها من جبال

على قدرته على  المال،كة، واألرا تحوي الكا،نات الحية بأنواعها، وما بين ذلك. فاستدل اهلل 
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عادة األرواح إلى أجسادها بعد تركيبها من رفاة، بقدرته على خلق ما هو أعظم من ،البعث ه وا 
ُق الَعلِيمُ ... ]وما فيهن، وأتبع ذلك بقوله تعالى:   ،واألرا ،كالسماوات ففيه تأكيد  [َبََل َوُهَو اخَلَلَّ

م. تكرر هذا الدليل في ل يعجزه خلق ول إعادة وعليم بحقيقة خلقه مبدأهم ومعاده على أن اهلل 
ْ َيَرْوا َأنَّ اهللَ القرآن الكريم في قوله تعالى:  ْ َيَرْوا َأنَّ اهللَ ]َأَوَِل مَ   ]َأَوَِل مَ الَِّذي َخَلَق السَّ ْ َيْعَي بَِخْلِقِهنَّ بَِق دٍِر الَِّذي َخَلَق السَّ ْ َيْعَي بَِخْلِقِهنَّ بَِق دٍِر َواِت َواألَْرَض َوَِل َواِت َواألَْرَض َوَِل

] ٍء َقِدير ٌ ُه َعََل ُك ِّ ََشْ يَِي اَِلْوَتى َبََل إِنَّ [َعََل َأْن َُيْ ٍء َقِدير ٌ ُه َعََل ُك ِّ ََشْ يَِي اَِلْوَتى َبََل إِنَّ ََمَواِت َواألَْرِض  : وقوله تعالى {{3333}اْلحقاف:}اْلحقاف:  َعََل َأْن َُيْ ْلُق السَّ ََمَواِت َواألَْرِض ]خَلَ ْلُق السَّ ]خَلَ

   {{9191}غافر:}غافر:  َأْكَِبُ ِمْن َخْلِق النَّ ِس َوَلكِنَّ َأْكثََر النَّ ِس ََل َيْعَلُموَن[َأْكَِبُ ِمْن َخْلِق النَّ ِس َوَلكِنَّ َأْكثََر النَّ ِس ََل َيْعَلُموَن[

ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيئً  َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفيَُكوُن[هذا الدليل بقوله تعالى:   وأردف اهلل  وذلك  ]إِنَّ
نما إذا أراد خلق شيء ،من المبدأ إلى اإلعادة ،جزه شيء في خلقهلبيان أنه ل يع إنما أمره بين  ،وا 
يدل على سرعة اإليجاد، كأنه يقول: كما أنه ل يثقل عليكم  ]ُكن  َفَيُكوُن[:   وقوله ،الكاف والنون

عادته.  قول كن، فال يثقل على اهلل   ابتداء الخلق وا 

رادته، ثم زاد ،بل يأتي طا،عا  منقادا  لمشي ،ذر عليهول يتع ،فال يستعصي على أمره شيء ته وا 
يضاحا  لذلك تعالى عما يدعون  ،شيء لوهو المالك المتصرف بك ،لنفسه بتنزيه اهلل  ،تأكيدا  وا 
حياء العظام وهي رميم ،من عجزه عن البعث ]َفُسْبَح َن الَِّذي بِيَِدِه َمَلُكوُت ُك ِّ ]َفُسْبَح َن الَِّذي بِيَِدِه َمَلُكوُت ُك ِّ بقوله تعالى:   ،وا 

ٍء َوإِ  ٍء َوإِ ََشْ بعد أن تحدثت السورة بأدلة  ،البعث للعباد ةعقيد وبهذا أكد اهلل  {{8383}يس:}يس:َلْيِه ُتْرَجُعوَن[ َلْيِه ُتْرَجُعوَن[ ََشْ
  (1)متنوعة ترد على منكري البعث في كل زمان ومكان. 

 سادساا:  الستدلل بهخراج النبات من األرض: 

َيْينَ َه  َوأَ حيث قال تعالى:  ْْ ُم األَْرُض اَِلْيَتُة َأ َيْينَ َه  َوأَ ]َوَآَية ٌ ََلُ ْْ ُم األَْرُض اَِلْيَتُة َأ ُِْكُلوَن[ ]َوَآَية ٌ ََلُ بًّ  َفِمنُْه َي َْ ُِْكُلوَن[ ْخَرْجنَ  ِمنَْه   بًّ  َفِمنُْه َي َْ    {{3333}يس:}يس:ْخَرْجنَ  ِمنَْه  

ول يبالون بالهالك في متابعة  ،البعث واعلى كل من أنكر  اهلل  ففي هذه اآلية قد رد  
أهون من حمل واعتمادا  على أن الموت موتة واحدة في لحظة يسيرة؛ وهذا في نظرهم  ،الهوى

 ،األمر غير منته  بالهالك الدنيوي؛ بل هناك من الخزي أن فأخبر اهلل  النفس على مال تريد،
وَن[ والعقوبة ما ل ينقضي فقال تعالى:  ،والهوان ،والذل وَن[ ]َوإِْن ُك ٌّ َِلَّ  ََجِيع ٌ َلَدْينَ  ُُمَْضُ فأكد   {{3131}يس:}يس:]َوإِْن ُك ٌّ َِلَّ  ََجِيع ٌ َلَدْينَ  ُُمَْضُ
وفيه  ،وحشرهم بأعيانهم كما كانوا في الدنيا، ل يشذ منه واحد ،في هذه اآلية بعث الناس اهلل 

 ى:اارهم له بقوله تعالاإلنك ،ا  اان ذلك قطعاإشارة إلى أن الجمع على كراهة منهم، ودلل على إمك
بًّ  َفِمنُْه َيُِْكُلوَن[  َْ َيْينَ َه  َوَأْخَرْجنَ  ِمنَْه   ْْ ُم األَْرُض اَِلْيتَُة َأ بًّ  َفِمنُْه َيُِْكُلوَن[ ]َوَآَية ٌ ََلُ َْ َيْينَ َه  َوَأْخَرْجنَ  ِمنَْه   ْْ ُم األَْرُض اَِلْيتَُة َأ مثال   ففيه ضرب اهلل     {{3333}يس:}يس:]َوَآَية ٌ ََلُ
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 ،التي ل تصلل للزراعة ،وهو األرا الميتة ،الناس كثيرا  في واقعهمبمثل يعاينه  ،للبعث يوم القيامة
فالذي أحيا  ،أكد على ذلك بإخراج الحب وأكلهم من ثمرها ،أرضا  فيها حياة قدرته بفأحالها 

 األرا بعد موتها إحياء  كامال  منبتا  للزرإ، يحيي الموتى إحياء  كامال .

  .(1)أصبحت قضية البعث حق اليقين ،ن الواقعومن هذه األدلة المتتالية الملموسة م
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 املبحث اخلامس
أثر اإلميان باليوم اآلخر على الفرد 

 واجملتمع
 

 ويشتمل على مطلبين:

 رد.المطلب األول:  أثر اإليمان باليوم اآلخر على الف

 المطلب الثاني: أثر اإليمان باليوم اآلخر على المجتمع.
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 المبحث الخامس
 أثر اإليمان باليوم اآلخر على الفرد والمجتمع

 

 المطلب األول: أثر اإليمان باليوم اآلخر على الفرد. 
ن، وتظهر في تكوين ونتا،ا تربوية تنعكس على نفس الموم ،إن لإليمان باليوم اآلخر آثار

شخصيته، وفي شوون حياته كاف ة؛ إذا آمن بأنه سيبعث بعد الموت، وسيحاسب على كل ما عمله 
ما إلى النار، فإن هذا اإليمان سيترك في  ،إما إلى الجنة ؛في حياته الدنيا، ثم يكون مصيره وا 

 كثيرة.ا   وأعماله آثار  ،سلوكه

واجتناب الشر،  ،ر كاف في تربيته على فعل الخيرإن  ِعْلم اإلنسان بأنه سيموت فقط، غي
وأنه ل يخلد أحد في هذه األرا، يستوي في  ْي،أن الموت أمر حتم ونألن البشر جميعا  يعلم

 ،ن الكافر الذي ل يومن بالبعثإذلك المومن المطيع الكامل اإليمان، والكافر والفاسق؛ بل 
وشراهة في التمتع بالشهوات،  ،لموت ازداد ضراوةما ذكر اوما فيه من جزاء، كل   ،واليوم اآلخر

وازداد اعتداوه على حقوق غيره، ما لم يردعه رادإ مادي من العقاب، ألنه ل يرجو متعة بعد 
 فيستعجل كل متعة ممكنة قبل الموت.  ،موته

وم ولهذا تجد اإليمان باهلل تعالى يقترن به اإليمان باليوم اآلخر، وتجد الذين ل يومنون بالي
. ومن آثار اإليمان ورسوله  وبعدا  عن  اهلل  ،وتمردا   ،هم أكثر الناس عصيانا   ،اآلخر

 باليوم اآلخر على الفرد ما يلي:
ْمن باهلل أثر اإليمان باليوم اآلخر   : على عالقة الم

وعدله في المجازاة على األعمال الصالحة والسي،ة، والموجب  أن يعرف بذلك فضل اهلل  .1
 ،، والثناء عليه بما هو أهله، وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقابمده لكمال ح

 وحكمته.  ،وعدله ،تعالى هفضلوتسليما  ل هلل تعظيما   يسكن قلبه

على إحياء الموتى، وتبديل  ؛ وذلك عند إيمانه بقدرة اهلل اإليمان بكمال قدرة اهلل  .2
 . (1)ال عظامحساب وما يسبق ذلك من أهو األرا ليوم ال

خالص العبودية المطلقة لرب العباد، وذلك عندما يعلم  .3 تحرير النفس من العبودية للعباد، وا 
 أو العقوبة األبديتين ليس إل بيد اهلل الواحد القهار. ،المومن أن األجر
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ألنه ركن من أركان اإليمان، وعاقبته في  ؛اإليمان باليوم اآلخر كله خير؛ فأوله كمال الدين .4
يمانوهو  ،اجل واآلجل خير كلها؛ وكيف ل يكون ذلكالع للعبد في   أوامر اهلل ب تسليم وا 

 هذه الحياة.

واإلقبال على  ،إن اإليمان بالبعث والجزاء أصل صالح القلب، وأصل الرغبة في الخير  ..99
يفتل  ،والبعد عن المعاصي؛ اللذين هما أساس الخيرات ،الطاعات، والرهبة من الشر

ن ع م ر ذَ الخوف والرجاء، الل  لإلنسان باب  ين إن خال القلب منهما خرب كل الخراب، وا 
وتسهيلها، ول يتم ذلك إل بمعرفة تفاصيل  ،ورجاء تيسير الطاعة ،بهما أوجب له الخوف

حذر، كأحوال القبر وشدته، وأحوال الموقف الها،لة، وصفات يالتي يخاف منها و  ،األمور
إِنَّ  َأْعَتْدَن  إِنَّ  َأْعَتْدَن  ......]]عا مظاهر عذابها في قوله تعالى: حيث ورد وصف ب ،النار المفزعة

ادُِقَه  َوإِْن َيْستَِغيُثوا ُيَغ ُثوا بََِمٍء َك ُِلْهِ  َيْشِوي الُوُجوَه بِْئَس  َْ َط َِّبِْم ُُسَ ادُِقَه  َوإِْن َيْستَِغيُثوا ُيَغ ُثوا بََِمٍء َك ُِلْهِ  َيْشِوي الُوُجوَه بِْئَس لِلظَّ ِلنَِِي َن ًرا َأ َْ َط َِّبِْم ُُسَ اُب لِلظَّ ِلنَِِي َن ًرا َأ َ اُب الْشَّ َ الْشَّ

 ،ن النعيم المقيم، والحبرة، وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها م{{1515}الكهف:}الكهف:  َوَس َءْت ُمْرَتَفًق [َوَس َءْت ُمْرَتَفًق [
ِري ِمْن حيث قال تعالى:  ،والبدن ،والروح ،والسرور، ونعيم القلب ْ ََ ْم َجنَّ ُت َعْدٍن  َك ََلُ

ِري ِمْن ]ُأوَلئِ ْ ََ ْم َجنَّ ُت َعْدٍن  َك ََلُ
]ُأوَلئِ

ا ِمْن ُسنُْدٍس َوإِْسَتِْبَ  ْوَن فِيَه  ِمْن َأَس ِوَر ِمْن َذَهٍب َوَيْلَبُسوَن ثَِي ًب  ُخْضً لَّ تِِهُم األََّْنَ ُر َُيَ ا ِمْن ُسنُْدٍس َوإِْسَتِْبَ َتْ ْوَن فِيَه  ِمْن َأَس ِوَر ِمْن َذَهٍب َوَيْلَبُسوَن ثَِي ًب  ُخْضً لَّ تِِهُم األََّْنَ ُر َُيَ تَّكِئنَِي تَّكِئنَِي ٍق مُ ٍق مُ َتْ

ُسنَْت ُمْرَتَفًق  [  َْ ُسنَْت ُمْرَتَفًق  [ فِيَه  َعََل األََرائِِك نِْعَم الثََّواُب َو َْ ، فيحدث بسبب ذلك الشتياق {{3232}الكهف:}الكهف:فِيَه  َعََل األََرائِِك نِْعَم الثََّواُب َو
فالمومن يعلم أن  هذه  ،الداعي لالجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب، بكل ما يقدر عليه

ال،ق، ويحشرهم إليه جميعا ، الحياة رحلة موق تة يتبعها يوْم آخر، يبعث اهلل تعالى فيه الخ
تحسب  ،واليوم اآلخر ،، فباإليمان باهلل وَيْقد ر أعمال عباده، ويزنها بالِقسطاط المستقيم

ل وزن له مهما قدم  ،فتنفعه يوم اللقاء، ومن يكفر بلقاء ربه يوم القيامة ،أعمال الخير كلها
ْم َفََل ُنِقيُم ]ُأوَلئَِك الَِّذيَن َكَفُروا بِ ]ُأوَلئَِك الَِّذيَن َكَفُروا بِ حيث قال تعالى:  ،من عمل ِْم َولَِق ئِِه َفَحبَِطْت َأْعََمَُلُ ْم َفََل ُنِقيُم َآَي ِت َرَّبِّ ِْم َولَِق ئِِه َفَحبَِطْت َأْعََمَُلُ َآَي ِت َرَّبِّ

ْم َيْوَم الِقيَ َمِة َوْزًن [  ْم َيْوَم الِقيَ َمِة َوْزًن [ ََلُ ]َوالَوْزُن َيْوَمئٍِذ احَلقه َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزينُُه ]َوالَوْزُن َيْوَمئٍِذ احَلقه َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزينُُه قال تعالى: و   {{209209}الكهف:}الكهف:ََلُ

ُِولَ  ْت َمَواِزينُُه َف ُِوَلئَِك ُهُم اُِلْفلُِحوَن، َوَمْن َخفَّ ُِولَ َف ْت َمَواِزينُُه َف ُِوَلئَِك ُهُم اُِلْفلُِحوَن، َوَمْن َخفَّ وا َأْنُفَسُهْم بََِم َك ُنوا بَِآَي تِنَ  َيْظلُِموَن[ َف َك الَِّذيَن َخَِسُ
وا َأْنُفَسُهْم بََِم َك ُنوا بَِآَي تِنَ  َيْظلُِموَن[ ئِ َك الَِّذيَن َخَِسُ
ئِ

{{55--88}اْلعراف:}اْلعراف:
  ((11.).)

  

أن اإليمان باليوم اآلخر يجعل لحياتنا غاية سامية، وهدفا  أعلى، وهذه الغاية هي كمال  .6
  {{9494}الذاريات:}الذاريات:  ُبُدوِن[ُبُدوِن[]َوَم  َخَلْقُت اجِلنَّ َواإِلْنَس إَِلَّ لَِيعْ ]َوَم  َخَلْقُت اجِلنَّ َواإِلْنَس إَِلَّ لَِيعْ حيث قال تعالى:  العبودية هلل 
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وذلك بفعل الخيرات، وترك المنكرات، والتحلي بالفضا،ل، والتخلي عن الرذا،ل الضارة 
 (3) باألبدان واألديان، واألعراا والعقول، واألموال.

ْمن: ثانياا:   أثر اإليمان باليوم اآلخر على نفس الم

أن الدنيا بشهواتها ل تستحق منهم الطلب م المومن الزهد في الدنيا و اإليمان باليوم اآلخر، يعل    ..22
عد لهم في الحياة الخالدة ، وأن الذي يستحق ذلك منهم إنما هو ما أ  تكالب عليهاوالجهد وال

َ  الَِّذيَن َآَمنُوا َم  لَُكْم إَِذا قِيَ  َلُكُم اْنِفُروا ِِف َسبِيِ  اهللِ اثَّ َقْلتُْم يوم القيامة حيث قال تعالى:  َ  الَِّذيَن َآَمنُوا َم  لَُكْم إَِذا قِيَ  َلُكُم اْنِفُروا ِِف َسبِيِ  اهللِ اثَّ َقْلتُْم ]َي  َأُّيه ]َي  َأُّيه

ْنَي  ِِف اآلَِخرَ  ْنَي  ِمَن اآلَِخَرةِ َفََم َمَت ُع احَلَي ِة الده ْنَي  ِِف اآلَِخرَ إََِل األَْرِض َأَرِضيُتْم بِ حَلَي ِة الده ْنَي  ِمَن اآلَِخَرةِ َفََم َمَت ُع احَلَي ِة الده [إََِل األَْرِض َأَرِضيُتْم بِ حَلَي ِة الده [ِة إَِلَّ َقلِي  ٌ     ..{{3838}التوبة:}التوبة:  ِة إَِلَّ َقلِي  ٌ

إن لإليمان باليوم اآلخر الدور الكبير في ضبط الشهوات والحاجات، وذلك عندما يعلم  .2
لكل شهوة ضوابط  كان خيرا  أو شرا ، وقد وضع اهلل اإلنسان أنه محاسب على عمله سواء 

وقيود شرعية تتردد ما بين الترغيب والترهيب؛ لتحويلها إلى طاقات مثمرة وبناءة في حياة 
الفرد والمجتمع، وعلى هذا كان لإلسالم دور في توجيه الطاقات والشهوات وهو خير من 

 كبتها وتناسيها.
للمومن على النضباط والتزامه بالعمل الصالل والسلوك  ا  ز يعد اإليمان باليوم اآلخر حاف   .3

، ك من خالل تحريك المشاعر والعواطف مثل الحياء من اهلل ا؛ وذلوى اهلل اوي وتقاالس
والخشية من لقا،ه وحسابه، والرغبة في تجنب سخطه وغضبه، والوصول إلى مرضاته تبارك 

 وتعالى.
والمادية المضبوطة  ،مومن متوازنة بين الروحانيةيجعل اإليمان باليوم اآلخر شخصية ال .4

ول تنافر، فهذا  ،ول انفصال بينهما ،ل يطغى على حياته جانب ،بالشرإ في كل أموره
]ُقْ  إِنَّ َصََلِِت َوُنُسكِي ]ُقْ  إِنَّ َصََلِِت َوُنُسكِي طمعا  بجنانه يوم أن يلقاه، حيث قال تعالى:  ؛يوصل لرضوان اهلل 

 {.{.241241}اْلنعام:}اْلنعام: َِلنَِي[  َِلنَِي[ َوَُمَْي َي َوَُمَ ِِت هللِ َربِّ العَ َوَُمَْي َي َوَُمَ ِِت هللِ َربِّ العَ 

والربط بين المقدمات  ،إن اإليمان باليوم اآلخر يربي المومن على التفكير المنطقي السليم .5
واتباإ الصدفة، فكل ذلك ليس من  ،وانعدام الغاية ،ربيه أل يعرف العبثيةيوالنتا،ا، كما 

 الفطرة العقلية السليمة.

                                                 
شرح أصول العقيدة  .340-335ة اإلسالمية ومذاهبها: صاول العقيدا. أص1/37( انظر: تيسير الكريم الرحمن: 1)

.مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية 52-50.  أصول التربية اإلسالمية وأساليبها: ص250-248اإلسالمية: ص
 .33. عقيدة أهل السنة والجماعة:  ص177-167مبادئ وآثار:ص
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يرى اإلنسان ويلمس عندما  :قرار النفسي عند المومند الرضا والستاإليمان باليوم اآلخر يول   .6
تحول األيام وعدم دوام حال، فمهما سعى في الدنيا وارتقى بنفسه في الرفاهية المادية فهي 

وعدم استقرار لما يرى من زوال النعم  ا  وخوف ا  إلى زوال؛ فهذا يولد داخل النسان صراع
حصله في الدنيا له ثمار في اآلخرة ولم يذهب وفنا،ها؛ ولكن عندما يعلم المومن أن كل ما ي

 ورضا بما هو عليه. ا  هباء  يكون أكثر استقرار 

يمانه بها؛ تفيا على قلبه أ   ،بإيضاح فكرة اإليمان باليوم اآلخر في ضمير اإلنسان .7 نسا  وا 
ويمتلئ قلبه بكنز القناعة، حتى  ،تتحول حياته إلى سعادة ونعيم في طاعة اهلل  ،وحيوية  

 انعدمت كل أسباب الحياة المادية للمومنين. لو 

فعل السعي لبيوم الحساب بلسم شاف  من علل كثيرة تمرا الروح، فهو ل يندم على  اإليمان .8
اتكال  على جزا،ه عند رب  ؛أو لم يحصد ثماره في الدنيا ،إذا لم يتحقق في األرا ،الخير

، فبعد تكذيبهم الرسل، لم ييأس ما ورد في قصة أصحاب القريةوضحه ما هذا ف ،العالمين
لينصحهم باتباإ الرسل، فما كان منهم إل أن قتلوه، فلم يحصل له  ؛ذلك الداعي الذي جاءهم

فحدثنا القرآن الكريم عما جناه بعد موته من نعيم حيث قال تعالى:  ،ما سعى له في الدنيا
َِّ َوَجَعلَ ، ، نَ نَ ]قِيَ  اْدُخِ  اجَلنََّة َق َل َي  َليَْت َقْوِمي َيْعَلُمو]قِيَ  اْدُخِ  اجَلنََّة َق َل َي  َليَْت َقْوِمي َيْعَلُمو َِّ َوَجَعلَ بََِم َغَفَر ِِل َر  ..{{1414}يس:}يس:نِي ِمَن اُِلْكَرِمنَي[ نِي ِمَن اُِلْكَرِمنَي[ بََِم َغَفَر ِِل َر

إن لإليمان باليوم اآلخر أكبر األثر في محاسبة المومن لنفسه على كل كلمة، والخوف من    .5
الذنب اليسير واإلشفاق من الخطأ، والوقوف مع قلبه عند كل خاطرة، ويتجنب الشبهات 

 والحرام.

اآلخر أثره الواضل على ترفع المومن عن اإلساءة لآلخرين، والندم على ما ولإليمان باليوم    .10
لما يترتب على ذلك من أجر عظيم يجنيه المومن  ،فاته من معروف يتقرب به إلى اهلل 

 يوم القيامة.

وصنوف  ،ومتاعها ،وتسلية المومن عم ا يفوته من نعيم الدنيا ،الصبر على الشدا،د .11
أشكال الفتن؛ بما يرجوه من نعيم اآلخرة وثوابها، ويكون ذلك عندما ن ما يالقيه مو  ،المغريات
َبِنى ِفْهر   المومن لما ورد عن م ْسَتْوِرد َأخ يستسلم

: َقاَل َرس ول  الل ِه  (1) و اللَّه  م ا :  )َيق ول 
ه   ب ع ُه ه ذ  ُدُكم  إ ص  ع ُل أ ح  ث ُل م ا ي ج  ر ة  إ لَّ م  ي ى ب السَّبَّاب ة   -الدُّن ي ا في اآلخ  في ال ي مِّ  -و أ ش ار  ي ح 

                                                 
المستورد بن شداد الفهري وهو ابن عمرو بن حسل بن الالجب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن  (1)

فهر بن مالك، مات بمصر ، وقيل: باإلسكندرية سنة خمس وأربعين. روى عنه قيس بن أبي حازم، والشعبي، 
 5/260فة الصحابة:وربعي بن خراش، وغيرهم.  معر 
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عُ  ليرى من يعمل  ؛أن هذه الدنيا دار ابتالء فانية ، ووضل اهلل (1)(ف ل ي ن ُظر  ب م  ي ر ج 
ُْم في قوله تعالى:  ،ويستحق الجنات ،الصالحات ُْم ]إِنَّ  َجَعْلنَ  َم  َعََل األَْرِض ِزينًَة ََلَ  لِنَبُْلَوُهْم َأُّيه ]إِنَّ  َجَعْلنَ  َم  َعََل األَْرِض ِزينًَة ََلَ  لِنَبُْلَوُهْم َأُّيه

 ْْ ْْ َأ وعلى هذا فالمطلوب من  {{88--11}الكهف:}الكهف:  َوإِنَّ  جَلَ ِعُلوَن َم  َعَليَْه  َصِعيًدا ُجُرًزا[َوإِنَّ  جَلَ ِعُلوَن َم  َعَليَْه  َصِعيًدا ُجُرًزا[  ،،َسُن َعَمًَل َسُن َعَمًَل َأ
ولكن يجعله سلما   ،المسلم أن يجعل الدنيا في يده ل في قلبه، ول ينسى نصيبه من الدنيا

 ليرتقي به في درجات جنان الخلد يوم القيامة.

، ول يرى في ذلك  ابتغاء مرضاتهو  ،ه في سبيل اهلل تعالىيدفع اإلنسان إلى الجود بمال .21
، حيث ول بنون، إل ما كان في مرضاة اهلل  ،بل هو ادخار ليوم ل ينفع مال ،لماله ا  فوات

ْْ ٌ ِعنَْد َربَِّك َثوَ قال تعالى:  َي ُت الصَّ حِلَ ُت َخ
ْنَي  َوالَب قِ ْْ ٌ ِعنَْد َربَِّك َثوَ ]اَِل ُل َوالَبنُوَن ِزينَُة احَلَي ِة الده َي ُت الصَّ حِلَ ُت َخ
ْنَي  َوالَب قِ ْْ ٌ َأَمًَل[ ]اَِل ُل َوالَبنُوَن ِزينَُة احَلَي ِة الده ْْ ٌ َأَمًَل[ اًب  َوَخ اًب  َوَخ

أن إنفاقها في  ن اهلل اولكن بي ،فاآلية توضل أن المال زينة للحياة الدنيا، {{0404}الكهف:}الكهف:
ْم ِِف َسبِيِ  اهللِ ُثمَّ  ويويد هذا المعنى قوله تعالى: ،األعمال الصالحة خير ْم ِِف َسبِيِ  اهللِ ُثمَّ ]الَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواََلُ ]الَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواََلُ

َزُنوَن[   ََل ُيْتبُِعوَن َم  َأْنَفُقوا َمنًّ ََل ُيْتبُِعوَن َم  َأْنَفُقوا َمنًّ  ِْم َوََل َخْوف ٌ َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيْ ْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرَّبِّ َزُنوَن[ َوََل َأًذ  ََلُ ِْم َوََل َخْوف ٌ َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيْ ْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرَّبِّ َوََل َأًذ  ََلُ

 تعالى:بقوله  ،ويكنزونه ،من لم ينفقوا في سبيل اهلل وبالمقابل توعد اهلل   {{141141}البقرة:}البقرة:

َة َوََل ُينِْفُقوََّنَ  ِِف َس  َهَب َواْلِفضَّ َة َوََل ُينِْفُقوََّنَ  ِِف َس ]َوالَِّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ َهَب َواْلِفضَّ ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم، َيْوَم َُيَْمى َعَلْيَه  ِِف ]َوالَِّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ ْ ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم، َيْوَم َُيَْمى َعَلْيَه  ِِف بِيِ  اهللَِّ َفبَْشِّ ْ بِيِ  اهللَِّ َفبَْشِّ

ْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َم  َكنَْزُتْم أِلَْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َم  ُكنْ  ْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َم  َكنَْزُتْم أِلَْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َم  ُكنْ َن ِر َجَهنََّم َفتُْكَو  َِّبَ  ِجَب ُهُهْم َوُجنُوَُّبُ ُتْم َتْكنُِزوَن[ ُتْم َتْكنُِزوَن[ َن ِر َجَهنََّم َفتُْكَو  َِّبَ  ِجَب ُهُهْم َوُجنُوَُّبُ

 {{3939--3030}التوبة:}التوبة:

 حيث ورد َعْن َعْبِد الل ِه  ،في أقواله وأفعاله ،دق مع الناسان إلى الصايدفع اإلنس .13
نَّة  و ا  نَّ :  )َقاَل: َقاَل َرس ول  الل ِه  ْبِن َمْسع ود  ا د ق  ب ر  و ا  نَّ ال ب رَّ ي ه د ي إ ل ى ال ج  إ نَّ الصِّ

دِّيقا  ن د  اللَّه  ص  ت ب  ع  تَّى ُيك  د ق  ح  رَّى الصِّ ب  ُفُجوٌر و ا  نَّ ال ُفُجور  ي ه د ي إ ل ى ال ع ب د  ل ي ت ح  ا و ا  نَّ ال ك ذ 
ت ب  ك ذَّاباا تَّى ُيك  ب  ح  رَّى ال ك ذ   ،والشراء ،،  ومخافة اهلل تعالى في البيع(2)(النَّار  و ا  نَّ ال ع ب د  ل ي ت ح 

ِفنيَ تعالى:  هلتجنبا  للوعيد الذي ورد في قو  ؛ووفاء الكيل ِفنيَ ]َوْي  ٌ لِْلُمَطفِّ ،  الَِّذيَن إَِذا اْكتَ ُلوا َعََل ،  الَِّذيَن إَِذا اْكتَ ُلوا َعََل ]َوْي  ٌ لِْلُمَطفِّ

ُْم َمبُْعوُثوَن[  َك َأَّنَّ
وَن، َأََل َيُظنه ُأوَلئِ ُْم َمبُْعوُثوَن[ النَّ ِس َيْسَتْوُفوَن، َوإَِذا َك ُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم َُيَِْسُ َك َأَّنَّ
وَن، َأََل َيُظنه ُأوَلئِ  . . {{00--22}املطَّففني:}املطَّففني:النَّ ِس َيْسَتْوُفوَن، َوإَِذا َك ُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم َُيَِْسُ

يطم،ن به المظلوم إلى أن حقه لن يضيع، فإذا كان ل يستطيع أن يأخذه في الدنيا ل  .14
 َعْن  حيث ورد ،سيأخذ له حقه كامال  من الظالم يوم القيامة اب بالقنوط، فإن اهلل يص

تَّى ُيق اد  َقاَل:  )  َأن  َرس وَل الل ِه  َأِبى ه َرْيَرَة  م  ال ق ي ام ة  ح  ْ دُّنَّ ال ُحُقوق  إ ل ى أ ه ل ه ا ي و  ل ُت

                                                 
 .8/156( صحيل مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، 1)
 .8/25( صحيل مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب:  قبل الكذب وحسن الصدق وفضله، 2)
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اء   ل ح  ن ا  ل لشَّاة  ال ج  العلي  ؛ فترضى نفس المظلوم، ويفوا أمره إلى اهلل(1)(ء  م ن  الشَّاة  ال ق ر 
 .القدير

 ،ِقَيمهو ومن آثار ذلك اإليمان أنك ترى المومن ثابت ا في مواقفه، ثابت ا على مباد،ه،  .15
لسياسة  ؛ويتوقف معها عند الحدود التي حدها اإلسالم، مجتمع كانو وفضا،له في أي أرا 

ُه  :حيث قال تعالى ،الكريم عن يوسف حياة الناس اقتداء  بما قص  القرآن  ]...َمَع َذ اهللِ إِنَُّه ]...َمَع َذ اهللِ إِنَّ

ُه ََل ُيْفلُِح الظَّ ِلُِوَن[ َسَن َمْثَواَي إِنَّ ْْ َِّ َأ ُه ََل ُيْفلُِح الظَّ ِلُِوَن[َر َسَن َمْثَواَي إِنَّ ْْ َِّ َأ ، وهناك في اآلخرة عوا عما يفوته في  {{1313}يوسف:}يوسف:َر
ل تستطيع  ،وبصيرة نافذة ،الدنيا؛ فال الشهوات تقوده، ول الشبهات تخدعه، فعنده عقل

أمام  متزن، وعنده عقل  بتوفيق من اهلل أن يوث روا عليه ،دعاة الباطل والضاللو  ،الشبهات
 ،عليه، ل خوف ا من الدنيا وعلم ا باطالإ اهلل  ، خوف ا من اهلل ؛الشهوات، فال يميل إليها

 ، فيقول تعالى:الخالق العالم بالسرا،ر والخفايامن اطالإ  ا  ول خوف ا من عقوبة، ولكن خوف
َ ]َوِلَِ 
ِه َجنََّت ِن[ ]َوِلِ ِه َجنََّت ِن[ ْن َخ َف َمَق َم َربِّ نن:ْن َخ َف َمَق َم َربِّ نن:}الرَّ  ،وهذا بدوره يفيا على نفس المومن السالم .{{0404}الرَّ

والتكالب  ،والتسامل في مجال السباق والمنافسة، وهذا يخفف من سعار الخالفات ا،والرض
 ى المرء نصيبه.لمن ظن أنها الفرصة الوحيدة ليوف   ،على الدنيا

أثر في اكتمال تصور المسلم عن الحياة والوجود مبتد،ه ومنتهاه، إن لإليمان باليوم اآلخر  .16
حيث قال  ،بالبعث بعد الموت وختمها،وأطوارها ،رحلة اإلنسان فقد أجمل اهلل 

ْنَس َن ِمْن ُسََلَلٍة ِمْن طنِي، ُثمَّ َجَعْلنَ ُه ُنْطَفًة ِِف َقَراٍر َمكنٍِي، ُثمَّ َخَلقْ تعالى: ْنَس َن ِمْن ُسََلَلٍة ِمْن طنِي، ُثمَّ َجَعْلنَ ُه ُنْطَفًة ِِف َقَراٍر َمكنٍِي، ُثمَّ َخَلقْ ]َوَلَقْد َخَلْقنَ  اإْلِ نَ  النهْطَفَة نَ  النهْطَفَة ]َوَلَقْد َخَلْقنَ  اإْلِ

ًَم ُثمَّ َأْنَشَِْن هُ  ًَم ُثمَّ َأْنَشَِْن هُ َعَلَقًة َفَخَلْقنَ  اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقنَ  اِْلُْضَغَة ِعَظ ًم  َفَكَسْوَن  اْلِعَظ َم حَلْ َخْلًق  آَخَر َفَتَب َرَك اهللَُّ َخْلًق  آَخَر َفَتَب َرَك اهللَُّ   َعَلَقًة َفَخَلْقنَ  اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقنَ  اِْلُْضَغَة ِعَظ ًم  َفَكَسْوَن  اْلِعَظ َم حَلْ

ُكْم َبْعَد َذلَِك َِلَيُِّتوَن، ُثمَّ إِنَّ  َسُن اخْلَ لِِقنَي، ُثمَّ إِنَّ ْْ ُكْم َبْعَد َذلَِك َِلَيُِّتوَن، ُثمَّ إِنَّ َأ َسُن اخْلَ لِِقنَي، ُثمَّ إِنَّ ْْ فبهذا  ،{{2424--2121}املؤمنون:}املؤمنون:ُكْم َيْوَم اْلِقَي َمِة ُتْبَعُثوَن[ُكْم َيْوَم اْلِقَي َمِة ُتْبَعُثوَن[َأ
 يتخلص المومن من القلق والتخبط والتسيب الذي يسببه جهله بحقيقته ونهايته وحسابه.

وحياتنا تحقيقا  فعليا  مستمرا ، ثابتا  غير متقلب، بال  ،تحقيق األخالق الفاضلة، في سلوكنا   .17
 ،والتضحية ،واألناة ،فالحلم ،نتيجة لإليمان باليوم اآلخر ول رياء، ل يكون إل ،نفاق

السمو بالنفس عن الدناءات، وذلك ألننا ننتظر يوم الجزاء من عند اهلل ، و المودةو  ،والرحمة
  (2) قدر حتمي.، وهو يوم م  

ول يقوى إل بكثرة التذكير  ،ويصد عن الشر ،ب في الخيرغ  رَ تقوية الوازإ النفسي الذي ي   .18
، وضرب األمثال المتنوعة حتى تعلق لما يترتب على ذلك من جزاء ،لتفنن في التصويروا

                                                 
 .8/18( صحيل مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، 1)
 .168قيدة اإلسالمية مبادئ وآثار: ص. مدخل لدراسة الع5التربية اإلسالمية وأساليبها: صأصول  (2)
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، ويصحل المخطئ منكرهالمنكر عن مرتكب جذوره، ويقوى تأثيره، ويحقق الغاية منه، فيرجع 
 (3) .ىلخطاخطأه، ويحدد كل إنسان هدفه األعلى ل يضل الطريق، أو تتعثر به 

 

 :الداعيةاآلخر في أثر اإليمان باليوم ثالثاا: 

 ،ةاقدوة طيب ،وسلوكه ،وخلقه ،وعمله ،، وأن يجعل من قولهالحرص على الدعوة إلى اهلل  .1
 َعْن َجِريِر ْبِن راجيا  أن ينطبق عليه ما جاء  ،ب اآلخرين في اإلسالماتحب

س ال م  ُسنَّةا )   قال:  َقاَل َرس ول  الل ِه :َعْبِد الل ِه  س ن ةا ف ُعم ل  ب ه ا ب ع د هُ  م ن  س نَّ ف ي اإل  ح 
س ال م  ُسنَّةا  م ن  س نَّ ف ي اإل  ٌء و  ر  م ن  ع م ل  ب ه ا و ل  ي ن ُقُص م ن  ُأُجور ه م  ش ي  ث ُل أ ج  ُكت ب  ل ُه م 

ر  م ن  ع م ل  ب ه ا و ل  ي ن ُقُص م ن   ز  ث ُل و  ل ي ه  م  ءٌ س يِّئ ةا ف ُعم ل  ب ه ا ب ع د ُه ُكت ب  ع  ز ار ه م  ش ي   .(2)(أ و 
ويشعر بالغصة واأللم عندما يرى من يتجرأ على المعاصي والكفر، لذا فهو يجاهد في سبيل 

ويستل الكفر منهم فيصبحوا له إخوانا   ،ونجاة الناس من عذاب يوم عظيم ،مرضاة اهلل 
 .(3) وأحبة

بما فيه من  ،ي القرآن الكريمذلك بذكر اليوم اآلخر فو إن في التردد بين الترغيب والترهيب؛  .2
جزاء للمومنين بالجنان والنعيم، وما فيه من عقاب للعصاة المتجبرين والكافرين بالنار 

راجية  ،بقلوب متنورة بخشية اهلل  لإلقبال على اهلل  ،وعذابها؛ أفضل وسيلة دعوية
 رحمته.

 -ن اشتدت عليهم الدنياوا  - اإليمان باليوم اآلخر يحث المومن على موالة ومحبة المومنين .3
ن فتحت لهم الدنيا بنعيمها ،معصية العصاةو  ،والكفار ،وبغا المشركين وكثر مالهم  ،وا 

، َمتَ ع ٌ َقلِي  ٌ ُثمَّ وسالحهم، حيث قال تعالى:   ،وأولدهم
نََّك َتَقلهُب الَِّذيَن َكَفُروا ِِف البََِلدِ ، َمتَ ع ٌ َقلِي  ٌ ُثمَّ ]ََل َيُغرَّ
نََّك َتَقلهُب الَِّذيَن َكَفُروا ِِف البََِلدِ ]ََل َيُغرَّ

َِْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اِلِهَ  َِْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اِلِهَ َم ٍء ِمَن اخَلْوِف وقال تعالى:    {،{،254254  --251251}آل عمران:}آل عمران:   ُد[ ُد[َم ُكْم بَِِشْ ٍء ِمَن اخَلْوِف ]َوَلنَبُْلَونَّ ُكْم بَِِشْ ]َوَلنَبُْلَونَّ

ِ الصَّ بِِريَن[ ِ الصَّ بِِريَن[َواجُلوِع َوَنْقٍص ِمَن األَْمَواِل َواألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبْشِّ َعْن َأَنِس ْبِن و   {{299299}البقرة:}البقرة:  َواجُلوِع َوَنْقٍص ِمَن األَْمَواِل َواألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبْشِّ
ر اب يًّا ق ال  ل ر ُسول  اللَّ  َماِلك   د د ت   : م ت ى السَّاع ُة.  ق ال  ل ُه ر ُسوُل اللَّه  ه  أ نَّ أ ع  )م ا أ ع 

                                                 
-335. أصول العقيدة اإلسالمية ومذاهبها: ص1/37ر كالم المنان:  ا( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسي1)

أصول التربية   .250-248. شرح أصول العقيدة اإلسالمية: ص236العقا،د اإلسالمية: ص .340
. عقيدة أهل 177-167. مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية مبادئ وآثار: ص52-50اإلسالمية وأساليبها: ص

 .33السنة والجماعة:  ص
 .8/61، ضاللة أو هدى إلى دعا ومن سي،ة أو حسنة سنة سن من بابصحيل مسلم: كتاب العلم، ( 2)
 .302كان اإليمان: ص. أر 55اإليمان أركانه حقيقته نواقضه: ص( 3)
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ب ب ت   : )أ ن ت  م ع  م ن  أ ح  ر ُسول ه .  ق ال  : ُحبَّ اللَّه  و  .  وقد تمثل هذا في حال الفتية (1)(ل ه ا( ق ال 
الكفر،  ومجاورة أهل ،ومفاتنها ،فقد جمعهم دين الحق، فتركوا نعيم الدنيا ،أصحاب الكهف

م إلى ملة اار إعادتهاألنهم اعتبروا خي ؛ومركب النجاة في اآلخرة ،وفروا إلى جنة اإليمان
ُْم إِْن حكاية  عنهم:  حيث قال اهلل  ،وعدم الفالح األبدي ،هو الخسران ،الكافرينالقوم  ُْم إِْن ]إَِّنَّ ]إَِّنَّ

تِِهْم وَ  تِِهْم وَ َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرَُجُوُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِِف ِملَّ     {{1010}الكهف:}الكهف:  َلْن ُتْفلُِحوا إًِذا َأَبًدا[َلْن ُتْفلُِحوا إًِذا َأَبًدا[َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرَُجُوُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِِف ِملَّ
 

 المطلب الثاني: أثر اإليمان باليوم اآلخر على المجتمع:
 وهي كاآلتي:عدة، في نواحي  ،إن لإليمان باليوم اآلخر األثر العظيم على المجتمع المسلم

 :أولا: ترابط المجتمع

من في المجتمع اإلسالمي وذلك  ألخوةإن لإليمان باليوم اآلخر أثره الكبير في نشر روح ا
 خالل ما يلي:

 ،ومساندتهم في حوا،جهم، راجيا  ثواب اآلخرة ،حرص المسلم على تفريا كرب المسلمين .1
ب ةا م ن  :  )َقاَل: َقاَل َرس ول  الل ِه  وتطبيقا  لما ورد َعْن َأِبي ه َرْيَرَة  م ٍن ُكر   ْ م ن  ن فَّس  ع ن  ُم

ل ي ه  ُكر ب  الدُّن ي ا ن فَّ  ٍر ي سَّر  اللَُّه ع  ل ى ُمع س  م ن  ي سَّر  ع  م  ال ق ي ام ة  و  ب ةا م ن  ُكر ب  ي و  ن ُه ُكر  س  اللَُّه ع 
ن  ال ع ب   ر ة  و اللَُّه ف ي ع و  خ  ل ماا س ت ر ُه اللَُّه ف ي الدُّن ي ا و اآل  م ن  س ت ر  ُمس  ر ة  و  خ  د  م ا ك ان  ف ي الدُّن ي ا و اآل 

ل ماا س هَّل  اللَُّه ل ُه ب ه  ط ر يقاا إ ل ى ال   ل ك  ط ر يقاا ي ل ت م ُس ف يه  ع  م ن  س  يه  و  ن  أ خ  ع ب ُد ف ي ع و 
نَّة    . (2)(ال ج 

يدفع إلى زيادة  ،يوم القيامة طمعا  في القرب من النبي  ؛تحلي المومن باألخالق الحميدة .2
َأن   إيمانا  منهم بصدق ما ورد َعْن َجاِبر   ،ينواألخوة بين المسلم ،واأللفة ،روح المحبة
ن ُكم  َقاَل: ) َرس وَل الل ِه  اس  م  ال ق ي ام ة  أ ح  ل ساا ي و  نِّى م ج  ب ُكم  م  بُِّكم  إ ل ىَّ و أ ق ر  إ نَّ م ن  أ ح 

ال قاا  . (3)...(أ خ 

                                                 
 .8/42(  صحيل مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب المرء مع من أحب، 1)
( صحيل مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار، باب فضل الجتماإ على تالوة القرآن وعلى الذكر، 2)

8/71. 
قال األلباني: حسن  .2018، ح3/518، ( سنن الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي األخالق3)

 .2/375:الصحيحة األحاديث سلسلةاإلسناد، 
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ألثر الكبير في تقوية وقول المعروف ا ،وإلكرام الضيف، وللكلمة الطبية ،إن لإلحسان للجار .3
لما ورد َعْن  ،والعالقات الجتماعية، وهي من السمات المميزة للمومن باليوم اآلخر ،المجتمع

ي راا أ و  َقاَل: ) َعْن َرس وِل اهلِل  َأِبي ه َرْيَرَة  ر  ف ل ي ُقل  خ  خ  م  اآل  م ُن ب اهلل  و ال ي و   ْ م ن  كان  ُي
  ْ م ن  ك ان  ُي ، و  ُمت  ر  ل يص  خ  م  اآل  ُن ب اهلل  و ال ي و  م   ْ م ن  ك ان  ُي ار ُه، و  ر  ف ل ُيك ر م  ج  خ  م  اآل  ُن ب اهلل  و ال ي و  م 

ي ف هُ  ر م  ض    (1)(. ف ل ُيك 

قطع األرحام  ىتقوية أواصر العالقات الجتماعية، بالحرص على صلة الرحم؛ لما يترتب عل .4
ل  َقاَل:  ) َأن  َرس وَل الل ِه  َبْيِر ْبِن م ْطِعم  ورد عن ج   وهذا مامن حرمان من دخول الجنة 

مٍ  ُع ر ح  نَّة  ق اط  ُخُل ال ج    (2)(.ي د 

فإنه يت بع ما ورد  ،يوم القيامة في ظله حرصا  من المومن على أن يكون ممن يظلهم اهلل  .5
ابُّون  بجاللي  إ نَّ اللَّه  : )َقاَل: َقاَل َرس ول  الل ِه  َعْن َأِبى ه َرْيَرَة  م  ال ق ي ام ة  أ ي ن  ال ُمت ح  ي ُقوُل ي و 

لَّ إ لَّ ظلي م  ل  ظ  لُُّهم  في ظلي ي و  م  ُأظ  والمحبة بين  ،روح األخوة . فيترتب عليه نشر(3)(ال ي و 
 أفراد المجتمع. 

ضياعهم والقيام على حاجة المساكين واألرامل، وتجنيب المجتمع أضرار  ،إن في كفالة األيتام .6
إل من يرجو  ،وفسادهم، األثر الكبير على تقوية المجتمع، ول يحرص على كفالة األيتام

: َقاَل: َقاَل َرس ول  الل ِه  لما ورد َعْن َأِبى ه َرْيَرَة  ،يوم القيامة صحبة الحبيب المصطفى 
نَّة فيك اف ُل ال ي ت يم  ل ُه أ و  ل غ ي ر ه  أ ن ا و ُهو  ك ه ات ي ن  ) (. و أ ش ار  م ال ٌك ب السَّبَّاب ة  و ال ُوس ط ىال ج 

(4) .
عليه أن يسعى في تسديد  ،باألجر العظيم يوم القيامة وكذلك من يرجو أن يكرمه اهلل 

ل ى َقاَل: ) َعِن الن ِبي  لما ورد َعْن َأِبى ه َرْيَرَة  ،والمساكين ،حاجات األرامل ي ع  السَّاع 
م ل ة  و ا اه د  في س ب يل  اللَّه  األ ر  ك ين  ك ال ُمج  ُبُه ق ال   -ل م س  س  ائ م  ل   -و أ ح  ك الصَّ ك ال ق ائ م  ل  ي ف ُتُر و  و 

ر  . (5) (ُيف ط 

 

 

                                                 
( صحيل مسلم: كتاب اإليمان،  باب الحث على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إل عن الخير وكون ذلك 1)

 .1/45كله من اإليمان، 
 .8/8طيعتها، ( صحيل مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحريم ق2)
 . ،8/12( صحيل مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل الحب في اهلل 3)
 8/221( صحيل مسلم: كتاب الزهد والرقا،ق، باب اإلحسان إلى األرملة والمسكين واليتيم، 4)
 221/ 8( صحيل مسلم: كتاب الزهد والرقا،ق، باب اإلحسان إلى األرملة والمسكين واليتيم، 5)
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 ثانياا: الحفاظ على أمن المجتمع:

 من خالل: ،إن لإليمان باليوم اآلخر دوره الكبير في الحفاظ على شوكة األمة اإلسالمية وعزها

 ،ة جنودها على اإلقدام والشجاعة، وترك زخارف الدنيا ومتاعها، في سبيل نيل الشهادةتربي .1
وقد كان خير مثال لنا ما فعله  ،والتي هي أسمى ما يتمنى المومن، لما لها من أجر عظيم

عمير بن الحمام 
 َقاَل: ... َفَقاَل َرس ول   والذي قص  صنيعه ما ورد َعْن َأَنِس ْبِن َماِلك   (1)

ار  : )الل ِه  : ي ُقوُل ُعم ي ُر ب ُن ال ُحم ام  األ ن ص  ُضه ا السَّم و اُت و األ ر ُض(. ق ال  نٍَّة ع ر   يُّ ُقوُموا إ ل ى ج 
  ي ا ر ُسول  اللَّه :  ب ٍخ ب ٍخ. ف ق ال : (. ق ال  : )ن ع م  ُضه ا السَّم و اُت و األ ر ُض؟ ق ال  نٌَّة ع ر  : ج 

ل ك  ب ٍخ ب ٍخ  :ر ُسوُل اللَّه   ل ى ق و  ُلك  ع  م  اء ة  أ ن  «. )م ا ي ح  : ل  و اللَّه  ي ا ر ُسول  اللَّه  إ لَّ ر ج  ق ال 
ن ُهنَّ ُثمَّ أ ُكون  م ن  أ ه ل ه ا. ق ال   ع ل  ي أ ُكُل م  ن ه  ف ج  ر ج  ت م ر اٍت م ن  ق ر  : )ف ه نَّك  م ن  أ ه ل ه ا(.  ف أ خ 

: ل ئ ن  أ ن   تَّى آُكل  ت م ر ات  ق ال  ي يُت ح  : ف ر م ى ب م ا ك ان  م ع ُه م ن   يا ح  ي اٌة ط و يل ٌة. ق ال  ه  إ نَّه ا ل ح  ه ذ 
تَّى ُقت ل   . ُثمَّ ق ات ل ُهم  ح  ر   . (2) (التَّم 

هذا اليوم العظيم، وبها يتحقق األمن في الدنيا،  فييربى المسلم على السعي في أسباب األمن  .2
ن الذي  ل يخافه، ول يسعى في أسباب األمن من أهواله، هو سبب الخلل باألمن في الدنيا، وا 

  ،ه وأضرارهء  أي فعل مهما كانت مساو ألن الذي ل يخاف يوم الحساب، ل يتورإ عن 
هو الساعي لهمن الحقيقي، وهو الذي يأمنه الناس في  ،فالساعي لتحقيق األمن في اآلخرة

وأموالهم، وهو الذي يستحق البشرى باألمن الذي اجتهد في  ،اضهموأعر  ،الدنيا على أنفسهم
نَ  اهللُ ُثمَّ اْسَتَق ُموا تحقيقه عندما ينتقل من الدنيا إلى اآلخرة، كما قال تعالى:  نَ  اهللُ ُثمَّ اْسَتَق ُموا ]إِنَّ الَِّذيَن َق ُلوا َربه ]إِنَّ الَِّذيَن َق ُلوا َربه

و َزُنوا َوَأْبِْشُ ُل َعَليِْهُم اَِلََلئَِكُة َأَلَّ ََّتَ ُفوا َوََل َتْ وَتَتنَزَّ َزُنوا َوَأْبِْشُ ُل َعَليِْهُم اَِلََلئَِكُة َأَلَّ ََّتَ ُفوا َوََل َتْ ا بِ جَلنَِّة الَّتِي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن، َنْحُن َأْولَِي ُؤُكْم ِِف احَلَي ِة ا بِ جَلنَِّة الَّتِي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن، َنْحُن َأْولَِي ُؤُكْم ِِف احَلَي ِة َتَتنَزَّ

ُعوَن، ُنُزًَل ِمْن َغُفوٍر رَ  ْنَي  َوِِف اآلَِخَرةِ َوَلُكْم فِيَه  َم  َتْشتَِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم فِيَه  َم  َتدَّ ُعوَن، ُنُزًَل ِمْن َغُفوٍر رَ الده ْنَي  َوِِف اآلَِخَرةِ َوَلُكْم فِيَه  َم  َتْشتَِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم فِيَه  َم  َتدَّ يٍم، َوَمْن الده يٍم، َوَمْن ِْ ِْ

َّْن َدَع  إََِل  َسُن َقْوًَل ُِم ْْ َّْن َدَع  إََِل َأ َسُن َقْوًَل ُِم ْْ نِي ِمَن اِلُْسلِِمنَي[  َأ نِي ِمَن اِلُْسلِِمنَي[اهللِ َوَعِمَ  َص حِلً  َوَق َل إِنَّ لت:  اهللِ َوَعِمَ  َص حِلً  َوَق َل إِنَّ لت:}فصِّ   {{3333--3030}فصِّ

ن كان وقع في مظلمة في الدنيا يسعى  ،للترفع عن ظلم اآلخرينع وهو داف .3 بأي أسلوب كان، وا 
لما ورد َعْن َأِبي  ،قبل يوم القيامة؛ خشية أن يكون من الخاسرين يوم القيامة ،للتحلل منها

ن ه ا ف ه نَُّه َقاَل: ) َأن  َرس وَل اهلِل  َة ه َرْيرَ  لَّل ُه م  يه ( ف ل ي ت ح  يه  )م ن  أ خ  ن د ُه م ظ ل م ٌة أل  خ  م ن  ك ان ت  ع 
س ن اٌت أُ  س ن ات ه  ف ه ن  ل م  ي ُكن  ل ُه ح  يه  م ن  ح  ذ  أل  خ  ْ خ  ر ه ٌم م ن  ق ب ل  أ ن  ُي ين اٌر و ل  د  ذ  م ن  خ  ل ي س  ث مَّ د 

                                                 
 ببدر، وقتل عقبة، ْبن م وَسى قاله بدر ا، شهد، السلمي اأْلَْنَصاِري   حرام ْبن َزْيد ْبن الجموح ْبن الحمام ْبن عمير (1)

ْساَلم ِفي األنصار من قتيل أول وهو  الحارث ْبن عبيدة وبين بينه آخى قد  اهلل َرس ول وكان. حرب ِفي اإْلِ
 .3/787: ابةالغ أسد .جميع ا بدر َيْوم فقتال المطلبي،

 .6/44( صحيل مسلم: كتاب اإلمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، 7)
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ل ي ه   ت  ع  يه  ف ُطر ح  ُرون  َقاَل: )  َأن  َرس وَل الل ِه  وما ورد َعْن َأِبى ه َرْيَرَة   .(1)(س يِّئ ات  أ خ  أ ت د 
( : ت اع . ف ق ال  ر ه م  ل ُه و ل  م  تِىم ا ال ُمف ل ُس(. ق اُلوا: ال ُمف ل ُس ف ين ا م ن  ل  د  ي أ ت ى  إِنَّ اْلُمْفلَِس ِمْن أُمَّ

س ف ك  د   ق ذ ف  ه ذ ا و أ ك ل  م ال  ه ذ ا و  ي أ ت ى ق د  ش ت م  ه ذ ا و  ز ك اٍة و  ي اٍم و  ص  ال ٍة و  م  ال ق ي ام ة  ب ص  م  ه ذ ا ي و 
س ن اُتُه ق ب ل  أ ن   س ن ات ه  ف ه ن  ف ن ي ت  ح  س ن ات ه  و ه ذ ا م ن  ح  ر ب  ه ذ ا ف ُيع ط ى ه ذ ا م ن  ح  ض  ى م ا و  ُيق ض 

ل ي ه  ُثمَّ ُطر ح  ف ي النَّار   ت  ع  ط اي اُهم  ف ُطر ح  ذ  م ن  خ  ل ي ه  ُأخ  ويترتب على ذلك تمتع المجتمع  .(2)(ع 
 والبغضاء. ،المومن بأمان خال  من الشحناء

 ،والجرا،م التي تفتك بالمجتمعات البعيدة عن اإلسالم ،والسلوكية ،عالج للمشاكل األخالقية .4
لى ت وذلك عندما يعلم الشخص ما يترتب على أعماله والظلم،  ،قليل الجرا،م والخصوماتوا 

ن أفلت من عقوبات الدنيا، وأن غمسة في جهنم تنسي نعيم  من عقاب في اآلخرة، حتى وا 
 الدنيا مهما ارتقت درجته. 

 ثالثاا:  الرقي القتصادي: 

لى تقدم المجتمعات في الجانب من أهم العوامل التي تودي إ ،يعد اإليمان باليوم اآلخر
قامة الحضارة ،واإلنتاج ،القتصادي؛ وذلك ألنه يحث على العمل وهي عدة، عوامل لوذلك  ،وا 

 كاآلتي: 
واإليجابية؛ وذلك من خالل وقوفه عند  ،والحياة الجادة ،تربية المسلم على الشعور بالمس،ولية .1

م عليه من دِ قْ عن كل ما ي   ،ام اهلل أم مس،ولوتيقنه بأنه  ،له الحدود التي شرعها اهلل 
]َوإِنَّ َعَلْيُكْم حَلَ فِظنَِي، كَِراًم  َك تِبنَِي[ ]َوإِنَّ َعَلْيُكْم حَلَ فِظنَِي، كَِراًم  َك تِبنَِي[ حيث قال تعالى:  ،فهناك مال،كة تكتب، عمل

حيث  ،، وهناك يوم للحساب ينتظرهم؛ لحصاد ثمار أعمالهم التي قاموا بها{ { 2222--2020}اًلنفطار:}اًلنفطار:
ُقوا َيْوًم  ُتْرَجُعونَ قال تعالى:  ُقوا َيْوًم  ُتْرَجُعونَ ]َواتَّ فِيِه إََِل اهللِ ُثمَّ ُتَوَّفَّ ُك ه َنْفٍس َم  َكَسبَْت َوُهْم ََل ُيظَْلُموَن[ فِيِه إََِل اهللِ ُثمَّ ُتَوَّفَّ ُك ه َنْفٍس َم  َكَسبَْت َوُهْم ََل ُيظَْلُموَن[   ]َواتَّ

 ،ولهذا يكون المومن شديد الحرص على أن يقوم بما يكلف به بإخالص ؛{{182182}البقرة:}البقرة:
 .(3)وتهرب ،ودون احتيال ،ومس،ولية تامة

وفي حقه يوم الحساب؛ هذا ويست ،التي يقوم به ،تيقن اإلنسان بأنه سيحصد ثمرات عمل الخير .2
 واإلتقان، والبحث عن كل النواحي التي يمكن أن يخدم فيها ،واإلنتاج ،يزيد من توجهه للعمل

 .المجتمع

                                                 
 . 6534 ، ح8/111( صحيل البخاري: كتاب الرقا،ق، باب القصاص يوم القيامة، 1)
 .141سبق تخريجه: ص( 2)
 .50أصول التربية اإلسالمية وأساليبها: ص  (3)



 سورتي الكهف ويسضوء وأثرها على الفرد والمجتمع في  باليوم اآلخرعقيدة اإليمان 

170 
 

 الفصل الثاني

 ضيقهما من وقيَ  ،والخروج بتصورها ،إن اإليمان باليوم اآلخر يدفع األمة إلى القيام بواجبها  .3
عة الدنيا واآلخرة؛ وذلك ألن اتساإ وس ،، إلى تلك اآلفاق الواسعةةالسطحي ةالدنيا المادي

يدفع للرقي والتقدم و ومشاعرها،  ،وعمقه؛ ينشئ رفعة  في اهتمامات النفس ،وتكامله ،التصور
 بالمجتمع.

، وذلك من خالل ما يرجو من أجر على ما ينفق للخيركثيرة ومجالت  ا  يفتل أمام اإلنسان آفاق .4
خيرية مثل: بناء مستشفيات، ومشاريع وتبرعات في مشاريع  ،من صدقات ،في سبيل اهلل

وسد  ،ومرافق عامة، وتشغيل أيدي عاملة للتخلص من الفقر ،ومدارس ،وجامعات ،استثمارية
    (1)حاجة األسر المحتاجة.

                                                 
 .138 -137العقيدة السالمية وأثرها في بناء المجتمع: ص( 1)



 سورتي الكهف ويسضوء وأثرها على الفرد والمجتمع في  بالقضاء والقدراإليمان  عقيدة

171 
 

 الفصل الثالث

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
على الفرد  اعقيدة اإلميان بالقضاء والقدر وأثره

 واجملتمع يف ضوء سورتي الكهف ويس
 واشتمل على خمسة مباحث:

 المبحث األول: التعريف بالقضاء والقدر ومراتبه.
 العباد. المبحث الثاني: الهداية والضالل وأفعال

 المبحث الثالث: المشيئة واإلرادة اإللهية .
 المبحث الرابع: األخذ باألسباب.

المبحــث الخــامس: أثــر عقيــدة القضــاء والقــدر علــى 
 الفرد والمجتمع.
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 املبحث األول
 التعريف بالقضاء والقدر ومراتبه

 
 ويشتمل على مطلبين:

 المطلب األول:  تعريف القضاء والقدر.

 : مراتب القضاء والقدر. المطلب الثاني
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 المبحث األول
 تعريف القضاء والقدر ومراتبه

 والجماعة السنة أهل من أركان اإليمان، فذهب السادس الركن والقدر بالقضاء اإليمان يعد
 نبي ول مقرب، ملك عليه يطلع لم خلقه، في تعالى اهلل سر القدر بوأصل به، اإليمان وجوب إلى

 كل فالحذر الطغيان، ودرجة الحرمان، وسلم الخذلن، ذريعة ذلك في والنظر والتعمق مرسل،
 عن ونهاهم خلقه، القدر عن علم طوى تعالى اهلل فإن ووسوسة، وفكرا ، نظرا ، ذلك من الحذر
َُِلونَ   َوُهمْ َوُهمْ   َيْفَعُ  َيْفَعُ    َعَمَّ َعَمَّ   ُيْسَُِل ُيْسَُِل   ََل ََل ]]  :كتابه في تعالى قال كما مرامه، َُِلونَ ُيْس  ِلمَ : سأل فمن. {{8585::األنبي ءاألنبي ء[ }[ }ُيْس
 من إليه يحتاج ما جملة فهذا.  الكافرين من كان الكتاب، حكم رد ومن الكتاب، حكم رد فقد فعل؟
 .(1)تعالىب اهلل ولياءأ من قلبه منور هو

 بوهمه التمس لقد سقيما ، قلبا   فيه للنظر وأحضر خصيما   القدر في تعالى هلل صار لمن بفويل
 وشره، خيره بالقدر اإليمان بفيجب .(2)أثيما ب أفاكا   فيها قال بما وعاد كتيما ، سرا   الغيب فحص في

 اهلل، من وآخره وأوله وسي،ه، وحسنه روهه،ومك ومحبوبه وباطنه، وظاهره وكثيره، وقليله ومره، وحلوه
 يجاوز ول - اهلل مشي،ة منهم يعدو أحد ل عليهم - قدره وقدر عباده، على قضاءه قضى

 من عدل وهو محالة، ل عليهم قدر فيما واقعون له، خلقهم ما إلى صا،رون كلهم هم بل قضاءه،
 ول أحبها ول بالمعصية، يأمر ولم. هاب وأمر وأحبها، ورضيها، وشاءها، الطاعة، فأراد  ربنا

  .(3)بأجلهب يموت والمقتول. وأرادها وشاءها، وقد رها، بها، قضى بل رضيها،

 المطلب األول: تعريف القضاء والقدر:
 القضاء والقدر لغة:.  3

 أ. القضاء لغة: 

تقانه األمر إحكام على يدل صحيل، أصل المعتل والحرف والضاد القاف( َقَضي) . وا 
 أو تم، أو عمله، وخلقه، أحكم ما وكل وتمامه، الشيء انقطاإ إلى مرجعها وجوه على لغة   والقضاء

 قضي. فقد أمضي، أو أنفذ، أو أعلم، أو أوجب، أو أداء، أ د ي أو ختم،

 

                                                 
 .658-2/657.  وانظر: الشريعة: 17(  متن العقيدة الطحاوية: ص1)
 .15(  متن العقيدة الطحاوية: ص2)
 .31ص (  العتقاد:3)
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 ويطلق القضاء في القرآن الكريم على معاٍن عدة، منها: 

  يجاد يجادالصنع وا  حكام تنفيذه  الصنع وا  حكام تنفيذهالمقدر، وا  لت}}...[ ...[   َيْوَمنْيِ َيْوَمنْيِ   ِِف ِِف   َسَمَواٍت َسَمَواٍت   َسْبعَ َسْبعَ   َفَقَض ُهنَّ َفَقَض ُهنَّ ]]    ::المقدر، وا  لتفصِّ   ..{{2121::فصِّ

 يََم   َق ضٍ َق ضٍ   َأْنَت َأْنَت   َم َم   َف ْقضِ َف ْقضِ ]... ]... : : ومنه قوله تعاالى: الحكم يََم إِنَّ ْنَي   احَلَيي ةَ احَلَيي ةَ   َهيِذهِ َهيِذهِ   َتْقِِضيَتْقِِضي  إِنَّ ْنَي اليده  أي  {{1111::طدهطده}} [[اليده

 :تعاالى قولاه ومنهاا ،وينفاذها األحكاام ميحك ا ألناه ،قاضايا   القاضاي سمي ولذلك ،واحكم اصنع
مر}}[. [. ُيْظَلُمونَ ُيْظَلُمونَ   ََل ََل   َوُهمْ َوُهمْ   بِ حَلقِّ بِ حَلقِّ   َبْينَُهمْ َبْينَُهمْ   ِِضَ ِِضَ َوقُ َوقُ ]...]... مرالزُّ   َمي َمي   اَِلْوَت اَِلْوَت   َعَلْيهِ َعَلْيهِ   َقَضْينَ َقَضْينَ   يَمَّ يَمَّ لَ لَ   ]]وقولاه تعاالى:  ..{{4545::الزُّ

ةُ   إَِلَّ إَِلَّ   َمْوتِهِ َمْوتِهِ   َعََل َعََل   ُهمْ ُهمْ ييَدلَّ َدلَّ  ةُ َدابَّ  األحكاام يحكم ألنه ،قاضيا   القاضي سمي ولذلك. {{2020::سبأسبأ}}  ...[...[األَْرضِ األَْرضِ   َدابَّ

 .الخلق من وغيره آدم ابن في ينفذ أمر ألنه ؛ء  قضا ةني  المَ  وسميت. وينفذها

 [ ...[   الكَِت ِب الكَِت ِب   ِِف ِِف   إُْسائِيَ  إُْسائِيَ    َبنِيَبنِي  إََِل إََِل   َقَضْينَ َقَضْينَ وو]] ومنه قوله تعالى: :قدر مما سيقع بما اإلخبار...

 . مرتين األرا في يفسدون أنهم كتابهم في أخبرهم {{00::اإلرساءاإلرساء}}
 َس ًن   َوبِ لَوالَِدْينِ َوبِ لَوالَِدْينِ   إِيَّ هُ إِيَّ هُ   إَِلَّ إَِلَّ   َتْعُبُدواَتْعُبُدوا  َأَلَّ َأَلَّ   َربهَك َربهَك   َوَقَ  َوَقَ  ]] ومناه قولاه تعاالى: :والوصية األمر ْْ َس ًن إِ ْْ ...[ ...[   إِ

 . ووص ى أمرَ  أي {{1313::اإلرساءاإلرساء}}
 إليه، أنهيناه أي   {{4444::اْلمراْلمر}}  [[األمراألمر  ذلكذلك  إليهإليه  وقضين وقضين ]]: تعالى قوله ومنه :واإلنهاء األداء 

 .ذلك وأبلغناه
 ُيُه[  :]ََل َتْعَجْ  بِ لُقْرَآِن ِمْن َقْب ِ :]ََل َتْعَجْ  بِ لُقْرَآِن ِمْن َقْب ِ تعالى ومنه قوله لك: يبين ْْ ُيُه[َأْن ُيْقَ  إَِليَْك َو ْْ  من أي {{220220}طه:}طه:َأْن ُيْقَ  إَِليَْك َو

  .(1)لك يبين أن قبل

  ب.  القدر لغة: 

 وقدرت. وكنهه ،ونهايته الشيء بلوغ على يدل صحيل، أصل والراء والدال )َقَدَر( القاف 
  .(3)الموفق، والحكم القضاء والقدر: .(2)التقدير من وأْقد ره أَقد ره الشيء

 

 

                                                 
النهاية في   .482/ 6: م. المحكم والمحيط األعظ5/55مقاييس اللغة:   .2/1078(  انظر: جمهرة اللغة: 1)

  .15/186 :لسان العرب  .255مختار الصحاح: ص .78/ 4غريب الحديث:
  .560.  مختار الصحاح، ص5/62معجم مقاييس اللغة:  .5/113(  انظر: العين: 2)
 .5/74. لسان العرب: 302/ 6. المحكم والمحيط األعظم: 112/ 5(  العين: 3)
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 قدر اصطالحاا: القضاء وال.  2

لقد اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما بمعنى واحد، ومنهم من 
ألن أحدهما  ؛أمران متالزمان ل ينفك أحدهما عن اآلخر فر ق بينهما، وتداخلت التعريفات، بولكنهما

 . (1)بم البناء ونقضهبمنزلة األساس، واآلخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما، فقد رام هد
 بعض التعريفات التي فرقت بين القضاء والقدر: 

  علم اهلل ( بالقدر بمنزلة األساس ب)(2) ( والقضاء بمنزلة البناء )الخلق.  
 علم اهلل  في الذي اإلجمالي الكلي األمر بهو: القضاء (األزل ب) . 
 (3) لقبيخ يزال ل ما في عةالواق المجمل، ذلك وتفاصيل الكلي، ذلك جز،يات بهو: القدر.  
 في متفرقة بوجودها: والقدر مجتمعةب، المحفوظ اللوح في الموجودات جميع بوجود: القضاء 

 . (4)شرا،طهاب حصول بعد األعيان
 التعريفات التي تناولت اللفظين كمصطلح واحد:

 تقدير عن رهاوصدو  وأكسابهم العباد، أفعال من يكون بما سبحانه اهلل علم تقدم عن باإلخبار .1
  .(5)وشرهاب خيرها، لها وخلق منه،

 الجارية األحوال من عليه هي ما على الموجودات أعيان في اإللهي الكلي الحكم عن بعبارة .2
  .(6)األبدب إلى األزل في

 وصدور المخلوقات، من وغيرها الخلق أكساب من يكون بما سبحانه اهلل علم بتقدم باإليمان .3
  .(7)وشرهاب خيرها لها وخلق منه، تقدير عن جميعها

  .(8)للعلمب المطابق التقدير بهو .4
 أفعال إن حتى والنفع، والضر، ،والشر الخير، من العالم في يوجد ما كل أنب العتقادب .5

رادته، وقدره، اهلل بقضاء والرشد والغواية، والعصيان، والطاعة، والكفر، اإليمان، من العباد  وا 
                                                 

 /،  لسان العرب:10، جامع األصول: 78/ 4، النهاية في غريب الحديث:4/323186( انظر: معالم السنن: 1)
15/103. 

 ،15/186. لسان العرب: 78/ 4 النهاية في غريب الحديث: . 4/322معالم السنن:  :( انظر2)
.72/157عمد القاري:.11/422(فتحالباري:أبنحجر،3)

.124(التعريفات:ص4)

  .4/322(  معالم السنن: 5)
.177ص التعريفات:(6)

 .66: ص(  العتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد7)
.724(شرحالعقيد الطحاوية:ص8)
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 ول الثواب، عليهما ووعد والطاعة، اإليمان، يرضى أنه رغي وتأثيره، وخلقه، ومشي،ته،
 .(1)العقابب عليهما وأوعد والمعصية، الكفر، يرضى

 ومرهاااا، وحلوهاااا، وشااارها، خيرهاااا، الكا،ناااة األماااور جمياااعومااان هاااذه التعريفاااات نخلاااص أن: ب
رادته، وقدره، بقضا،ه، وصغيرها، وكبيرها، وكثيرها، وقليلها، وضرها، ونفعها،  .(2)وأمرهب ،ته،ومشي وا 

ماا ذهاب إلياه بعاا العلمااء مان الباحثاة  ىوبعد الوقاوف علاى التعريفاات الساابقة يتارجل لاد
التوقاف عان التفرياق باين القضاااء والقادر؛ ألناه أمار ل سابيل إليااه إل بانص شارعي؛ وذلاك لماا يوجااد 

، ول أي الشاافيالار من تداخل كبير بين معنييهما في اللغة،  فمن عدل عن ذلك ضل وتاه، ولم يبل  
 . (3)يطم،ن به القلب؛ ألن القدر سر من أسرار اهلل تعالى، اختص العليم الخبير به

التعريف األخير؛ ناولتهما كمصطلل واحد، يترجل لدى الباحثة وأما بالنسبة للتعريفات التي ت
ضااامن القااادر يتلشاااموله جمياااع الخلاااق، ثااام مراتاااب القااادر األرباااع. ومماااا سااابق مااان تعريفاااات يتباااين أن 

 : (4)عظيمةأصول   

عالم باألمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من  : أنه ب األول -
  ينكر علمه القديم.

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعيناة المختصاة بهاا،  -
َرُه َتْقييِديًرا[ ى: قااال تعااال، حيااث قااد جعاال لكاال شاايء قاادرا   فااإن اهلل  ٍء َفَقييدَّ َرُه َتْقييِديًرا[ ]َوَخَلييَق ُكيي َّ ََشْ ٍء َفَقييدَّ ]َوَخَلييَق ُكيي َّ ََشْ

، وتقاديره بإيجااده ، بأن يجعل لاه قادرا  نفسهفالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء  .{{11}الفرقان: }الفرقان: 
قبال وجااوده، فااإذا كااان قااد كتااب لكاال مخلااوق قادره الااذي يخصااه فااي كميتااه وكيفيتااه، كااان ذلااك 

 .والعلم بالجز،يات ،فالقدر يتضمن العلم القديم، حددةأبل  في العلم باألمور الجز،ية الم

، فيقضي أناه مفصال   إخبارا   ،الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات -
، فياادل ذلااك بطريااق التنبيااه علااى أن مفصااال   علاام العباااد األمااور قباال وجودهااا علمااا  ي   يمكاان أنْ 

؟ ومثال هذا ما أعلمه فكيف ل يعلمه هو ،ه بذلكالخالق أولى بهذا العلم، فإنه كان يعلم عباد
 . واقف التي كانت في قصته مع موسى ان الحكمة، وراء المام للخضر  اهلل 

رادته. الرابع: يتضمن أنه مختار لما يفعله -  ، محدث له بمشي،ته وا 

                                                 
.1/158(مرعا المفاتيحشرحمشكا المصابيح:1)

.626(تيسيرالعزيزالحميد:ص7)

 . 11/477(  انظر: فتل الباري شرح صحيل البخاري: 3)
 .274(  شرح العقيدة الطحاوية: ص4)
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 .بلقهالخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخ -
 القدر:القضاء و ثانياا: األدلة على وجوب اإليمان ب

 . األدلة من القرآن: 3

إن القاارآن الكااريم قااد بااين فااي كثياار ماان المواضااع، أن أمااور الخلااق تجااري بقاادر اهلل تعااالى، 
لها في األزل، وأنها تقع وفق ما قدر، ومن هاذه اآلياات ماا  باألشياء، وتقديره  وعلى علم منه 

 يلي: 

ُلُه إَِلَّ بَِقَدٍر َمْعُلوٍم[:  :  وله تعالىق  أ. ٍء إَِلَّ ِعنَْدَن  َخَزائِنُُه َوَم  ُننَزِّ ُلُه إَِلَّ بَِقَدٍر َمْعُلوٍم[]َوإِْن ِمْن ََشْ ٍء إَِلَّ ِعنَْدَن  َخَزائِنُُه َوَم  ُننَزِّ  ،ن وِجاد ماأي  {{1212}اْلمر:}اْلمر:  ]َوإِْن ِمْن ََشْ
 فاااإن متنااااه ، غيااار ذلاااك فاااإن المشاااي،ة ،و  الِحكماااة   تقتضااايه ،معاااين   بمقااادار إل شاااي،ا   نو  نكااا وماااا

 اسااتواء مااع ،اهعااد مااا دون ،محاادود ووقاات   ،معااين وقاادر   ،معينااة   بصاافة شاايء كاال تخصاايَص 
 . (1)به اختص بما ذلك كل اختصاَص  تقتضي حكمة من له بد ل، اإلمكان في الكل  

َرُه َتْقييِديًرا[  ......]]    ::وقولااه تعااالى ب. ٍء َفَقييدَّ َرُه َتْقييِديًرا[َوَخَلييَق ُكيي َّ ََشْ ٍء َفَقييدَّ  ،اتالمخلوقااأي خلااق كاال   {{11}الفرقددان:}الفرقددان:  َوَخَلييَق ُكيي َّ ََشْ
 المقااادير ترَ فَجاا والاارزق، األجاال وقاادر وت،تفااا ول فيااه خلاال ل لااه، يصاالل لمااا وهيااأه ،فسااواه
  .(2)خلق ما على

 .  األدلة من السنة النبوية:2

لقاااد تناولااات السااانة النبوياااة التأكيااااد علاااى وجاااوب اإليماااان بالقضاااااء والقااادر، فاااي كثيااار ماااان 
 النصوص فمنها ما يلي:

 :َمااان  اإِلي):  المشااهور حيااث قااال النبااي  فااي حااديث جبرياال  أ.  مااا ورد عاان أبااي هرياارة 
ِلِه َوت ْوِمَن ِباْلَبْعِث َوت ْوِمَن ِباْلَقَدِر ك ل     .(3)(هِ َأْن ت ْوِمَن ِبالل ِه َوَماَلِ،َكِتِه َوِكَتاِبِه َوِلَقاِ،ِه َور س 

م نُ  ل  ) :  الل اهِ  َرس اول   قَاالَ :  قَاالَ    َعِلاي   َعانْ ب.  ما ورد   ْ ب ـدٌ  ُيـ تَـّى ع  م ن   ح   ْ ب عٍ  ُيـ تَـّ: ب ـأ ر   ىح 
ه د   قِّ، ب ع ث ن ـي اهلل ، ر ُسولُ  و أ نِّي اهلُل، إ ل إ ل ه   ل   أ ن   ي ش  تَـّى ب ـال ح  ح  م ن   و   ْ ، ب ع ـد   ب ال ب ع ـث   ُيـ ت  ـو   ال م 
تَّى ح  م ن   و   ْ  . (4)(ب ال ق د ر   ُي

 

                                                 
 .  5/72 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: انظر: (  1)
 6/65انظر:  معالم التنزيل في تفسير القرآن:   (2)
.1/32،اإلسالمما روبيانخصاله:كتاباإليمان،بابمسلم( حيح3)

. قال 7443 ، ح ،2/152مسند أحمد بن حنبل: مسند الخلفاء الراشدين، مسند علي بن أبي طالب (   4)
 ،وط: رجاله ثقات رجال الشيخين. نشعيب األر 



 سورتي الكهف ويسضوء وأثرها على الفرد والمجتمع في  بالقضاء والقدراإليمان  عقيدة

178 
 

 الفصل الثالث

 أسس اإليمان بالقضاء والقدر:ثالثاا:  

ين مهمين، والضالل فاي أحادهما يتبعاه إن اإليمان بالقضاء والقدر قا،م على اإليمان بأساس
 ضالل في اإليمان بالقضاء والقدر، واألساسان هما: 

خااالق كال شاايء، ول شااريك لااه  والااذي يعنااي أن اهلل  األســاس األول:  اإليمــان بتوحيــد الربوبيــة:
[ فاي الخلااق لقولاه تعااالى:  ٍء َوكِييي  ٌ ٍء َوُهييَو َعييََل ُكيي ِّ ََشْ [ ]اهللُ َخيي لُِق ُكيي ِّ ََشْ ٍء َوكِييي  ٌ ٍء َوُهييَو َعييََل ُكيي ِّ ََشْ مددر:}ال}ال]اهللُ َخيي لُِق ُكيي ِّ ََشْ مددر:زُّ وقولااه تعااالى:   {{4141زُّ

ٍء َوُهيَو الَوا  ......]] َك َء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَش َبَه اخَلْلُق َعَلْيِهْم ُقِ  اهللُ َخ لُِق ُك ِّ ََشْ ٍء َوُهيَو الَواَأْم َجَعُلوا هللِ ُ َ َك َء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَش َبَه اخَلْلُق َعَلْيِهْم ُقِ  اهللُ َخ لُِق ُك ِّ ََشْ ي ُر[ َأْم َجَعُلوا هللِ ُ َ يُد الَقهَّ
ي ُر[ ِْ يُد الَقهَّ
ِْ

 .{{2424}الرعد:}الرعد:

ما وموطن الضالل في هذا األساس: لقد ضل بعا المسلمين في فهم القضاء والقدر، عند
 أعملوا عقولهم القاصرة في فهم أفعال العباد، والهداية والضالل على فريقين: 

فااااي خلااااق  الفريااااق األول: القدريااااة: الااااذين قااااالوا بااااأن العباااااد خلقااااوا أفعااااال أنفسااااهم، ول عالقااااة هلل 
 أفعالهم.

؛ وناتا (1)خلق الخلاق، وماا هام إل كريشاة فاي مهاب الاريل الفريق الثاني: الجبرية:  قالوا بأن اهلل 
ذلاك عان عجاز عقاولهم عان تصاور خلااق اهلل تعاالى لصافات عبااده التاي تاوهلهم للتكلياف والتصاارف 

إياها، من خاللها يتم مباشرة أعمالهم. وأعقب ذلاك بإرساال  بأفعالهم، وفق إرادة وقدرة منحهم اهلل 
َوَم  َأْرَسْلنَ  ِمْن َرُسوٍل َوَم  َأْرَسْلنَ  ِمْن َرُسوٍل ]]الرسل ليبين لهم سبيل الهداية والرشاد، ويقيم الحجة عليهم حيث قال تعالى: 

َ َليُهيْم َفُيِض ه اهللُ َمْن َيَش ُء َوَُّيِْدي َمْن َيَش ُء َوُهَو الَعِزيُز احَلكِيمُ  َ َليُهيْم َفُيِض ه اهللُ َمْن َيَش ُء َوَُّيِْدي َمْن َيَش ُء َوُهَو الَعِزيُز احَلكِيمُ إَِلَّ بِلَِس ِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ  ..{{00}إبراهيم:}إبراهيم:[ [ إَِلَّ بِلَِس ِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ

 قامتي يعتبر اإليمان بالقضاء والقدر من العقا،د التاألساس الثاني: اإليمان باألسماء والصفات:  
عن نفسه فاي القارآن والسانة، ومان صافاته  ، والتسليم بكل ما أخبر به أسسها على معرفة اهلل 

  التاااي يتوقاااف عليهاااا فهااام القضااااء والقااادر، صااافات العلااام، واإلرادة، والمشاااي،ة، والخلاااق، والحكماااة
 وغيرها. 

  موطن الضالل في هاذا األسااس: لقاد ترتاب علاى الضاالل فاي تأويال معناى صافات اهلل
 خلل، وخلط في مسا،ل خلق أفعال العباد، وهل اهلل خلق الشر والمعاصي أم ل؟. 

الصاحيل فاي عقيادة اإليماان بالقضااء والقادر، وهاو مانها أهال السانة  وسيتم توضيل المنها
 الدراسة. اوالجماعة بالتفصيل، فيما يتناسب مع المسا،ل التي تناولتها سورت

 
 

                                                 
 .437شرح العقيدة الطحاوية: ص ( 1)
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  :والقدر مراتب القضاءالمطلب الثاني: 
إن ماان األهميااة بمكااان لفهاام مسااا،ل القضاااء والقاادر علااى الماانها السااليم، معرفااة المكونااات 

 األساسية التي يحملها، والتي صورها العلماء بمراتب القضاء والقدر، وهي على النحو التالي:  
 مراتب القضاء والقدر:

 :(1)راتب وهي على النحو التاليلقد قسم علماء أهل السنة والجماعة القضاء والقدر إلى أربعة م

 مرتبة العلم: المرتبة األولى:   -

اتفاااق علياااه جمياااع هاااذا ماااا و الساااابق،  اتفاااق أهااال السااانة والجماعاااة علاااى إثباااات علااام اهلل 
 علااى ، وكتابااة مقااادير الخلااق فااي اللااوح المحفااوظ قباال خلقهاام تاادلوماان تاابعهم ماان األمااة ،الصااحابة

  .(2)كونها قبل بها علمه

 محكماا   تقاديرا   ذلاك فقادر خلقاه، مان كا،ن كل في علمه سبق قد اهلل أن يعلم أن بدالع بوعلى
 ساماواته فاي خلقاه مان زا،اد ول نااقص، ول مغيار، ول مزيال، ول معقاب، ول نااقا، فيه ليس مبرما ،
 البالغة حكمته اقتضته ما على ألوقاتها، موجودة تصير األشياء أن علم قد اهلل  . بوأن(3)وأرضهب
 قاد عاالم مان إل يتصاور ل الحكام غرا،ب من فيها ما على المخلوقات حصول فإن علم، كما فكانت
ُْ   اللَّطِيُف اللَّطِيُف   َوُهوَ َوُهوَ   َخَلَق َخَلَق   َمنْ َمنْ   َيْعَلمُ َيْعَلمُ   َأََل َأََل ]]: تعالى قال، إيجادها على علمه سبق ُْ اخَلبِ   .(4)ب {{2020::امللكامللك}}  [[اخَلبِ

والمسااتحيالت،  ،اتوالممكنا ،والمعاادومات ،محايط بكاال شايء ماان الموجاودات لام اهلل عِ ب ف  
قباال أن  ،م مااا الخلااق عاااملونِلااومااا لاام يكاان لااو كااان كيااف يكااون، وأنااه عَ  ،ومااا يكااون ،لاام مااا كااانعَ فَ 

 ،وشااقاوتهم ،وسااكناتهم ،فااي جميااع حركاااتهم ،وأعمااالهم ،وأحااوالهم ،وآجااالهم ،وعلاام أرزاقهاام ،يخلقهاام
ومان قبال أن  ،ن يخلقهامومان مانهم مان أهال الناار مان قبال أ ،ومن مانهم مان أهال الجناة ،وسعادتهم

 ،ومبادأه ،وعالنيته ،وسره، وباطنه ،وظاهره ،وقليله ،وكثيره ،ذلك وجليله علم دق   .يخلق الجنة والنار
عالم  ،عالم الغيب والشهادة ،ومقتضى اسمه العليم الخبير ،ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته

 .   (5)بالغيوب

                                                 
انظرالتفصي في1) ): ص.152-3/141مجمرعالفتاوى:  العلي : 148-15شفاء  . -3/172معارجالقبر :

142.

 65(  انظر: شفاء العليل: ص2)
 .18(  متن العقيدة الطحاوية: ص3)
 .3/135.  وانظر: مجموإ الفتاوى: 271(  شرح العقيدة الطحاوية:  ص4)
 3/520(  معارج القبول: 5)
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يط مساا،ل اإليماان بالقضااء والقادر، وقاد ورد فاي القارآن وتعتبر هذه المرتبة هي أساس لتبسا
، والتااي تاام إثباتهااا واإلقاارار بهااا وفااق ماانها أهاال الساانة والساانة، مااا يثباات صاافة العلاام األزليااة هلل 

والجماعة، وفهم المنها الصحيل في القدر، وما ضلت الفرق السالمية في القضاء والقدر، إل بعاد 
 ن تأويلها، ونفيها.ضاللها في باب الصفات ما بي

ُكيْم َأْعَليُم ......]]ومما يثبت تلك الصفة ما ورد في سورتي الدراسة، مثل قوله تعاالى:  ُكيْم َأْعَليُم َقي ُلوا َربه َقي ُلوا َربه

ييْم َأْعَلييُم َِّبِييْم   ......]]وقااال تعااالى:    {{2525}الكهددف:}الكهددف:[ [ ......بِييََم َلبِْثييُتْم بِييََم َلبِْثييُتْم  ُ ييْم َأْعَلييُم َِّبِييْم َفَقيي ُلوا اْبنُييوا َعَلييْيِهْم ُبنَْي ًنيي  َرَّبه ُ [ [ ......َفَقيي ُلوا اْبنُييوا َعَلييْيِهْم ُبنَْي ًنيي  َرَّبه

مَ ]ُقِ  اهللُ َأْعَلُم بََِم َلبُِثوا َلُه غَ ]ُقِ  اهللُ َأْعَلُم بََِم َلبُِثوا َلُه غَ :   :   ىوقال تعال  ،{{1212}الكهف:}الكهف: مَ ْيُب السَّ  وقاال {{1414}الكهدف:}الكهدف:  [[......َواِت َواألَْرِض َواِت َواألَْرِض ْيُب السَّ
ُزْنَك   َفََل َفََل :  ]:  ]تعالى ُزْنَك ََيْ مْ   ََيْ مْ َقْوَُلُ ونَ   َم َم   َنْعَلمُ َنْعَلمُ   إِنَّ إِنَّ   َقْوَُلُ ونَ ُيَِسه يِيَهي   ُقيْ  ُقيْ  ]]:  تعالى وقال  {{1414::يسيس}}[ [ ُيْعلِنُونَ ُيْعلِنُونَ   َوَم َوَم   ُيَِسه يِيَهي َُيْ   الَّيِذيالَّيِذي  َُيْ

ََِه  ََِه َأْنَش َل   َأْنَش َل َأوَّ يمَ   َخَلَق َخَلَق   الَِّذيالَِّذي  َأَوَلْيَس َأَوَلْيَس ]]:  تعاالى وقال {{1515::يسيس}}[ [ َعلِيم ٌ َعلِيم ٌ   َخْلٍق َخْلٍق   بُِك ِّ بُِك ِّ   َوُهوَ َوُهوَ   ةٍ ةٍ َمرَّ َمرَّ   َأوَّ يمَ السَّ   َواألَْرَض َواألَْرَض   َواِت َواِت السَّ

ُلَق   َأنْ َأنْ   َعََل َعََل   بَِق ِدرٍ بَِق ِدرٍ  ُلَق ََيْ ُق   َوُهوَ َوُهوَ   َبََل َبََل   ِمْثَلُهمْ ِمْثَلُهمْ   ََيْ ُق اخَلَلَّ  .{{8282::يسيس}}[ [ الَعلِيمُ الَعلِيمُ   اخَلَلَّ

وذلك من خالل ،  اهلل ما يدل على قصور علم البشر، وكمال علم الكهف سورة في وورد
جزء من علم اهلل  ما ورد في قصة موسى والخضر عليهما السالم، والتي بي نت أن علم الخضر 

  :ْمنَ ُه ِمْن َلُدنَّ  ِعْليًَم[... ... ]]، حيث  قال تعاالى ْمنَ ُه ِمْن َلُدنَّ  ِعْليًَم[َوَعلَّ أعلماه بماا لام  ن اهلل إوحياث   {{4949}الكهدف:}الكهدف:  َوَعلَّ
يكن، لو كان كيف سيكون وأظهر هذا ليتبين لنا سعة علم اهلل

(1). 

]ُقييْ  َلييْو َكيي َن الَبْحييُر ِمييَداًدا ]ُقييْ  َلييْو َكيي َن الَبْحييُر ِمييَداًدا قااال تعااالى:   وختماات سااورة الكهااف بمااا يوكااد سااعة علاام اهلل 

َِّ َوَلْو ِجْئنَ  بِِمْثلِِه َمَدًدا[  َِّ َلنَِفَد الَبْحُر َقْبَ  َأْن َتنَْفَد َكلََِمُت َر َِّ َوَلْو ِجْئنَ  بِِمْثلِِه َمَدًدا[ لَِكلََِمِت َر َِّ َلنَِفَد الَبْحُر َقْبَ  َأْن َتنَْفَد َكلََِمُت َر   .{{205205}الكهف:}الكهف:لَِكلََِمِت َر

 
 المرتبة الثانية:  مرتبة الكتابة: 

 وهو الكتااب الخلق، مقادير المحفوظ اللوح في كتب المرتبة تتمثل باإليمان بأن اهلل  هذه
 ْباانِ  َعْمااِرو ْباانِ  الل ااهِ  َعْباادِ  َعاانْ شاايء قباال خلااق السااماوات واألرا، لمااا ورد  ماان فيااه يفاارط لاام الااذي

ير   اللَّـهُ  ك تـ ب  ) :َيق اول    الل هِ  َرس ولَ  َسِمْعت   :َقالَ   اْلَعاصِ  ق ـاد  ال ئ ـق   م  ـل   ال خ  لُـق   أ ن   ق ب   السَّـم و ات   ي خ 
ين   و األ ر ض   س  م  ُشـهُ  س ـن ةٍ  أ ل ـف   ب خ  ل ـى و ع ر  ـاء ع   يكاون -سابحانه لعلماه التاابع - التقادير . وهاذا(2)(ال م 

                                                 
 .8/164مجموإ الفتاوى:  :(  انظر1)
 .8/51، السالم عليهما وموسى آدم حجاج بابصحيل مسلم: كتاب القدر،  (2)
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ٍء ُثيييمَّ إََِل رَ َميييَمييي]...]...:  ،  ولقاااول اهلل(1)وتفصااايال جملاااة مواضاااع فاااي ْطنَييي  ِِف الكَِتييي ِب ِميييْن ََشْ ٍء ُثيييمَّ إََِل رَ   َفرَّ ْطنَييي  ِِف الكَِتييي ِب ِميييْن ََشْ ِيييْم   َفرَّ ِيييْم َّبِّ َّبِّ

وَن[.  وَن[. َُيَْْشُ   ..{{3838}اْلنعام:}اْلنعام:َُيَْْشُ

قاد كتاب مقاادير الخلاق فاي اللاوح المحفاوظ،  وقد ورد في سورتي الدراسة ما يباين أن اهلل 
َصيْينَ ُه ِِف إَِمي ٍم  تعالى: وذلك في قوله ْْ ٍء أ ُموا َوَآَثي َرُهْم َوُكي َّ ََشْ َصيْينَ ُه ِِف إَِمي ٍم ]إِنَّ  َنْحيُن ُنْحيِيي اَِليْوَتى َوَنْكُتيُب َمي  َقيدَّ ْْ ٍء أ ُموا َوَآَثي َرُهْم َوُكي َّ ََشْ ]إِنَّ  َنْحيُن ُنْحيِيي اَِليْوَتى َوَنْكُتيُب َمي  َقيدَّ

وسبق توضيل أن اإلمام المبين في اآلية يحمل معنيين أحدهما: صحا،ف األعمال  { { 2121}يس:}يس:  [[ُمبنِيٍ ُمبنِيٍ 
يتضامن كتاباة أعماال العبااد قبال و  ،الاذي كتاب فياه كال شايءيوم القيامة. وثانيهما: اللوح المحفوظ: 

 واثباتهاااا ،واإلحاطاااة بعاااددها ،وحفظهاااا لهاااا ،واإلحصااااء فاااي الكتااااب يتضااامن علماااه بهاااا ،أن يعملوهااا
 . (2)فيه

 : (1)واإليمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة مقادير

 التقدير األزلي قبل خلق السموات واألرا عندما خلق اهلل تعالى القلم: األول:التقدير 
  ك تـ ب  اللَّـهُ ) :َيق اول   َساِمْعت  َرس اوَل الل اِه : قَاالَ   َعْن َعْبِد الل ِه ْبِن َعْمِرو ْباِن اْلَعااصِ حيث ورد 

ل ى ال م اء   ُشُه ع  ين  أ ل ف  س ن ٍة و ع ر  س  م  ُلق  السَّم او ات  و األ  ر ض  ب خ  ئ ق  ق ب ل  أ ن  ي خ  ال  ير  ال خ   .(4)(م ق اد 

 كتابة الميثاق:  الثاني:التقدير 

 ، َكْعب   ْبنِ  أ َبي   َعنْ ، حيث ورد  منه ذريته آدم ومسل على ظهره فأخرج وهذا يوم خلق اهلل 
تَُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعََل َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربِّكُ تعالى:  َقْوِلهِ  ِفي يَّ ْم ]َوإِْذ َأَخَذ َربهَك ِمْن َبنِي َآَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

م ع  ): َقالَ  َق ُلوا َبََل َشِهْدَن  َأْن َتُقوُلوا َيْوَم الِقَي َمِة إِنَّ  ُكنَّ  َعْن َهَذا َغ فِلنَِي[ م ئ ذٍ  ل هُ  ُهم  ج  يعاا ي و  م   ُهو   م ا ج 
م   إ ل ى ك ائ نٌ  ع ل ُهم   ال ق ي ام ة ، ي و  ا، ف ج  و احا ، ُثمَّ  أ ر  ر ُهم  وَّ ، ص  ت ن ط ق ُهم  ذ   ف ت ك لَُّموا، و اس  مُ  و أ خ  ل ي ه   ال ع ه د   ع 

يث اق   ه د ُهم   ، و ال م  ل ى  و أ ش  ، ع  ه م  بُِّكم   أ ل س تُ  أ ن ُفس  ن ا ب ل ى: ق اُلوا ؟ب ر  د  م   ت ُقوُلوا أ ن   ش ه   إ نَّا ال ق ي ام ة ، ي و 
، ه ذ ا ع ن   ُكنَّا ر ك   إ نَّم ا ت ُقوُلوا أ و   غ اف ل ين  ُْن ا أ ش  ُكنَّا ق ب ُل، م ن   آب ا يَّةا  و  ، م ن   ُذرِّ م  ه  ل ُكن ا ب ع د   ف ع ل   ب م ا أ ف ُته 

، ُلون  دُ  ف ه نِّي:  ق ال   ال ُمب ط  ه  ل ي ُكمُ  ُأش  ين   السَّم او ات   ع  ه دُ  السَّب ع ، السَّب ع  و األ  ر ض  ل ي ُكم   و ُأش   آد م   أ ب اُكم   ع 
م   ت ُقوُلوا أ ن   ، ل م   ال ق ي ام ة   ي و  ل م  ، ه ذ ا ع ن   ُكنَّا إ نَّا ت ُقوُلوا أ و   ن ع  ر ُكوا ف ال   غ اف ل ين   ف ه نِّي ش ي ئاا، ب ي ُتش 

لُ  ي ُيذ كُِّرون ُكم   ُرُسل ي، إ ل ي ُكم   ُأر س  يث اق ي، ع ه د  م  لُ  و  ل ي ُكم   و أُن ز  ه دُ : ف ق اُلوا ُكُتب ي، ع  بُّن ا، أ نَّك   ن ش   و ا  ل ُهن ا ر 

                                                 
 3/145مجموإ الفتاوى:انظر: (  1)
 .80شفاء العليل: ص :( انظر2)
 .535-3/528معارج القبول:   .67-25(  شفاء العليل: 3)
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، ل ن ا ر بَّ  ل   ي ُرك  ، ل ن ا إ ل ه   و ل   غ  ي ُرك  ر ف ع   غ  ، ف ن ظ ر   آد م   أ ُبوُهم   ل ُهم   و  م  مُ  ف ر أ ى إ ل ي ه   و ال ف ق ير   ال غ ن يَّ  ف يه 
س ن   ح  ور ة ، و  ، و غ ي ر   الصُّ ي ت   ل و   ر بِّ : ف ق ال   ذ ل ك  ك   ب ي ن   س وَّ ب اد  بُّ  إ نِّي: ف ق ال   ع  ك ر   أ ن   ُأح   . (1)...(ُأش 

الجنين فاي بطان أماه وهاو تقادير شاقاوته وساعادته ورزقاه وأجلاه وعملاه وساا،ر تقدير  الثالث:التقدير 
 :يلقاه ما

اااِدق  اْلَمْصااد وق   َحااد ثََنا َرس ااول  الل ااِه : قَااالَ  َعااْن َعْبااِد الل ااِه ودلياال ذلااك مااا ورد   : َوه ااَو الص 
ث ـل  ذ ل ـك  ثُـمَّ ) ل ق ـةا م  ماا ُثمَّ ي ُكوُن ف ي ذ ل ـك  ع  ين  ي و  ب ع  ل ُقُه ف ي ب ط ن  ُأمِّه  أ ر  م ُع خ  د ُكم  ُيج    ي ُكـوُن ف ـيإ نَّ أ ح 

ز   ـاٍت ب ك ت ــب  ر  ب ع  ك ل م  ُر ب ــأ ر  م   ْ ُيـ وح  و  ل ــُك ف ي ـن ُفُخ ف يـه  الــرُّ ـُل ال م  ث ــل  ذ ل ـك  ثُــمَّ ُير س  ـغ ةا م  ل ــه  ذ ل ـك  ُمض  ق ـه  و أ ج 
ُل ب ع م ل  أ ه ل  ال   د ُكم  ل ي ع م  ي ُرُه إ نَّ أ ح  يٌد ف و الَّذ ي ل  إ ل ه  غ  ش ق ي  أ و  س ع  ـا ي ُكـوُن ب ي ن ـُه و ع م ل ه  و  تَـّى م  نَّـة  ح  ج 

ـد ُكم   ُخُله ا و ا  نَّ أ ح  ُل ب ع م ل  أ ه ل  النَّـار  ف ي ـد  ل ي ه  ال ك ت اُب ف ي ع م  ب ُق ع  ر اٌع ف ي س  ب ي ن ه ا إ لَّ ذ  ـل  أ ه ـل  و  ـُل ب ع م   ل ي ع م 
ر اٌع ف   ب ي ن ه ا إ لَّ ذ  تَّى م ا ي ُكوُن ب ي ن ُه و  ُخُله االنَّار  ح  نَّة  ف ي د  ُل ب ع م ل  أ ه ل  ال ج  ل ي ه  ال ك ت اُب ف ي ع م  ب ُق ع   . (2)(ي س 

 التقدير الحولي تقدير ليلة القدر:  التقدير الرابع:

يي  ُكنَّيي  ُمنْييِذِرينَ حيااث قااال تعااالى:  يي  َأْنَزْلنَيي ُه ِِف َلْيَلييٍة ُمَب َرَكييٍة إِنَّ يي  ُكنَّيي  ُمنْييِذِرينَ ]إِنَّ يي  َأْنَزْلنَيي ُه ِِف َلْيَلييٍة ُمَب َرَكييٍة إِنَّ َْ ، ، ]إِنَّ َْ فِيَهيي  ُيْفييَرُق ُكيي ه َأْمييٍر  كِيييٍم[ كِيييٍم[ فِيَهيي  ُيْفييَرُق ُكيي ه َأْمييٍر 

مان أم الكتااب  ينساخ حيث ورد في أقوال العلمااء أن معناى هاذه اآلياة، هاو أن اهلل   {{00--33}الُدخان}الُدخان
، وكاال شاا،ون خلقااه ماادة هااذا ومطاار ،ورزق ،وحياااة ،ماان مااوت ؛فااي ليلااة القاادر مااا يكااون فااي الساانة

 . (3)العام

 التقدير اليومي: التقدير الخامس:

َُِلُه َمْن ِِف حيث قال تعاالى:  َُِلُه َمْن ِِف ]َيْس ْحن:  ]َيْس ٍِْن[ }اليرَّ ََمَواِت َواألَْرِض ُك َّ َيْوٍم ُهيَو ِِف َشي ْحن:السَّ ٍِْن[ }اليرَّ ََمَواِت َواألَْرِض ُك َّ َيْوٍم ُهيَو ِِف َشي قاال   {{8484السَّ
 ،وياذل ،ويعاز ،وينصار ،ويمناع ،ويارزق ،ويميات ،مان شاأنه أناه يحيايالعلماء في معنى هاذه اآلياة: 

ويغفار  ،ويكشاف كرباا   ،ويتوب على قاوم ،ويعطي سا،ال   ويجيب داعيا   ،ويشفي مريضا   ،عانيا   ،ويفك
لى غير ذلك مما يحتاجه العبادويرفع آخرين ويضع أقواما   ،ذنبا    . (4)، وا 

 

                                                 
بابشرح1) كتابالتفسير، المستدركعلىالصحيحين: )7/373  قا الحاكم: ولماإلسناد حيححديث ذا،

،ووافقهالذ بي.يخرجاه

 بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، يف يصحيل مسلم: كتاب القدر، باب كيفية الخلق اآلدم 2))
8/44. 

 .2/266التسهيل لعلوم التنزيل:  .23شفاء العليل: ص. 6721-10/6720النهاية: الهداية إلى بلوغ  :(  انظر3)
   .3/537معارج القبول: 

معارج.73.شفاءالعلي :ص7/371التسهي لعلرمالتنزي :.5/127أنرارالتنزي وأسرارالتأوي ::(انظر4)

.3/132القبر :
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 المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة: 

 ،وهاو اإليماان باأن ماا شااء اهلل كاان: مشاي،ة اهلل النافاذة وقدرتاه الشااملةهذه المرتبة تتضامن 
اهلل سابحانه ل  إل بمشاي،ة ،ول ساكون ،وأنه ما في السموات واألرا مان حركاة ،وما لم يشأ لم يكن
مااااان الموجاااااودات  ،وأناااااه سااااابحانه وتعاااااالى علاااااى كااااال شااااايء قااااادير ،إل ماااااا يرياااااد ،يكاااااون فاااااي ملكاااااه

كِييًَم[، حيث قاال تعاالى: والمعدومات َْ كِييًَم[]َوَمي  َتَشي ُءوَن إَِلَّ َأْن َيَشي َء اهللُ إِنَّ اهللَ َكي َن َعلِييًَم  َْ   {{3030}اإلنسدان:}اإلنسدان:  ]َوَمي  َتَشي ُءوَن إَِلَّ َأْن َيَشي َء اهللُ إِنَّ اهللَ َكي َن َعلِييًَم 
 .{{1515--1818}التَّكوير: }التَّكوير: َوَم  َتَش ُءوَن إَِلَّ َأْن َيَش َء اهللُ َربه الَع َِلنَِي[ َوَم  َتَش ُءوَن إَِلَّ َأْن َيَش َء اهللُ َربه الَع َِلنَِي[ ، ، َتِقيمَ َتِقيمَ ]ِلَِْن َش َء ِمنُْكْم َأْن َيْس ]ِلَِْن َش َء ِمنُْكْم َأْن َيْس وقال تعالى:

 

 المرتبة الرابعة:  مرتبة الخلق: 

]اهللُ َخي لُِق ُكي ِّ ]اهللُ َخي لُِق ُكي ِّ فاي خلقاه، لقولاه تعاالى:  إن هذه المرتبة تتنااول إثباات كماال ربوبياة اهلل 

ٍء َوكِي  ٌ  ٍء َوُهَو َعََل ُك ِّ ََشْ ٍء َوكِي  ٌ ََشْ ٍء َوُهَو َعََل ُك ِّ ََشْ مدر:[ [ ََشْ مدر:}الزُّ  ول فاي الساماء إل اهلل  ،ماا مان مخلاوق فاي األرا، ف {{4141}الزُّ
وهااو ساابحانه يحااب  ،أماار العباااد بطاعتااه وطاعااة رسااله ونهاااهم عاان معصاايتهو  ،ول رب سااواه ،خالقااه
ول يحب الكافرين ول  ،ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ،والمقسطين ،والمحسنين ،المتقين
والعباااد  ،ول يحااب الفساااد ،ول يرضااى لعباااده الكفاار ،ول يااأمر بالفحشاااء ،سااقينعاان القااوم الفا يرضااى

والصاا،م؛  ،والمصالي ،والفااجر ،والبار ،والكافر ،فاعلون حقيقة واهلل خالق أفعالهم؛ والعبد هو المومن
رادتهاااام   ، حيااااث قااااال تعااااالى:  وللعباااااد قاااادرة علااااى أعمااااالهم ولهاااام إرادة؛ واهلل خااااالقهم وخااااالق قاااادرتهم وا 

َِنَّى ُتْؤَفُكوَن[  ٍء ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو َف ُكْم َخ لُِق ُك ِّ ََشْ َِنَّى ُتْؤَفُكوَن[ ]َذلُِكُم اهللُ َربه ٍء ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو َف ُكْم َخ لُِق ُك ِّ ََشْ {{4141}غافر:}غافر:]َذلُِكُم اهللُ َربه
(1) .  

 .ل، خالل هذه الدراسةلمرتبة الثالثة والرابعة بالتفصيوسيتم تناول ا

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.775صالعقيد الراسطية:انظر:(1)
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 املبحث الثاني
 اهلداية والضالل وأفعال العباد

 

 ويشتمل على ثالثة مطالب: 
 المطلب األول: التعريف بالهداية والضالل.

 المطلب الثاني: مراتب الهداية والضالل.

 المطلب الثالث:  أفعال العباد.
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 الثاني حثمبال
 وأفعال العباد والضالل الهداية

 

 األول: تعريف الهداية والضالل:المطلب 
  -أولا:  تعريف الهداية:

التقااادم لإلرشااااد، هديتاااه الطرياااق )َهاااَدى( بمعناااى  الهااااء والااادال والحااارف المعتااال :. الهدايـــة لغـــة3
 . (1)خالف الضاللةوهو  .هداية، أي تقدمته ألرشده. وكل متقدم لذلك هاد

 عدة، وهي كاآلتي:لقد ورد في الهداية تعريفات  . الهداية اصطالحاا:2
الدللاااااة علاااااى ماااااا يوصااااال إلاااااى المطلاااااوب، وقاااااد يقاااااال: هاااااي سااااالوك طرياااااق يوصااااال إلاااااى أ.  ب

  .(2)بالمطلوب
 . (3)بغيةِ الهدايَة هي الِدللة على ما يوِصل إلى الب  ب. ب
هي الدللة علاى ماا يرضاي اهلل مان  ،الهداية في اصطالح الشرإ حين تسند إلى اهلل تعالىج. ب

  .(4)بفعل الخير
عطاء التوفيق ،خلق الهتداءب  د.   . (5)ب والقدرة ،وا 

ن الهداياة: هاي سالوك الطرياق الموصال إلاى إويمكن إجمال تعريفات الهداية السابقة بالقول 
 للعباد في الوصول إليه. ، وتوفيق اهلل مرضاة اهلل 

 -ثانياا: تعريف الضالل:
 . الضالل لغة: 3

( الضاد والالم  وذهاباه فاي  ،ل علاى معناى واحاد، وهاو ضاياإ الشايءأصل صحيل يد)َضل 
 .(6)هتادى لاهيقاال وضاللت المساجد والادار، إذا لام تهتاد لهماا. وكاذلك كال شايء مقايم ل ي   غير حقاه.

 . (7)الضالل والضاللة ضد الهدى

                                                 
  .325مختار الصحاح: ص   .6/42معجم مقاييس اللغة:  :نظر(  ا1)
 .256(  التعريفات: ص2)
 .5/167(  إرشاد العقل السليم: 3)
 .1/188(  التحرير والتنوير: 4)
 .2/605: مدارك التنزيل ( 5)
.3/356(معجممقاييساللغة:6)

 .185مختار الصحاح: ص   .8/153(  المحكم والمحيط األعظم: 7)
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   الضالل اصطالحاا  .2

 لقد ورد في الضالل تعريفات عدة، وهي كاآلتي: 

 . (1)بوقيل هي سلوك ل يوصل إلى المطلوب ،فقدان ما يوصل إلى المطلوبأ.   ب

 . (2)بأصال   أن ل يجد السالك إلى مقصده طريقا  ب.  ب

 . (3)بكان أو كثيرا   ، يسيرا  كان أو سهوا   ، عمدا  والطريق كل  عدول  عن المنهاج.  ب

ويمكااان إجماااال هاااذه التعريفاااات بتعرياااف الضاااالل أناااه: عااادم سااالوك الطرياااق الموصااال إلاااى 
كااان أو  ، يساايرا  كااان أو سااهوا   عماادا   ، سااواء ضاال عنااه بفقدانااه، أو ساالوك طريااق آخاارمرضاااة اهلل 

 له. ؛ لعدم توفيق اهلل  كثيرا  
 

 :  مراتب الهداية والضالل: المطلب الثاني
 فاإن أفضال ماا يقاادر اهلل  ؛هاو قلاب أبااواب القادر ومساا،لهإن موضاوإ الهداياة والضاالل، 

وكاال نعمااة دون نعمااة  ،ره عليااه الضاااللعظاام مااا يبتليااه بااه ويقااد  وأ، لعبااده وأجاال مااا يقساامه لااه الهاادى
  . وكل مصيبة دون مصيبة الضالل، الهدى

على أنه سابحانه يضال  ،لة عليهموكتبه المنز   ،من أولهم إلى أخرهم وقد اتفقت رسل اهلل 
الهادى  وأن ،ومن يضالل فاال هاادي لاه ،ه اهلل فال مضل لهوأنه من يهدِ  ،ويهدي من يشاء ،من يشاء

 ،فالهداياة واإلضاالل فعلاه سابحانه ، المهتادي وأن العباد هاو الضاال أو ،واإلضالل بيده ل بياد العباد
ذكاار مراتااب أ أن ،ول بااد قبال الخااوا فااي تقرياار ذلااك ،والهتااداء والضااالل فعاال العبااد وكساابه ،وقادره

  . (4) الهدى والضالل في القرآن
 : (5)أولا: مراتب الهداية

 مراتب، وهي كاآلتي: ةعأرب ايةلهدإن ل

                                                 
 .138التعريفات: ص ( 1)
 .4/203(  لباب التأويل: 2)
 .505(  المفردات في غريب القرآن: ص3)
 .145( شفاء العليل: ص4)
، 122، 121شفاء العليل: ص. 37-35/ 2بدا،ع الفوا،د:  .3/27 :انظر: الفصل في الملل واألهواء والنحل (5)

141،143 ،145. 
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  :الهدى العام المرتبة األولى:

 قولااهومااان ذلااك  ،م مراتبااهاوهااذا أعاا ،ومااا يقيمهااا ،وهااو هدايااة كاال نفااس إلااى مصااالل معاشااها
: ] ٍء َخْلَقيُه ُثيمَّ َهيَد نَ  الَِّذي َأْعَطيى ُكي َّ ََشْ ٍء َخْلَقيُه ُثيمَّ َهيَد []َق َل َربه نَ  الَِّذي َأْعَطيى ُكي َّ ََشْ  ،فإعطااء الخلاق إيجااده فاي الخاارج  {{9090}طده:}طده:  ]َق َل َربه

اآليااة شاااملة لهدايااة الحيااوان كلااه ف ،ومااا يحفظااه ويقيمااه ،والدللااة علااى ساابيل بقا،ااه ،يموالهدايااة التعلاا
 .هيوأعجم ،فصيحة ،ودوابه ،طيره ،وبهيمه ،ناطقة

 : الهدى بمعنى البيان والدللة :المرتبة الثانية

والتعرياف لنجادي  م،والتعلايم والادعوة إلاى مصاالل العباد فاي معاادهدللاة البياان و الهداية أي 
فإنهااا ساابب وشاارط ل  ،وهااذه الهدايااة ل تسااتلزم الهاادى التااام ،وطريقااي النجاااة والهااالك ،لخياار والشاارا

بل قاد يتخلاف عناه المقتضاى إماا لعادم  وهذا خاص بالمكلفين .ينبغي الهدى معهال ولهذا  . موجب
ْسيَتَحبهوا الَعَميى َعيََل اَُليَد  ْسيَتَحبهوا الَعَميى َعيََل اَُليَد  ]َوَأمَّ  َثُميوُد َفَهيَدْينَ ُهْم َف ]َوَأمَّ  َثُميوُد َفَهيَدْينَ ُهْم َف هذا كقوله تعاالى: ، أو لوجود مانع ،كمال السبب

ْم َصيي ِعَقُة الَعييَذاِب اَُلييوِن بِييََم َكيي ُنوا َيْكِسييُبوَن[ َخييَذِْتُ
َِ ْم َصيي ِعَقُة الَعييَذاِب اَُلييوِن بِييََم َكيي ُنوا َيْكِسييُبوَن[َف َخييَذِْتُ
َِ ددلت:  َف ددلت:}فصِّ ،  أي بينااا لهاام وأرشاادناهم ودللناااهم {{2121}فصِّ

فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم علاى تارك  ، فاستحبوا العمى على الهدى ،فهداهم هدى البيان والدللة
وهاااذا شاااأنه  . فأعمااااهم عناااه بعاااد أن أراهماااوه ،فأعرضاااوا عناااه ،بعاااد أن عرفاااوا الهااادى ،الهتاااداء أول  

كماا قاال  ،ن كانت نصيبه وحظاهأفإنه يسلبه إياها بعد  ،سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها
تَّيى ُيَغي :تعاالى َْ ا نِْعَمًة َأْنَعَمَه  َعََل َقيْوٍم  ً ِّْ نَّ اهللَ َِلْ َيُك ُمَغ

َِ تَّيى ُيَغي]َذلَِك بِ َْ ا نِْعَمًة َأْنَعَمَه  َعََل َقيْوٍم  ً ِّْ نَّ اهللَ َِلْ َيُك ُمَغ
َِ []َذلَِك بِ َِْنُفِسيِهْم َوَأنَّ اهللَ َسيِميع ٌ َعلِييم ٌ وا َمي  بِ ُ ِّْ] َِْنُفِسيِهْم َوَأنَّ اهللَ َسيِميع ٌ َعلِييم ٌ وا َمي  بِ ُ ِّْ  

  .{{9393}اْلنفال:}اْلنفال:

اٍط ......]] :تعااالى حيااث قااال  وهااذه الهدايااة هااي التااي أثبتهااا لرسااوله ييَك َلَتْهييِدي إََِل ِِصَ اٍط َوإِنَّ ييَك َلَتْهييِدي إََِل ِِصَ َوإِنَّ

ورى:ُمْسَتِقيٍم[ ُمْسَتِقيٍم[  ورى:}الشُّ  :ام بقولهوهي هداية التوفيق واإلله ،لالهتداء بةلك الهداية الموجِ ونفى عنه مِ    {{9191}الشُّ
َبْبَت َوَلكِنَّ اهللَ َُّيِْدي َمْن َيَش ُء َوُهَو َأْعَلُم بِ ُِلْهَتِديَن[  ْْ َك ََل َِتِْدي َمْن َأ َبْبَت َوَلكِنَّ اهللَ َُّيِْدي َمْن َيَش ُء َوُهَو َأْعَلُم بِ ُِلْهَتِديَن[ ]إِنَّ ْْ َك ََل َِتِْدي َمْن َأ  ..{{9494}القصص:}القصص:]إِنَّ

]َوَمي  ُنْرِسيُ  ]َوَمي  ُنْرِسيُ   قاال تعاالى: وقد ورد في سورة الكهف ما يدلل علاى هاذه المرتباة مان مراتاب الهداياة، ف

يَن  ِ يَن اُِلْرَسلنَِي إَِلَّ ُمَبْشِّ ِ ي   ......]] قال تعالى:، و { { 9494}الكهف:}الكهف:[ [ ....َوُمنِْذِريَن َوُمنِْذِريَن اُِلْرَسلنَِي إَِلَّ ُمَبْشِّ َ ًسي  َشيِديًدا ِميْن َلُدْنيُه َوُيَبْشِّ
ِْ ي لُِينِْذَر َب َ ًسي  َشيِديًدا ِميْن َلُدْنيُه َوُيَبْشِّ
ِْ لُِينِْذَر َب

َسنً  َْ َسنً اُِلْؤِمننَِي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ حِلَ ِت َأنَّ َليُهيْم َأْجًرا  َْ َذ اهللُ َوَلًدا، ... ، ... اُِلْؤِمننَِي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ حِلَ ِت َأنَّ َليُهيْم َأْجًرا  َ َذ اهللُ َوَلًداَوُينِْذَر الَِّذيَن َق ُلوا اَّتَّ َ ِه ِميْن ِه ِميْن َم  َليُهييْم بِيَم  َليُهييْم بِي، ، َوُينِْذَر الَِّذيَن َق ُلوا اَّتَّ

ُرُج ِمْن َأْفَواِهِهْم إِْن َيُقوُلوَن إَِلَّ َكِذًب  ْت َكلَِمًة ََّتْ ِهْم َكُِبَ
ُرُج ِمْن َأْفَواِهِهْم إِْن َيُقوُلوَن إَِلَّ َكِذًب ِعْلٍم َوََل آِلََب ئِ ْت َكلَِمًة ََّتْ ِهْم َكُِبَ
َك َب ِخع ٌ َنْفَسَك َعََل َآَثي ِرِهْم إِْن َِلْ ، ، ِعْلٍم َوََل آِلََب ئِ َك َب ِخع ٌ َنْفَسَك َعََل َآَثي ِرِهْم إِْن َِلْ َفَلَعلَّ َفَلَعلَّ

َذا احَلِديِث َأَسًف [  َذا احَلِديِث َأَسًف [ ُيْؤِمنُوا َِّبَ   .{{44--11::}الكهف}الكهفُيْؤِمنُوا َِّبَ

، والداعياة المسالم، أنهاا تنحصار فاي تبليا  ماا جااءه ففي هذه اآليات بيان لمهمة الرسول 
ناذار الااذين كفاروا بمااا لهام عنااد اهلل مان عنااد اهلل  ماان  ، وتبشاير المااومنين بماا لهاام مان أجاار، وا 
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ل يعظم حزنك وأسفك؛ بسبب كفرهم، فإن ا بعثناك منذرا  بقوله:  رسول اهلل  عقاب، ويواسي اهلل 
 فاايهم خيااارا   فااي قلااوبهم، فااال قااادرة لااك عليااه، وهااولء لااو علاام اهلل  ومبش اارا ، فأمااا تحصاايل  اإليمااان

إن الماااأمور .  ومااان هناااا فلاااذلك خاااذلهم فلااام يهتااادوا؛ لهاااداهم، ولكناااه علااام أنهااام ل يصااالحون إل للناااار
عليااه التبلياا  والسااعي بكاال ساابب يوصاال إلااى الهدايااة، وسااد طاارق الضااالل  تعااالى إلااى اهللبالاادعوة 
ل فاااال  ه، مااع التوكاال علااى اهلل مااا يمكناا أقصااىوالغوايااة ب فااي ذلااك، فااإن اهتاادوا فبهااا ونعماات، وا 

يًّ  َوََيِقَّ الَقْوُل َعََل وكذلك قولاه تعاالى:    .(1)ول يأسف فهو خارج عن قدرته ،يحزن َْ يًّ  َوََيِقَّ الَقْوُل َعََل ]لُِينِْذَر َمْن َك َن  َْ ]لُِينِْذَر َمْن َك َن 

  ..{{44}يس:}يس: ُؤُهْم َفُهْم َغ فُِلوَن[  ُؤُهْم َفُهْم َغ فُِلوَن[ ]لُِتنِْذَر َقْوًم  َم  ُأْنِذَر آبَ ]لُِتنِْذَر َقْوًم  َم  ُأْنِذَر آبَ وكذلك في قوله تعالى:   {{1010}يس:}يس:الَك فِِريَن[ الَك فِِريَن[ 

 مرتبة التوفيق:  الثالثة: المرتبة

وخلقااه  ،لعبااده الهدايااة ومشااي،ة اهلل  ،الهدايااة المسااتلزمة لالهتااداء وهااي هدايااة التوفيااقهااذه 
رادته في وقد وردت  وهذه الهداية التي ل يقدر عليها إل اهلل  ،والقدرة عليه للعبد ،دواعي الهدى وا 

يَن[: الىتعا قوله ِرْص َعََل ُهَداُهْم َفإِنَّ اهللَ ََل َُّيِْدي َمْن ُيِض ه َوَم  َليُهيْم ِمْن َن ِِصِ يَن[]إِْن َتْ ِرْص َعََل ُهَداُهْم َفإِنَّ اهللَ ََل َُّيِْدي َمْن ُيِض ه َوَم  َليُهيْم ِمْن َن ِِصِ وفاي  ،،{{3131}النحل:}النحل:  ]إِْن َتْ
َِد َليُه َولِيًّي  ُمْرِشيًدا[   ......]] قوله تعاالى:  ََ ِد اهللُ َفُهَو اُِلْهَتِد َوَمْن ُيْضلِْ  َفَلْن  َِد َليُه َولِيًّي  ُمْرِشيًدا[ َمْن َُّيْ ََ ِد اهللُ َفُهَو اُِلْهَتِد َوَمْن ُيْضلِْ  َفَلْن  وفاي قولاه . {{2121}الكهدف:}الكهدف:َمْن َُّيْ

َبْبَت َوَلكِنَّ اهللَ َُّيِْدي َمْن َيَش ُء َوُهيَو َأْعَليُم بِ ُِلْهَتيِديَن[ لى: تعا ْْ َك ََل َِتِْدي َمْن َأ َبْبَت َوَلكِنَّ اهللَ َُّيِْدي َمْن َيَش ُء َوُهيَو َأْعَليُم بِ ُِلْهَتيِديَن[ ]إِنَّ ْْ َك ََل َِتِْدي َمْن َأ فنفاى   {{9494}القصدص:}القصدص:]إِنَّ
 .وأثبت له هداية الدعوة والبيان ،عنه هذه الهداية

 :أمرين تستلزم المرتبة وهذه

  .الهدى وهو :اهلل  فعل األول: 

 كماا فاي قولاه ،المهتادي والعبد ،الهادي فهو سبحانه فعله أثر وهو ،الهتداء ووه :العبد فعل :الثاني
ِيَد َليُه َولِيًّي  ُمْرِشيًدا[   ......]] : تعاالى ََ ِد اهللُ َفُهيَو اُِلْهَتيِد َوَميْن ُيْضيلِْ  َفَليْن  ِيَد َليُه َولِيًّي  ُمْرِشيًدا[ َمْن َُّيْ ََ ِد اهللُ َفُهيَو اُِلْهَتيِد َوَميْن ُيْضيلِْ  َفَليْن   قاالوكاذلك   {{2121}الكهدف:}الكهدف:َمْن َُّيْ
ِد اهللُ َفُهَو اُِلْهَتِد َوَمْن ُيْض  : تعالى ِد اهللُ َفُهَو اُِلْهَتِد َوَمْن ُيْض ]َوَمْن َُّيْ َِد َليُهيْم َأْولَِي َء ِمْن ُدونِِه ]َوَمْن َُّيْ ََ َِد َليُهيْم َأْولَِي َء ِمْن ُدونِِه لِْ  َفَلْن  ََ   ..{{5151}اإلرساء:}اإلرساء:[ [ ......لِْ  َفَلْن 

 ،العباد فعال يحصال لام  فعلاه يحصل لم فإن ،التام بموثره إل األثر وجود إلى سبيل ولب 
ِرْص َعََل ُهَداُهْم َفإِنَّ اهللَ ََل َُّيِْدي َمْن ُيِض ه َوَم  َليُهيْم  :تعالى قال ولهذا ِرْص َعََل ُهَداُهْم َفإِنَّ اهللَ ََل َُّيِْدي َمْن ُيِض ه َوَم  َليُهيْم ]إِْن َتْ يَن[ ]إِْن َتْ يَن[ ِمْن َني ِِصِ   {{3131}النحدل:}النحدل:ِمْن َني ِِصِ

  اهلل وأن . اهلل غيار أحاد إلاى ول ،عليه حرص ولو  له ليس الهدى هذا أن في ريلاص ذااوه
]َمْن ُيْضلِِ  اهللُ َفََل َه ِدَي َلُه َوَيَذُرُهْم ]َمْن ُيْضلِِ  اهللُ َفََل َه ِدَي َلُه َوَيَذُرُهْم  : تعاالى قاال كما ،هدايته إلى سبيل ألحد يكن لم عبدا   أضل إذا

                                                 
 .1/470.  تيسير الكريم الرحمن: 424 /12نظر:  اللباب في علوم الكتاب: (  ا1)



 سورتي الكهف ويسضوء وأثرها على الفرد والمجتمع في  بالقضاء والقدراإليمان  عقيدة

185 
 

 الفصل الثالث

اٍط   ......]] : تعالى وقال  {{284284}اْلعراف:}اْلعراف:  ِِف ُطْغَي َِّنِْم َيْعَمُهوَن[ِِف ُطْغَي َِّنِْم َيْعَمُهوَن[ َعْلُه َعيََل ِِصَ ِْ ََيْ اٍط َمْن َيَشِِ اهللُ ُيْضلِْلُه َوَمْن َيَش َعْلُه َعيََل ِِصَ ِْ ََيْ َمْن َيَشِِ اهللُ ُيْضلِْلُه َوَمْن َيَش

 . (1)ب{{3535}اْلنعام:}اْلنعام:  ُمْسَتِقيٍم[ُمْسَتِقيٍم[

 ليااااهإ هاااام ومااااا ،عاااااملون هاااام ومااااا ،أحااااوالهم عباااااده يوجااااد أن قباااال علاااام قااااد ساااابحانه اهللإن 
 ماان وابااتالهم ،علمااه كمااا فاايهم علمااه الااذي همعلوماا ليظهاار ؛الاادار هااذه إلااى أخاارجهم ثاام ،صااا،رون

 واقاام بماا والعقااب والثاواب ،والذم المدح فاستحقوا ،معلومه أظهر بما والشر ،والخير ،والنهي ،األمر
حيث قال تعاالى:  يعملوها أن قبل علمه في وهي .السابق للعلم المطابقة الصفاتبو  ،األفعال من به

قَّ اْلَقْوُل َعيََل َأْكَثي َْ قَّ اْلَقْوُل َعيََل َأْكَثي]َلَقْد  َْ ساابق ، و قضااء اهلل أي وجاب علايهم فاي     {{11::يدسيدس}}ِرِهْم َفُهيْم ََل ُيْؤِمنُيوَن[ ِرِهْم َفُهيْم ََل ُيْؤِمنُيوَن[ ]َلَقْد 
  ......]]. وكاذلك قولاه تعاالى: (2)وكتباه وقادره  اهلل علماهوحاق علايهم ماا  ،أنهام ل يومناون ه علم

  ..{{1010}يس:}يس:َوََيِقَّ الَقْوُل َعََل الَك فِِريَن[ َوََيِقَّ الَقْوُل َعََل الَك فِِريَن[ 

ن   : من جهتين قائمٌة على عباده  هلل  الحجةوا 

واإلساااماإ  ،والباطااال ،والقبااايل ،ماااا ركباااه فااايهم مااان العقاااول التاااي يفرقاااون بهاااا باااين الحسااان ألولاااى:ا
 .وبين الباطل ،ق بها بينهوالتي يفر   ،واإلبصار التي هي آلة إدراك الحق

نزال كتبه ،إرسال رسله الثانية:  .وتمكينهم من اإليمان ،وا 

 ؛لعذرهم مان جمياع الوجاوه وقطعا   ،هلكمال عدل ؛امبل بمجموعه ؛ولم يواخذهم بأحد األمرين
ومن ، بحيث لم يبق عذر لمعتذر ،أي قد بلغت غاية البيان وأقصاه :ولذلك سمى حجته عليهم بالغة

يَداُكْم ، حيث قال تعاالى:  اعتذر إليه سبحانه بعذر صحيل قبله يُة الَب لَِغيُة َفَليْو َشي َء ََلَ يَداُكْم ]ُقيْ  َفلليِه احُلجَّ يُة الَب لَِغيُة َفَليْو َشي َء ََلَ ]ُقيْ  َفلليِه احُلجَّ

ِعيينَي[ ِعيينَي[َأَْجَ فإنااه إذا امتنااع  ؛وهااذا ماان تمااام حجتااه البالغااة ،ول يكااون شاايء إل بمشااي،ته ،{{205205}اْلنعددام:}اْلنعددام:َأَْجَ
هذا من أعظم أدلة  ،وما لم يشأ لم يكن ،فما شاء كان ، الشيء لعدم مشي،ته لزم وجوده عند مشي،ته

 . (3)التوحيد

 ، حيث قال تعالىعليهم للحجة قامةا  و  ،إليهم عذارا  إ شرا،عه وشرإ ،كتبه وأنزل ،رسله فأرسل
َك َِلَِن اُِلْرَسلنِيَ :  مخاطباا  النباي  َك َِلَِن اُِلْرَسلنِيَ ]إِنَّ وقاال   {{44،،33}يدس:}يدس:  ُتنِْذَر َقْوًم  َم  ُأْنِذَر َآَبي ُؤُهْم َفُهيْم َغي فُِلوَن[ُتنِْذَر َقْوًم  َم  ُأْنِذَر َآَبي ُؤُهْم َفُهيْم َغي فُِلوَن[لل،... ِ،... ِ]إِنَّ

                                                 
 176-175(  شفاء العليل: ص: 1)
المعتزلة القدرية األشرار: النتصار في الرد على .4/446المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ( انظر:  2)

الجواهر  .175/ 2التسهيل لعلوم التنزيل:  .16/552مجموعة الفتاوى:  .254/ 26. مفاتيل الغيب: 1/267
 . 5/6لحسان في تفسير القرآن: ا

 .256-255( انظر: شفاء العليل:  ص3)
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ُسيِ  َوَكي َن اهللُ َعزِ تعاالى:  ية ٌ َبْعيَد الره جَّ ُْ يَن َوُمنِْذِريَن لَِئَلَّ َيُكوَن لِلنَّي ِس َعيََل اهللِ  ِ ُسيِ  َوَكي َن اهللُ َعزِ ]ُرُسًَل ُمَبْشِّ ية ٌ َبْعيَد الره جَّ ُْ يَن َوُمنِْذِريَن لَِئَلَّ َيُكوَن لِلنَّي ِس َعيََل اهللِ  ِ كِييًَم[ ]ُرُسًَل ُمَبْشِّ َْ كِييًَم[ ييًزا  َْ ييًزا 

 فلماا ؟،وقادرتنا كسابنا تحات يدخل ل وهذا ،فينا علمك على تعاقبنا كيف يقولوا ل،ال  ؛{{249249}النساء:}النساء:
 وكمااا، والختباار البااتالء أظهاره الاذي ،معلومااه علاى العقاااب حصال ،بأفعاالهم فاايهم  علماه ظهار

 بشارعه اباتاله فاذلك ،الشاهوات مان فايهم ركاب وبماا ،الادنيا الحيااة ةزيناب ابتالهم ،ونهيه بأمره ابتالهم
َسُن :  تعالى قالف ، وقدره بقضا،ه ابتالء وهذا ،وأمره ْْ ْم َأ ُ َسُن ]إِنَّ  َجَعْلنَ  َم  َعََل األَْرِض ِزينًَة ََلَ  لِنَْبُلَوُهْم َأُّيه ْْ ْم َأ ُ ]إِنَّ  َجَعْلنَ  َم  َعََل األَْرِض ِزينًَة ََلَ  لِنَْبُلَوُهْم َأُّيه

 .  (1)عباده ليبتلي ؛األراما على  خلق أنه اآلية هذه في فأخبر  {{11}الكهف:}الكهف:  َعَمًَل[َعَمًَل[

 ونهاهم ،مرهمأو  ،خاطبهم ثم على الفطرة، خلق الخلق تعالى اهلليحه أن ومما ينبغي توض
نكاره بفعله كفر من فكفر قراره بفعله آمن من آمنو  ،إياه تعالى اهلل بخذلن ،الحق وجحوده ،وا   ،وا 

 فجعلهم صلبه من  آدم ذرية أخرج إن اهلل  ،له ونصرته إياه تعالى اهلل بتوفيق وتصديقه
 ،إيمانا   منهم ذلك فكان ،بالربوبية له فأقروا ،الكفر عن ونهاهم ،باإليمان وأمرهم ،فخاطبهم ،عقالء
تَُهْم ، حيث قال تعالى: الفطرة تلك على يولدون فهم يَّ تَُهْم ]َوإِْذ َأَخَذ َربهَك ِمْن َبنِي َآَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ يَّ ]َوإِْذ َأَخَذ َربهَك ِمْن َبنِي َآَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

ُكْم َق ُلوا  ُكْم َق ُلوا َوَأْشَهَدُهْم َعََل َأْنُفِسِهْم َألَْسُت بَِربِّ َبََل َشِهْدَن  َأْن َتُقوُلوا َيْوَم الِقَي َمِة إِنَّ  ُكنَّ  َعْن َهَذا َغ فِلنَِي[ َبََل َشِهْدَن  َأْن َتُقوُلوا َيْوَم الِقَي َمِة إِنَّ  ُكنَّ  َعْن َهَذا َغ فِلنَِي[ َوَأْشَهَدُهْم َعََل َأْنُفِسِهْم َألَْسُت بَِربِّ

 ولم،  وداوم عليه ثبت فقد وصدق ،آمن ومن ،وغير بدل فقد ذلك بعد كفر ومن  ،{{211211}اْلعراف:}اْلعراف:
ل تعالى: ، حيث قاكافرا   ول ،مومنا   خلقه ول ،اإليمان على ول ،الكفر على خلقه من أحدا    يجبر
 والكفر واإليمانعلى الفطرة،  خلقهم ولكن ؛{{1515}الكهف:}الكهف:  [[......َفَمْن َش َء َفْليُْؤِمْن َوَمْن َش َء َفْليَْكُفْر َفَمْن َش َء َفْليُْؤِمْن َوَمْن َش َء َفْليَْكُفْر ... ... ]]

 حال في مومنا   علمه ذلك بعد آمن فإذا ،كافرا   كفره حال في يكفر من تعالى اهلل ويعلم ،العباد فعل
 :عقوبتانفي عبده   هلل، ومن هنا فإن (2)وصفته علمه يتغير أن غير من وأحبه ،إيمانه
نابتااه ،إخالصااه عاادم عقوبااة وهااذه ،خاط،ااا   مااذنبا   لااهجعْ : األولــى قبالااه ،وا  وتركااه للفطاارة  ، اهلل علااى وا 

 ل قااد العقوبااة وهااذه، عليااه وقاات خلااق آدم  التااي ف ِطاار عليهااا، ونقضااه للميثاااق الااذي أخااذه اهلل 
رادته، ،هشهوت لموافقتها ومضرتها، ،بألمها يحس  .العقوبات أعظم من الحقيقة في وهي وا 

 قولااه فااي ،العقااوبتين هاااتين بااين تعااالى اهلل قاارن وقااد، للسااي،ات فعلااه بعااد المولمااة العقوبااات: والثانيــة
وا بََِم ُأو: تعالى ُْ تَّى إَِذا َفِر َْ ٍء  ُروا بِِه َفَتْحنَ  َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُك ِّ ََشْ وا بََِم ُأو]َفَلَمَّ َنُسوا َم  ُذكِّ ُْ تَّى إَِذا َفِر َْ ٍء  ُروا بِِه َفَتْحنَ  َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُك ِّ ََشْ ُتوا َأَخْذَن ُهْم َبْغَتًة َفإَِذا ُهْم ُتوا َأَخْذَن ُهْم َبْغَتًة َفإَِذا ُهْم ]َفَلَمَّ َنُسوا َم  ُذكِّ

{{0000}اْلنعام:}اْلنعام:  ُمْبلُِسوَن[ُمْبلُِسوَن[
(3). 

                                                 
 .50( انظر: شفاء العليل:  ص1)
 .34 -32( انظر: الفقه األكبر: ص:2)
 .441ية: صو شرح العقيدة الطحاانظر: ( 3)
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 أن علااى ياادل ،آخااره إلااى أولااه ماانالكااريم  القاارآنفااي  وصاافاته ء اهلل أسااما موجاابإن ماان 
 أماره حاين وهلاة ولأ مان بعباده اهلل  يفعلهاا لاموماا شاابهها مان عقوباات  ،والغشاوة ،والختم ،الطبع

نماااا، لاااه ناااهوبي   باإليماااان  وتكااارار ،واإلرشااااد ،البياااان فاااي والتأكياااد ، مناااه الااادعوة تكااارار بعاااد فعلاااه وا 
 تقباال فااال ،عليهااا ويخااتم ،قلااوبهم علااى يطبااع فحين،ااذ ،والعناااد ،الكفاار فااي والمبالغااة ،ماانهم اإلعااراا

 مانهم تكارر فلماا ،اختياارا   كاان بل ،وطبع ختم مع يكن لم ،األول والكفر اإلعرااف ،ذلك بعد الهدى
. ويوضاال هااذا المعنااى مااا ورد فااي سااورتي الكهااف ويااس، وذلااك فااي مواضااع (1)وسااجية طبيعااة صااار

 عدة، وهي كاآلتي: 

َمْت َيَداُه إِنَّ  َجَعْلنَ  َعيََل قُ قوله تعالى:  .3 َِْعَرَض َعنَْه  َوَنِِسَ َم  َقدَّ ِه َف َر بَِآَي ِت َربِّ َّْن ُذكِّ َمْت َيَداُه إِنَّ  َجَعْلنَ  َعيََل قُ ]َوَمْن َأْظَلُم ُِم َِْعَرَض َعنَْه  َوَنِِسَ َم  َقدَّ ِه َف َر بَِآَي ِت َربِّ َّْن ُذكِّ ُليوَِّبِْم ُليوَِّبِْم ]َوَمْن َأْظَلُم ُِم

َتُدوا إًِذا َأَبًدا[ َأكِنًَّة أَ َأكِنًَّة أَ  َتُدوا إًِذا َأَبًدا[ ْن َيْفَقُهوُه َوِِف َآَذاَِّنِْم َوْقًرا َوإِْن َتْدُعُهْم إََِل اَُلَد  َفَلْن َُّيْ    {{9191}الكهف:}الكهف:ْن َيْفَقُهوُه َوِِف َآَذاَِّنِْم َوْقًرا َوإِْن َتْدُعُهْم إََِل اَُلَد  َفَلْن َُّيْ

ولام ياومن بهاا، ونساي ماا  ،وتركهاا ،تاولى عنهااف ،وعظ بآياات رباهفهذه اآلية بي نت حال من 
يفهماوه، وفاي آذانهام  لكاي علاى قلاوبهم أغطياة، ل فجعال اهلل عمال مان المعاصاي مان قبال، 

ن وثقاااال   صااامما   ، وهاااذا فاااي أقاااوام علااام اهلل مااانهم أنهااام ل أبااادا   فلااان يهتااادوا إذا  دعاااوا للهداياااة ، وا 
فاي ، واألكناة والاوقر علاى سابيل المجااز هذه عقوباة علاى اإلعاراا المحكاي عانهمو  (2)يومنون.

َتيُدوا إِذوعادم اساتجابتهم لإليماان  ،قلة فهمهم للقارآن   يرياد باه مان قضاى اهلل ًا َأَبيدًا[]َفَليْن َُّيْ
 . (3)وفق علمه األزلي أنه ل يومنعليه 

 {{202202}الكهف:}الكهف:]الَِّذيَن َك َنْت َأْعُينُُهْم ِِف ِغَط ٍء َعْن ِذْكِري َوَك ُنوا ََل َيْسَتطِيُعوَن َسْمًع [ ]الَِّذيَن َك َنْت َأْعُينُُهْم ِِف ِغَط ٍء َعْن ِذْكِري َوَك ُنوا ََل َيْسَتطِيُعوَن َسْمًع [ قوله تعالى:   .2

أم لون حججه، فيعتبرون بها، ول يت ،، فيتفك رون فيها الذين كانوا ل ينظرون في آيات اهلل
وكاانوا ل يطيقااون ، ، وينقاادون ألماره ونهياهتعاالى بتوحياده، وتمجيااده إلاى اهلل فيتاذكرون وينيباون

لهام؛ ألناه  ه الذي ذك رهم به، وبيانه الذي بي نه لهم في كتابه، بخذلن أن يسمعوا ذكر اهلل 
وكمااال عااداوتهم  ،عاان الحااق صااممهمط ذلااك لفاار و  ؛، وغلبااة الشااقاء علاايهمبيااده الهاادى والضااالل

يتاادب رون، فيعرفااون ل يتعظااون بااه، و ال ،  وش ااغلهم بااالكفر باااهلل وطاعااة الشاايطان، فااللرسااول 
 ]َك َنيْت َأْعُيينُُهْم ِِف ِغَطي ٍء َعيْن ِذْكيِري[، فقولاه تعاالى: الهادى مان الضااللة، والكفار مان اإليماان

                                                 
 155شفاء العليل: صانظر: ( 1)
 .163/  3.  لباب التأويل: 201/  3(  معالم التنزيل :2)
 1/468ل لعلوم التنزيل: (  التسهي3)
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]َوَكيي ُنوا ََل َيْسييَتطِيُعوَن ، وقولاه تعااالى: باألبصااار المشاااهدةالكونياة لتعاااميهم عان اآليااات  تمثيالْ 

 .  (1)، وفي هذا بيان لعلة ما أصابهمتمثيل إلعراضهم عن األدلة السمعية َسْمًع [

ْم َأْم َِلْ ُتنِْذْرُهْم ََل ُيْؤِمنُونَ قولاه تعاالى: . 1 ْم َأْم َِلْ ُتنِْذْرُهْم ََل ُيْؤِمنُونَ ]َوَسَواء ٌ َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرَِتُ َبعَ ، ، ]َوَسَواء ٌ َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرَِتُ ََم ُتنِْذُر َمِن اتَّ َبعَ إِنَّ ََم ُتنِْذُر َمِن اتَّ ْْحََن   إِنَّ ْكَر َوَخِِشَ الرَّ ْْحََن الذِّ ْكَر َوَخِِشَ الرَّ الذِّ

ُه بَِمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِريٍم[ ْ ُه بَِمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِريٍم[بِ لَغْيِب َفَبْشِّ ْ   {{2222--2020}يس:}يس:  بِ لَغْيِب َفَبْشِّ

نماا  ،وتبليغه هذا فيه بيان أن مجرد دعاء النبي      وحرصه على هداهم ليس موجب لإليمان؛ وا 
ييكمااا قااال تعااالى  يمااان،فشاارح صاادورهم لإل ،يحصاال ذلااك إذا شاااء اهلل هااداهم يي]إِْن َتْ ِرْص َعييََل ِرْص َعييََل ]إِْن َتْ

يَن[  يَن[ ُهَداُهْم َفإِنَّ اهللَ ََل َُّيِْدي َمْن ُيِض ه َوَم  َليُهيْم ِميْن َني ِِصِ م، اوفيهاا بياان سابب جحودها    {{3131}النحدل:}النحدل:ُهَداُهْم َفإِنَّ اهللَ ََل َُّيِْدي َمْن ُيِض ه َوَم  َليُهيْم ِميْن َني ِِصِ
 هبيادأن  وعدم جادوى إناذاره لهام، هاو جحاودهم وكفارهم الساابق لاذلك، ومان هناا فقاد باي ن اهلل 

ِد اهللُ َفُهيَو اُِلْهَتيِد َوَميْن ك قوله تعاالى: ومن ذللسابق علمه بحالهم، واإلضالل  ،الهدى ِد اهللُ َفُهيَو اُِلْهَتيِد َوَميْن ]... َمْن َُّيْ ]... َمْن َُّيْ

َِد َلُه َولِيًّ  ُمْرِشًدا[  ََ َِد َلُه َولِيًّ  ُمْرِشًدا[ ُيْضلِْ  َفَلْن  ََ   {{2121}الكهف:}الكهف:ُيْضلِْ  َفَلْن 
(2).  

 َأْييِدُّيِْم  َأْييِدُّيِْم َوَجَعْلنَي  ِميْن َبينْيِ َوَجَعْلنَي  ِميْن َبينْيِ   ،،]إِنَّ  َجَعْلنَ  ِِف َأْعنَ قِِهْم َأْغََلًَل َفِهَي إََِل اأْلَْذَق ِن َفُهيْم ُمْقَمُحيونَ ]إِنَّ  َجَعْلنَ  ِِف َأْعنَ قِِهْم َأْغََلًَل َفِهَي إََِل اأْلَْذَق ِن َفُهيْم ُمْقَمُحيونَ  :قاال تعاالى  .3

ونَ  ُ
ُِ َِْغَشْينَ ُهْم َفُهْم ََل ُيْب ا َف ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ ونَ َسدًّ ُ
ُِ َِْغَشْينَ ُهْم َفُهْم ََل ُيْب ا َف ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ مْ َأَأْنيَذْرَِتُمْ   َعَليْيِهمْ َعَليْيِهمْ   َوَسيَواء ٌ َوَسيَواء ٌ   ،،َسدًّ ْ   َأمْ َأمْ   َأَأْنيَذْرَِتُ ْ َِل   ،،ُيْؤِمنُيونَ ُيْؤِمنُيونَ   ََل ََل   ُتنْيِذْرُهمْ ُتنْيِذْرُهمْ   َِل

مْ َأَأْنَذْرَِتُمْ   َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ   َوَسَواء ٌ َوَسَواء ٌ  ْ   َأمْ َأمْ   َأَأْنَذْرَِتُ ْ َِل ََم     ، ، ُيْؤِمنُونَ ُيْؤِمنُونَ   ََل ََل   ُتنِْذْرُهمْ ُتنِْذْرُهمْ   َِل ََم إِنَّ يُه إِنَّ ْ ْْحََن بِ ْلَغْيِب َفَبْشِّ ْكَر َوَخِِشَ الرَّ َبَع الذِّ يُه ُتنِْذُر َمِن اتَّ ْ ْْحََن بِ ْلَغْيِب َفَبْشِّ ْكَر َوَخِِشَ الرَّ َبَع الذِّ ُتنِْذُر َمِن اتَّ

 {{2222--11يس:يس:}}بَِمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِريٍم[ بَِمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِريٍم[ 
 بااين ماان جعاال الااذي والسااد بضاااللهم، علمااه فااي ساابق لمااا الهاادى ماان اهلل  ماانعهموهنااا قااد 

 مانعهم التاي المواناع عان هسبحان فأخبر ،الهدى طريق عليهم سد   الذي هو ،خلفهم ومن ،أيديهم
 األغاالل وضاعت قاد قاوم حاال وذلاك ،وأبلغاه تمثيال بأحسان لهااومث   ،لهام عقوبة اإليمان من بها

 ل ،السااادين باااين علاااواوج   ،إليهاااا أياااديهم وضااامت ،أعنااااقهم فاااي األذقاااان إلاااى الواصااالة العريضاااة
ذا ،شااي،ا   ياارون ل فهاام ،أبصااارهم وأغشاايت ،اماابينه ماان النفااوذ يسااتطيعون  الكااافر حااال نظاارت وا 

 أتاام لااه مطابقااا   المثاال هااذا كااان ،معاااداة أعظاام وعاااداه بااه كفاار ثاام لااه وتبااين ،الحااق عاارف الااذي
 . (3)التصرف وبين ،هذا بين حيل كما ،اإليمان وبين بينه يلحِ  قد نهأو  ،مطابقة

َبعَ   ......]] :قال تعالى  .5 َبعَ َوََل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَ  َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَن  َواتَّ ُكْم ، ، َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه ُفُرًط َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه ُفُرًط   َوََل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَ  َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَن  َواتَّ ُكْم َوُقِ  احَلقه ِمْن َربِّ َوُقِ  احَلقه ِمْن َربِّ

   {{1515--1818}الكهف:}الكهف:[ [ ......َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َش َء َفْلَيْكُفْر َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َش َء َفْلَيْكُفْر 

                                                 
فتل . 5/247. إرشاد العقل السليم: 124-123/  18جامع البيان:   .308/  3: (  انظر:  البحر المديد1)

 .372/  3القدير:
 .16/552انظر: مجموإ الفتاوى:   (2)
 .202(  انظر:  شفاء العليل:ص3)
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 الهااادى وبياااده ،والخاااذلن التوفياااق اهلل  ىإل؛ فاااذكرناااا عااان غاااافال   قلباااه جعلنااااأي ل تطاااع مااان 
ُفدر  ...[]...َفَمن  َشد، وقوله تعاالى: والضالل َيك  ِمن  َوَمدن  َشداَء َفل  ُيدؤ   التهدياد طرياق علاى هاذا اَء َفل 
  (1). والوعيد

أن علااى  رسااول اهلل ولقااد ورد فااي القاارآن الكااريم العديااد ماان المواضااع، مااا ياادلل علااى حاارص 
الساعادة فااي  ، فاأخبره اهلل أنااه ل ياومن إل مان سابق لاه مان اهلل ويتبعاوا هاداه ،ياومن جمياع النااس

  (2)علمه األزلي.، ول يضل إل من سبق له من اهلل الشقاء في ه األزليعلم

عراضاااهم كفااارهم علاااىوكماااا أناااه يعاقاااب الكاااافرين  ، هلل خلاااقوالضاااالل والهداياااة   ،الساااابق وا 
 ويثيااب ،بعااده بهاادى الهاادى علااى يثياابفإنااه  ،بعااده بإضااالل المقاادور الضااالل علااى يعاقااب ساابحانهف

 ورد في سورة الكهف في الموضعين اآلتيين:  ، ومامثلها بحسنة الحسنة على

ْْ َلنَي  ِميْن َأْمِرَني  َرَشيًد قوله تعالى:   . 3 ًة َوَهيِّي نَ  َآتِنَ  ِمْن َلُدْنَك َرْْحَ ْْ َلنَي  ِميْن َأْمِرَني  َرَشيًد ]إِْذ َأَو  الِفْتَيُة إََِل الَكْهِف َفَق ُلوا َربَّ ًة َوَهيِّي نَ  َآتِنَ  ِمْن َلُدْنَك َرْْحَ ا[ ا[ ]إِْذ َأَو  الِفْتَيُة إََِل الَكْهِف َفَق ُلوا َربَّ

  {{2020}الكهف:}الكهف:

ييًة[فقولااه تعااالى:  حسااانك ،ن خاازا،ن رحمتااكرحمااة مااآتنااا أي  ]آتِنيي  ِمييْن َلييُدْنَك َرْْحَ وهااب لنااا  ،وا 
 .حتااى نكااون بسااببه راشاادين مهااديينأمرنااا أصاالل لنااا و  ،واألماان ماان األعااداء ،والنصاار ،الهدايااة

ُكْم . وكذلك قوله تعاالى: (3)كله وقيل معناه واجعل أمرنا رشدا   ُووا إََِل الَكْهِف َينُْْشْ َلُكْم َربه
ِْ ُكْم ]... َف ُووا إََِل الَكْهِف َينُْْشْ َلُكْم َربه
ِْ ]... َف

ْْ َلكُ  يِّ تِِه َوُُّيَ ْْ َلكُ ِمْن َرْْحَ يِّ تِِه َوُُّيَ فهاذه اآلياات تباين أن الفتياة يومناون باأن الهداياة الحقيقياة   ْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمرَفًق [ْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمرَفًق [ِمْن َرْْحَ
قااارارهم بفضااال اهلل والتيساااير لهاااا، هاااي مااان عناااد اهلل  علااايهم كاااان ساااببا  فاااي  ، فإيماااانهم وا 

وبيان وعجزهم، وحاجتهم إليه في أن يهيئ تلك الهداية لهام، ويثباتهم  خضوعهم، وتذللهم هلل 
 عليها.

ِْم َوِزْدَن ُهْم ُهًد   ......]]:  :  وقوله تعالى  .2 ُْم فِْتَية ٌ َآَمنُوا بَِرَّبِّ ِْم َوِزْدَن ُهْم ُهًد إَِّنَّ ُْم فِْتَية ٌ َآَمنُوا بَِرَّبِّ نَ  َربه ،  ،  إَِّنَّ نَ  َربه َوَرَبْطنَ  َعََل ُقُلوَِّبِْم إِْذ َق ُموا َفَق ُلوا َربه َوَرَبْطنَ  َعََل ُقُلوَِّبِْم إِْذ َق ُموا َفَق ُلوا َربه

ََمَواِت َواألَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إََِلً  َلَقْد ُقْلنَ  إًِذا َشَطًط [ ََمَواِت َواألَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إََِلً  َلَقْد ُقْلنَ  إًِذا َشَطًط [السَّ     {{2020--2323}الكهف:}الكهف:السَّ

اااا ثبااات الفتياااة علاااى ديااانهم، وتركاااوا الااادنيا ألجااال اهلل  ففاااي هاااذه اآلياااات يباااين اهلل  ، أناااه لم 
والزهد في الدنيا،  ،ومباعدة الناس ، يهلعمل الصالل والنقطاإ إلا لهم سرأكرمهم بتوفيقه، وي

                                                 
 .5/167(  معالم التنزيل في تفسير القرآن: 1)
. 4/637شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  .3/253اإلبانة الكبرى:  .2/703عة: (  انظر: الشري2)

 .    70.  طريق الهجرتين وباب السعادتين: ص: 84العتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: ص
 .  3/153لباب التأويل:   .3/67زاد المسير في علم التفسير: انظر:  ( 3)
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، وفضااال مااان اهلل هاااذه زياااادات علاااى اإليماااانفالثباااات علاااى اإليماااان، والبصااايرة فاااي أمااار ديااانهم 

(1) . 

 آمنااوا الااذين باال ؛الكفااار جميااع يعاام حكمااا   لاايس الطبااع والخااتم واإلغفااال والغشاااوة أن ومعلااوم
 فاي اآلياات فهاذه ،أسماعهم وعلى ،قلوبهم على يختم ولم ،ذلك قبل كفارا   أكثرهم كان الرسل وصدقوا

 ماان الناوإ بهااذا الادنيا فااي لهام منااه عقوباة ذلااك بهام  اهلل فعاال ،الكفاار ماان مخصوصاين أقااوام حاق
 عاان بالضااالل يعاقااب قااد ساابحانه وهااو، وخنااازير قااردة بالمسااخ بعضااهم عاقااب كمااا العاجلااة العقوبااة
 . (2)ويهديه عبده يعافي ثم وقت إلى به يعاقب وقد ،مستمرة دا،مة عقوبة الحق

 إلاى عباده ادعا إذا فإناه ، قضااوه هفيا عادل ، حكام اهلل العباد فاي مااا  وهذا يباين أناه 
 عاان قلبااه أغفاال بااأن عليااه قضااى ،وكفاارا   إعراضااا   إل العبااد فااأبى ،وشااكره ،وذكااره ،هومحبتاا ،معرفتااه
 عقوبته وتكون ،فيه منه عدلْ  وذلك ،الهدى قبول وبين قلبه بين وحال ،به اإليمان عن وصده ،ذكره

 . (3)النار دخول مع ،اآلخرة في بذلك له كعقوبته ،اإليمان عن والصد ،والطبع ،بالختم

يزياال  بااأن ؛اإليمااان حصااول ،والقفاال ،والخااتم ،الطبااع مااع يمتنااع ل أنااه يعلاام أن ينبغااي وممااا  
 بمفااتيل قلباه قفال ويفاتل ،غياه بعاد ويرشاده ،جهلاه بعاد ويعلماه ،ضاالله بعاد ويهدياه ،القلب ذلك عن
 علياه ويكتاب ،يمحوهاا نأ يمتناع لام والكفار الشاقاوة جبيناه على كتب لو حتى ،بيده هي التي ،توفيقه
ُروَن الُقْرَآَن َأْم َعََل ُقُلوٍب َأْقَف َُلَ [، حيث قال تعالى: اإليمانو  السعادة ُروَن الُقْرَآَن َأْم َعََل ُقُلوٍب َأْقَف َُلَ []َأَفََل َيَتَدبَّ  . (4) {{1010}حممد:}حممد:  ]َأَفََل َيَتَدبَّ

خااتم علااى قلااوب قااوم، وطبااع  ماان هااذه اآليااات ياادل العقااالء علااى أن اهلل يتلااى جميااع مااا ب
أصامها عان الحاق فلام عليها، ولم يردها لعبادته، وأرادها لمعصيته، فأعماها عن الحق فلام تبصاره، و 

تسمعه، وأخزاها ولم يطهرهاا، يفعال بخلقاه ماا يرياد ل يجاوز لقا،ال أن يقاول: لام فعال ذلاك بهام؟ فمان 
فاي  ، وهاذا لجهلناا بحكماة اهلل (5)بعن طرياق الحاق في فعله، فضل   قال ذلك، فقد عارا اهلل 

 أفعاله. 

فضاال، وماان خااذل وحاارم  ب فكمااا عرفاات أن القضاااء والقاادر كااذلك األماار ثاام ماان هاادى فمنااه
فمنه عدل وفضل، فالفضل والعدل صفاته، فمن أعطااه الهادى فقاد عاملاه بالفضال، ومان حرماه فقاد 

                                                 
لباب التأويل: . 274/ 3. أنوار التنزيل: 3/305.  المحرر الوجيز: 244تنوير المقباس: صانظر:  (  1)

2/155. 
 .155( شفاء العليل: ص2)
 .187: صشفاء العليل( 3)
 .153: صالمرجع السابق( 4)
 .2/706( الشريعة لآلجري: 5)
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عامله بالعدل، فمنع التوفيق ليس بعذر للعبد، ألنه عادل في صنعه، متفضل في إعطا،ه لكل وليه، 
  (1)ب.{{1818}النساء:}النساء:ْن ِعنِْد اهللِ...[ ْن ِعنِْد اهللِ...[ ]...ُقْ  ُك ٌّ مِ ]...ُقْ  ُك ٌّ مِ   وليس للعبد اعتراا، ول منه مهرب، حيث قال تعالى: 

 إلاى فياه  اهلل وماراد ذلك علم يردوا وأن ،به اإليمان المومنين على فرا أشبهه وما فهذا
 يقولاوا ول ،فيه يتفكروا أن للمخلوقين ينبغي ول ،نفسه على بذلك العلم المومن جهل ويحمل ؛ اهلل
 ؛ اهلل فعال مان عادل ذلاك أن يعلام أن الماومن ىعل وفرْا ، ذلك صنع كيف ول ،ذلك اهلل فعل لم

 مان ويعاز ،يشااء مان ويضال ،يشااء مان يهادي ،عبياده والعبياد ،ملكاه والملك،  هلل كله الخلق ألن
 ل ،لقضاا،ه معقاب ول ،لحكماه راد   ل ذلاك فاي عدل وهو، يشاء ما بهم يفعل ،يشاء من ويذل ،يشاء
 أن قباال بالنعمااة خصااهمو  ؛ عباااده ماان يشاااء ماان برحمتااه واخااتص ، يسااألون وهاام يفعاال عمااا يسااأل
 بهم وعناية ،لهم منه رحمة نفسه على نفسه من بنفسه ودلهم ،يسألوه أن قبل بالهداية وبدأهم ،يعرفوه
 أن قباال إلاايهم إحسااانه علااى هااو فشااكرهم ،شااكره علاايهم وجااب مااا بهاام وصاانع .يسااتحقوه أن غياار ماان

 ،يطلباوه أن يحسانون ماال ذلاك ثمان وجعال ،يملكوناه ل وهام لاه هو الذي ملكه منهم وابتاإ ،يشكروه
ُم اجَلنََّة ... [ فقال َِنَّ ََلُ يوا بَِبيْيِعُكُم ......]] قاال ثم ]إِنَّ اهللَ اْشَُتَ  ِمَن اُِلْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَليُهيْم بِ يوا بَِبيْيِعُكُم َف ْسَتْبِْشُ َف ْسَتْبِْشُ

 إلى ووصلوا منهم ابتياعه ثمن قبضوا حين فقالوا{  {  222222لتوبة:لتوبة:}ا}ا  الَِّذي َب َيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو الَفْوُز الَعظِيُم[الَِّذي َب َيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو الَفْوُز الَعظِيُم[
َذا َوَم  ُكنَّ  لِنَْهَتِدَي َلْوََل َأْن َهَداَن  اهللُ َلَقْد َج َءْت ُرُسُ    ......]] تجاارتهم ربل َذا َوَم  ُكنَّ  لِنَْهَتِدَي َلْوََل َأْن َهَداَن  اهللُ َلَقْد َج َءْت ُرُسُ  َوَق ُلوا احَلْمُد هللِ الَِّذي َهَداَن  َِلَ نَ  َوَق ُلوا احَلْمُد هللِ الَِّذي َهَداَن  َِلَ نَ  َربِّ َربِّ

 . { { 0303}اْلعراف:}اْلعراف:[ [ ......بِ حَلقِّ بِ حَلقِّ 

 ،وأضل ،منع فيما العدل الحكم وهو ،وأعطى ،هدى فيما والشكر المنة  هلل أن نقول وهنا
، وأشااقاه أضااله ماان علااى البالغااة الحجااة ولااه ،وهااداه عليااه تفضاال ماان علااى والمنااة الحمااد فلااه وأشااقى
ُمينه َعَليْيُكْم َأْن َهيَداُكْم ُمينه َعَليْيُكْم َأْن َهيَداُكْم ]َيُمنهوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقيْ  ََل َْتُنهيوا َعيَلَّ إِْسيََلَمُكْم َبيِ  اهللُ يَ ]َيُمنهوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقيْ  ََل َْتُنهيوا َعيَلَّ إِْسيََلَمُكْم َبيِ  اهللُ يَ  : قال اهللحيث 

 .{{2121}اْلمرات:}اْلمرات:لِْْلِيََمِن إِْن ُكنُْتْم َص ِدقنَِي[ لِْْلِيََمِن إِْن ُكنُْتْم َص ِدقنَِي[ 

 وخلصاه الشياطين حبا،ل من استنقذه ومن  اهلل شاء إن هدايته اهلل أحب من طريقة فهذه
 . (2)المضلين األ،مة فخوخ من

 :الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار :المرتبة الرابعة

يِري ِميْن   قاال تعاالى: ،سيق أهلهما إليهما إذاف ْ ََ ْم بِإِيََمَِّنِْم  ُ يِري ِميْن ]إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ حِلَ ِت َُّيِْدُّيِْم َرَّبه ْ ََ ْم بِإِيََمَِّنِْم  ُ ]إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ حِلَ ِت َُّيِْدُّيِْم َرَّبه

تِِهُم األََّْنَ ُر ِِف َجنَّ ِت النَِّعيِم[  تِِهُم األََّْنَ ُر ِِف َجنَّ ِت النَِّعيِم[ َتْ يوقال أهل الجنة فيها:   {{55}يونس:}يونس:َتْ ْ ََ ي]َوَنَزْعنَ  َم  ِِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغي ر  ْ ََ ِري ِري ]َوَنَزْعنَ  َم  ِِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغي ر 

                                                 
 .108( شرح بدء األمالي: ص1)
 .258-255/ 3(  انظر: اإلبانة الكبرى: 2)
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َذا َوَم  ُكنَّ  لِنَْهَتِدَي َلْوََل َأْن َهيَداَن   تِِهُم األََّْنَ ُر َوَق ُلوا احَلْمُد هللِ الَِّذي َهَداَن  َِلَ َذا َوَم  ُكنَّ  لِنَْهَتِدَي َلْوََل َأْن َهيَداَن  ِمْن َتْ تِِهُم األََّْنَ ُر َوَق ُلوا احَلْمُد هللِ الَِّذي َهَداَن  َِلَ نَي  ِمْن َتْ نَي  اهللُ َلَقيْد َجي َءْت ُرُسيُ  َربِّ اهللُ َلَقيْد َجي َءْت ُرُسيُ  َربِّ

وقااال تعااالى عاان أهاال    ..{{0303}اْلعددراف:}اْلعددراف:بِيي حَلقِّ َوُنييوُدوا َأْن تِْلُكييُم اجَلنَّييُة ُأوِرْثُتُموَهيي  بِييََم ُكنْييُتْم َتْعَمُلييوَن[ بِيي حَلقِّ َوُنييوُدوا َأْن تِْلُكييُم اجَلنَّييُة ُأوِرْثُتُموَهيي  بِييََم ُكنْييُتْم َتْعَمُلييوَن[ 
يالناار تِِهُم األََّْنَي ُر َوَقي ُلوا احَلْميُد هللِ الَّيِذي َهيَداَن  َِلَ ِري ِمْن َتْ ْ ََ ي:]َوَنَزْعنَ  َم  ِِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغ ر  تِِهُم األََّْنَي ُر َوَقي ُلوا احَلْميُد هللِ الَّيِذي َهيَداَن  َِلَ ِري ِمْن َتْ ْ ََ َذا َوَمي  ُكنَّي  َذا َوَمي  ُكنَّي  :]َوَنَزْعنَ  َم  ِِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغ ر 

نَ  بِ  نَ  بِ لِنَْهَتِدَي َلْوََل َأْن َهَداَن  اهللُ َلَقْد َج َءْت ُرُسُ  َربِّ حَلقِّ َوُنوُدوا َأْن تِْلُكُم اجَلنَُّة ُأوِرْثُتُموَهي  بِيََم ُكنْيُتْم َتْعَمُليوَن[ حَلقِّ َوُنوُدوا َأْن تِْلُكُم اجَلنَُّة ُأوِرْثُتُموَهي  بِيََم ُكنْيُتْم َتْعَمُليوَن[ لِنَْهَتِدَي َلْوََل َأْن َهَداَن  اهللُ َلَقْد َج َءْت ُرُسُ  َربِّ

  .{{0303}اْلعراف:}اْلعراف:

 -:نوعان الضاللإن  ثانياا: مراتب الضالل:
  .معرفته عن ضالل ، أيإليه يهتدي فال -طريق الهداية – الصراط عن ضالل األول: 
 . (1)بعضها أو تفاصيله عن ضالل، أي فيه ضاللالثاني:  

 

 :العباد أفعالثالث: ال المطلب
مسألة أفعال العباد مان أهام المساا،ل المنبثقاة عان اإليماان بالقادر، وتنقسام أفعاال العبااد  تعد

، ولقااد اختلفاات الفاارق اإلسااالمية فااي تفساايرها لمسااألة أفعااال (2)إلااى أفعااال اضااطرارية وأفعااال اختياريااة
قول نصيب من الصواب والخطاأ،  ومرجاع ذلاك إلاى النظارة  العباد الختيارية، إلى أقوال عدة، ولكل

الضاايقة لهدلااة الشاارعية ماان قاارآن كااريم وساانة نبويااة، إل مااا ساالكه الساالف الصااالل فااي تفساايرها بمااا 
استندوا إليه من منها سليم، معتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية، بنظرة شمولية متكاملة، وكانوا 

 لزلل هم ومن ساروا على نهجهم من أهل السنة والجماعة.  أسعد الناس بالنجاة من ا
 أقوال العلماء في أفعال العباد الختيارية: أولا:  

: للجبرياااة؛ القاااا،لين باااأن أفعاااال العبااااد كلهاااا هلل تعاااالى، وهاااي للعباااد اضاااطرارية كحركاااة القاااول األول
 المرتعش. 

لون بخلاااق أفعااالهم، ول عالقااة لهااا بخلااق اهلل : للمعتزلااة؛ القااا،لين بااأن جميااع العبااد مسااتقالقاول الثاااني

(3)  . 

  هلل خلاق العبااد أفعاال أنوالسالف الصاالل مان  والجماعاة السانة هاليه أعل اتفق: ما القول الثالث
 .(4)العباد من وكسب

                                                 
 .177( شفاء العليل:  ص1)
 8/354( انظر: مجموإ الفتاوى:  2)
 .436(  شرح العقيدة الطحاوية: ص3)
منهاج  .60. اعتقاد أ،مة الحديث:ص2/63. الحجة في بيان المحجة 27( انظر: متن العقيدة الطحاوية: ص4)

. القضاء والقدر:البيهقي، 23. لمعة العتقاد:ص153صقواعد العقا،د: .258-3/257السنة النبوية: 
 .  101ص
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 الفرق بين الخلق والكسب:ثانياا:  

وكاال  ،ثااال لاام ي سابق ِإليااهابتِاداإ الشاايء علاى مِ  أن معنااى الخلااق كااالم العاربفاي  : وردمعنــى الخلــق
ْبَتدِ  شيء خَلقه اهلل   . (1)ه على غير مثال س بق ِإليهو فهو م 
 كساب؛ بأناه  اهلل فعال يوصاف ول: الفعل الاذي يعاود علاى فاعلاه باالنفع أو الضار، معنى الكسب

 .  (2)عنها ضرر دفع أو لذاته، نفع جلبحاجته ل عن منزه ا لكونه

 أهل السنة واألشاعرة: الفرق بين الكسب عندثالثاا: 

: لقد أثبت أهل السنة والجماعة الكسب للعبد بقدرة أودعها اهلل إياه موثرة فاي الكسب عند أهل السنة
 الفعل، وأن للعبد مشي،ة واختيارا ، فهو مختار مريد، واهلل خالقه وخالق اختياره.

ياااه، ولكاانهم لاام يجعلااوا لقاادرة إ : لقااد أثبتااوا الكسااب للعبااد بقاادرة أودعهااا اهلل الكســب عنــد األشــاعرة
 . (3)العبد أي تأثير في فعله

وقد ورد في ساورتي الكهاف وياس، ماا يوضال أن الكساب هاو الفعال الاذي يعاود علاى فاعلاه 
 بالضر، وربطت اآليات بين هذا الفعل والعقوبة المترتبة عليه كما يلي: 

ِة َلْو يُ  في قوله تعاالى: ْْحَ َك الَغُفوُر ُذو الرَّ ِة َلْو يُ ]َوَربه ْْحَ َك الَغُفوُر ُذو الرَّ ُم الَعَذاَب َبيْ  َليُهييْم َمْوِعيد ٌ َليْن ]َوَربه َ  ََلُ ُم الَعَذاَب َبيْ  َليُهييْم َمْوِعيد ٌ َليْن َؤاِخُذُهْم بََِم َكَسُبوا َلَعجَّ َ  ََلُ َؤاِخُذُهْم بََِم َكَسُبوا َلَعجَّ

 ماا بسابب بالعقوباة، يعااجلهم لام أي أن مان ساعة رحماة اهلل  {{9898}الكهدف:}الكهدف:ََيُِدوا ِميْن ُدونِيِه َميْوئًَِل[ ََيُِدوا ِميْن ُدونِيِه َميْوئًَِل[ 
بل جعل لهم  ؛لذلك لستحقاقهم؛ واإلعراا ،والمجادلة ،الكفر جملتها من التي المعاصي من كسبوه
 .(4)لن يخلفوه لعذابهم ا  مقد ر  أجال  

ُمنَي  َأْييِدُّيِْم َوَتْشيَهُد َأْرُجُلُهيْم بِيََم َكي ُنوا وكذلك في قوله تعاالى:    ُمنَي  َأْييِدُّيِْم َوَتْشيَهُد َأْرُجُلُهيْم بِيََم َكي ُنوا ]الَيْوَم َنْختُِم َعََل َأْفيَواِهِهْم َوُتَكلِّ ]الَيْوَم َنْختُِم َعََل َأْفيَواِهِهْم َوُتَكلِّ

 ،ة ومعاصايهمياوم القياما الرسال وتكاذيبهم ،كفرهموالعصاة  الكفار ينكر حينأي     {{4949}يس:}يس:َيْكِسُبوَن[ َيْكِسُبوَن[ 
  .(5)على ما كسبوا واقترفوا من معاصي جوارحهم عليهم وتشهد أفواههم على فيختم

وورد في القرآن الكريم ما يوضل أن الكسب هاو الفعال الاذي يعاود علاى فاعلاه باالنفع، ومان 
ي    ََل َينَْفُع َنْفًس  إِيََمَُّنَ  َِلْ َتُكْن َآَمنَْت ِمْن َقْبُ  َأوْ ََل َينَْفُع َنْفًس  إِيََمَُّنَ  َِلْ َتُكْن َآَمنَْت ِمْن َقْبُ  َأوْ ......]]ذلك قوله تعاالى:   ا ُقيِ  اْنَتظِيُروا إِنَّ ً ْْ ي  َكَسَبْت ِِف إِيََمَِّنَ  َخي ا ُقيِ  اْنَتظِيُروا إِنَّ ً ْْ َكَسَبْت ِِف إِيََمَِّنَ  َخي

                                                 
 .10/85(  لسان العرب: 1)
 . 148. التعريفات: ص437شرح العقيدة الطحاوية:  ص. 8/387( انظر: مجموإ الفتاوى: 2)
 .261( موقف الفرق اإلسالمية من أفعال العباد: ص3)
 .  5/231إرشاد العقل السليم: .3/202. معالم التنزيل:  6/175( انظر: الكشف والبيان: 4)
 .7/24زيل:(  انظر: معالم التن5)
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 مااا منااه ق بِاال خياارا   عماال فماان صااالحا ، عمااال    باااهلل بإيمانهااا عملااتأي   {{298298}اْلنعددام:}اْلنعددام:  ُمنَْتظِييُروَن[ُمنَْتظِييُروَن[
 . (1)يعمله ما منه ي ْقَبل لم خيرا   يعمل لم ومن يعمله،

 ،ل ينفي إضافتها إلياه سابحانه وكسبا   ال  فع ى العبادإل ة المفعولتإضافأن قال أهل السنة و 
فلاو لام تكان مضاافة  ،فعلوها وكسبوها حقيقاةالعباد و  ،فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها ،ومشي،ة   خلقا  

إذ العباد أعجاز وأضاعف مان أن يفعلاوا ماا  ،لستحال وقوعها منهم ،وخلقه ،وقدرته، ه إلى مشي،ت
ُكـلُّ : )قَااَل َرس اول  الل اِه  :  َيق اول   َعْبَد الل اِه ْباَن ع َماَر ن .  حيث ورد ع(2)ول خلقه اهلل أ لم يش

ز   ز  و ال ك ي س  أ و  ال ك ي س  و ال ع ج  تَّى ال ع ج  ٍء ب ق د ٍر ح   . (3)(ش ي 

 جعلهماا نمااا  و  ،ومشاي،ته اهلل علام باه سابق وقاد لإ الوجود في يقع ل شيء كل نأ فهذا يدلل
 ذلاك ماع تقاع فاال ،مناا ومارادة لناا معلوماة كانات نا  و  ،فعالنااأ نأ إلاى إلشاارةل لاذلك غاية الحديث في
ٍء َخَلْقنَ ُه بَِقَدٍر[  :تعاالى لقوله مطابق وهذا ،اهلل بمشي،ة لإ منا ٍء َخَلْقنَ ُه بَِقَدٍر[]إِنَّ  ُك َّ ََشْ  اآلياة هاذه فاإن { { 0505}القمر:}القمر:  ]إِنَّ  ُك َّ ََشْ

  َتْعَمُلييييوَن[   َتْعَمُلييييوَن[ ]َواهللُ َخَلَقُكييييْم َوَميييي]َواهللُ َخَلَقُكييييْم َوَميييي  تعااااالى وقولااااه ، ومقاااادره شاااايء كاااال خااااالق  اهلل نأ فااااي نااااص

فات: فات:}الصَّ {{5454}الصَّ
(4) .  

نو     لاام يشااأ لاام ومااا ،كااان ساابحانه اهلل شاااء فمااا ،بإذنااه مااوثرة لااه تعااالى اهلل خلقهااا قاادرة للعبااد ا 
 كاااان الوجاااود إلاااى العااادم مااان الفعااال خاااروج التاااأثيرب المقصاااودو . (5)لعبااادل ماااوثرة قااادرة ل أناااه ل ،يكااان

 وتعااالى ساابحانه اهلل خلااق فااي وواسااطة ساابب هااي لوقااةالمخ القاادرة أن بمعنااى ،المحدثااة القاادرة بتوسااط
 المساببات جمياع خلاق وكماا ،بالساحاب الغيث خلق وكما ،بالماء النبات خلق كما، القدرة بهذه لفعلل

 . (6)وأسباب بوسا،ط والمخلوقات

 ،والفااااجر ،والبااار ،والكاااافر ،الماااومن هاااو والعباااد ،أفعاااالهم خاااالق واهلل حقيقاااة فااااعلون والعبااااد
 ،مطيعاااين صاااروا بهااا العبااااد أفعااالف ،إرادة ولهاام أعماااالهم علااى القاادرة وللعبااااد ،والصااا،م ،والمصاالي
 لهاااا خاااالق ل ،المخلوقاااات بخلاااق منفااارد وتعاااالى سااابحانه الحقفااا ،تعاااالى هلل مخلوقاااة وهاااي، وعصااااة

  (7).سواه

                                                 
 .  2253/ 3(  انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: 1)
 .106(  انظر: شفاء العليل: ص2)
 .8/51(  صحيل مسلم: كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، 3)
 .11/478(  فتل الباري: 4)
 .44/ 7(  انظر: روح المعاني: 5)
 .8/385( مجموإ الفتاوى: 6)
 .  436رح العقيدة الطحاوية: صش .22( انظر: العقيدة الواسطية: ص 7)
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 وسالب ،الفعال أساباب وهياأ ،علماه بهاا أحااط أقادار على العبد في القدرة  اهلل أحدثولقد 
رادة اختيااارا  و قاادرة  فيااه فأحاادث ،يفعاال أن العبااد ماان وأراد ،بالتفاصاايل العلاام لعباادا  األفعااال أن وعلاام .وا 

 خلاق بالقادرة واتصاافهم فاختياارهم ،وأراد  علام ماا علاى العبادبقدرة  فوقعت ،معلوم قدر على ستقع
 انفاارد مااا نتيجااة أنااه حيااث ماان ،وخلااقْ  وقضاااءْ  ومشااي،ةْ  علاامْ  إليااه مضاااف ومقاادورها ،ابتااداء    اهلل

 لهذا ديه   ومن ،وقوعه أسباب هيأ ولما عليه أقدره لما ،مقدورها وقوإ يرد لم ولو ،القدرة وهو ،بخلقه
 .(1) هلل تقدير وفعله ،منهي ،مأمور ،مطالب ،مختار ،فاعل فالعبد ،المبين الحق له استمر

تابعاة إلرادة ومشااي،ة  بتاةثا مشااي،ةو إرادة  ولاه ،الحقيقاة علااى فاعال العبادومان هناا يتبااين أن  
ومان ذلاك  مواضع كثيرة فاي القارآن الكاريم، في تهمشي،فعل العبد و  بإثبات القرآن نطق قد و ،اهلل 

ييٍء إِِّنِّ َف ِعيي  ٌ َذلِييَك َغييًدا:مااا ورد فااي سااورة الكهااف فااي قولااه ييٍء إِِّنِّ َف ِعيي  ٌ َذلِييَك َغييًدا]َوََل َتُقييوَلنَّ لَِِشْ [ [ ......إَِلَّ َأْن َيَشيي َء اهللُ إَِلَّ َأْن َيَشيي َء اهللُ ، ، ]َوََل َتُقييوَلنَّ لَِِشْ

 فيماا األدب إلاى ، والمومنين من بعاده،  لرسوله  اهلل من إرشادية ففي هذه اآل {{1010--1313}الكهف:}الكهف:
 يعلام الاذي الغياوب، عاالم  اهلل مشاي،ة إلاى ذلاك يارد أن المساتقبل، فاي ليفعلاه شايء على عزم إذا
فهااذه اآليااة إثبااات صااريل لفعاال العبااد  .(2)يكااون كااان كيااف كااان لااو يكاان لاام ومااا يكااون، ومااا كااان مااا

رادته، ولكنها خاضع  . ة لمشي،ة اهلل وا 

 صور اثبات أفعال العباد في سورتي الكهف ويس: رابعاا: 

لقاد نطقاات اآليااات فاي سااورتي الكهااف ويااس فاي أكثاار ماان موضااع بإثباات الفعاال للعبااد، وقااد 
 تناولت السورتان هذا الموضوإ بأكثر من صورة، وهي كاآلتي: 

 أفعال العباد: أول: إقران الثواب والعقوبة في الدنيا واآلخرة بسببها من

 .  إقران الثواب والعقوبة في الدنيا بسببها من أفعال العباد: 3

 وقد ورد ذلك في أكثر من موضع في سورتي الكهف يس وهي كاآلتي: 

 أ.  قصة أصحاب القرية في سورة يس: 

ألصاااحاب القرياااة، بتكااارار إرساااال الرسااال،  حياااث بينااات اآلياااات القرآنياااة تكااارار إناااذار اهلل 
َن  بُِكيْم ات فعلهم بالجحود، وتهديدهم للرسل باألذى، وذلك في قوله تعالى:  فكانت رد   ْ َّْ َن  بُِكيْم ]َق ُلوا إِنَّ  َتَط ْ َّْ ]َق ُلوا إِنَّ  َتَط

] نَُّكْم ِمنَّ  َعَذاب ٌ َألِيم ٌ نَُّكْم َوَلَيَمسَّ [َلئِْن َِلْ َتنَْتُهوا َلنَْرَُجَ نَُّكْم ِمنَّ  َعَذاب ٌ َألِيم ٌ نَُّكْم َوَلَيَمسَّ صرارهم على الكفار بارغم  .{{2828}يس:}يس:  َلئِْن َِلْ َتنَْتُهوا َلنَْرَُجَ فبعد جحودهم وا 
يَدًة َفيإَِذا :  :  هم عقوبته في الدنيا، حيث قاال تعاالىتكرار اإلنذار، أنزل اهلل علي ِْ يَدًة َفيإَِذا ]إِْن َك َنْت إَِلَّ َصْيَحًة َوا ِْ ]إِْن َك َنْت إَِلَّ َصْيَحًة َوا

                                                 
 . 124شفاء العليل: ص .8/353( انظر: مجموإ الفتاوى: 1)
 .148/ 5تفسير القرآن العظيم:  .186/ 3:معالم التنزيل.  1355( انظر:  الكشف والبيان: ص 2)
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ثاام أتبااع هااذه اآليااة بزيااادة إيضاااح، وتأكيااد لساابب هااذه العقوبااة، حيااث قااال   { { 1515}يددس:}يددس:ُهييْم َخ ِمييُدوَن[ ُهييْم َخ ِمييُدوَن[ 
ِْتِيِهْم ِميْن َرُسيوٍل إَِلَّ َكي ُنوا  تعالى: ًة َعََل الِعَب ِد َمي  َيي َْسَ َْ ِْتِيِهْم ِميْن َرُسيوٍل إَِلَّ َكي ُنوا]َي   ًة َعََل الِعَب ِد َمي  َيي َْسَ َْ فبهاذا يتباين أن   {{3030}يدس:}يدس:بِيِه َيْسيَتْهِزُئوَن[ بِيِه َيْسيَتْهِزُئوَن[   ]َي  

أو  الكفر أو الساتهزاء بالرسال،سبب العقوبة بالصيحة في الدنيا، هو ما نسب إليهم من فعل، سواء 
 قتلهم للرجل الناصل لهم.

 قصة أصحاب الكهف:ب.  

ُكيْم ]َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَم  َيْعُبُدوَن إَِلَّ ا]َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَم  َيْعُبُدوَن إَِلَّ ا وذلك في قوله تعالى:  ُووا إََِل الَكْهِف َينُْْشْ َلُكيْم َربه
ِْ ُكيْم هللَ َف ُووا إََِل الَكْهِف َينُْْشْ َلُكيْم َربه
ِْ هللَ َف

ْْ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمرَفًق [  يِّ تِِه َوُُّيَ ْْ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمرَفًق [ ِمْن َرْْحَ يِّ تِِه َوُُّيَ قاد بي نات اآلياات أنهام أخاذوا باألساباب، فااعتزال   {{2424}الكهدف:}الكهدف:ِمْن َرْْحَ
 همحااول ماان التبااري بااين جمعااواالاادنيا ومتاعهااا فااي ساابيل الحفاااظ علااى دياانهم؛ بلجااو،هم الااى الكهااف، 

، ومان هناا فقاد  بااهلل الثقاة وباين باذلك، ودعا،اه أمارهم، صاالح فاي  اهلل إلاى واللتجاء وقوتهم،
ديانهم  فحفاظ جمعت اآلية بين إثبات فعل العبد وأخذه باألسباب، وتوفياق اهلل تعاالى لعبااده وتثبياتهم،

 . (1)خلقه على آياته من وجعلهم وأبدانهم،

 ج. قصة صاحب الجنة: 

بعد أن ساقت اآليات في سورة الكهف الحوار الذي دار بين صاحب الجنة  حيث ظهر ذلك
]َوَدَخيَ  َجنََّتيُه َوُهيَو َظي ِِل ٌ لِنَْفِسيِه ]َوَدَخيَ  َجنََّتيُه َوُهيَو َظي ِِل ٌ لِنَْفِسيِه   واصفا  حالاه: عليه، حيث قال اهلل  المتكبر المنكر لفضل اهلل 

ا ِمنَْه  ُمنَْقَلًب [ َوَم  َأُظنه السَّ َعَة َق ئَِمًة وَ َوَم  َأُظنه السَّ َعَة َق ئَِمًة وَ ، ، َق َل َم  َأُظنه َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبًداَق َل َم  َأُظنه َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبًدا ً ْْ َِّ أَلَِجَدنَّ َخ ا ِمنَْه  ُمنَْقَلًب [ َلئِْن ُرِدْدُت إََِل َر ً ْْ َِّ أَلَِجَدنَّ َخ }الكهف: }الكهف: َلئِْن ُرِدْدُت إََِل َر

ْيِه َعََل َم  َأْنَفَق فِيَهي  َوِهيَي َخ ِوَيية ٌ فختمت القصة بقوله تعاالى:     {{3434--3939 َِْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّ يَط بَِثَمِرِه َف ِْ ْيِه َعََل َم  َأْنَفَق فِيَهي  َوِهيَي َخ ِوَيية ٌ ]َوُأ َِْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّ يَط بَِثَمِرِه َف ِْ ]َوُأ

ًدا[ َعََل ُعُروِشَه  َوَيُقوُل َي  َلْيَتنِي َِلْ ُأْ ِ َعََل ُعُروِشَه  َوَيُقوُل َي  َلْيَتنِي َِلْ ُأْ ِ  َْ َِّ َأ ًدا[ ْك بَِر َْ َِّ َأ فمن سياق هذه اآليات يتبين أن اهلل أنزل  {{0101}الكهف:}الكهف:ْك بَِر
ْيِه َعََل َم  َأْنَفَق فِيَه  َوِهَي َخ ِوَية ٌ َعََل عقوبته عليه في الدنيا، بهالك ماله  َِْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّ يَط بَِثَمِرِه َف ِْ ]َوُأ

وباة كانات نتيجاة فعلاه، بقولاه تعاالى مخبارا  عان حالاه: وتلى ذلك إقرارا  مناه باأن تلاك العق ُعُروِشَه [،
ًدا[  َْ َِّ َأ ْك بَِر ]َوَيُقوُل َي  َلْيَتنِي َِلْ ُأْ ِ
(2). 

 . إقران الجزاء والعقوبة في اآلخرة بسببها من أفعال العباد: 2

َزْوَن إَِلَّ َم  كُ   أ.  قوله تعالى: ْ َُ َزْوَن إَِلَّ َم  كُ ]َف لَيْوَم ََل ُتْظَلُم َنْفس ٌ َشْيًئ  َوََل  ْ َُ    ..{{9090}يس:}يس:نُْتْم َتْعَمُلوَن[ نُْتْم َتْعَمُلوَن[ ]َف لَيْوَم ََل ُتْظَلُم َنْفس ٌ َشْيًئ  َوََل 

                                                 
 .472: صالرحمن الكريم تيسير(  1)
 153/ 3تنزيل في تفسير القرآن: . معالم ال662.  الوجيز: ص: 348/ 2بحر العلوم:  انظر:  ( 2)
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 يوفي ولكنه غيرها، ِوْزر عليها يحمل ول ،يوم القيامة شي،ا   نفسا   يظلم ل تبين اآلية أن اهلل 
 إلتكافأ النفس  ول، شيء من اكتسبت بما إل يعاقبها ول صالل، من عملت ما أجر نفس كل  
 . (1)ل جزاء معاوضة ، فالجزاء هنا جزاء مكافأةالدنيا في تعمل انتكبما 

       ..{{4040يس:يس:} }     [[  ]اْصَلْوَه  اْلَيْوَم بََِم ُكنُْتْم َتْكُفُرونَ ]اْصَلْوَه  اْلَيْوَم بََِم ُكنُْتْم َتْكُفُرونَ  قوله تعالى: ب. 

   . (2)بينت اآلية أن سبب احراقهم في النار هو كفرهم وتكذيبهم بيوم الحساب

ي  َأْعَتيْدَن  َجَهينََّم لِْلَكي فِِريَن ]َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َيتَِّخُذوا ِعَب ِدي ِمْن ُدوِِّن ]َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َيتَِّخُذوا ِعَب ِدي ِمْن ُدوِِّن قولاه تعاالى:   ج. ي  َأْعَتيْدَن  َجَهينََّم لِْلَكي فِِريَن  َأْولَِيي َء إِنَّ  َأْولَِيي َء إِنَّ

يَن َأْعََمًَل ،  ،  ُنُزًَل ُنُزًَل  يَن َأْعََمًَل ُقْ  َهْ  ُننَبُِّئُكْم بِ ألَْخََسِ ُيْم َُيِْسينُوَن ، ، ُقْ  َهْ  ُننَبُِّئُكْم بِ ألَْخََسِ ْنَي  َوُهْم ََيَْسُبوَن َأَّنَّ ُيْم َُيِْسينُوَن الَِّذيَن َض َّ َسْعُيُهْم ِِف احَلَي ِة الده ْنَي  َوُهْم ََيَْسُبوَن َأَّنَّ الَِّذيَن َض َّ َسْعُيُهْم ِِف احَلَي ِة الده

ْم َفََل ُنِقيُم َليُهييْم َييْوَم الِقَي َميِة َوْزًني ُأوَلئَِك الَِّذيَن َكَفُروا بِآَ ُأوَلئَِك الَِّذيَن َكَفُروا بِآَ ، ، ُصنًْع ُصنًْع  ِْم َولَِق ئِِه َفَحبَِطْت َأْعََمَُلُ ْم َفََل ُنِقيُم َليُهييْم َييْوَم الِقَي َميِة َوْزًني َي ِت َرَّبِّ ِْم َولَِق ئِِه َفَحبَِطْت َأْعََمَُلُ َذلِيَك َذلِيَك ، ، َي ِت َرَّبِّ

ُذوا َآَي ِِت َوُرُسِل ُهُزًوا َ ُذوا َآَي ِِت َوُرُسِل ُهُزًواَجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم بََِم َكَفُروا َواَّتَّ َ ي حِلَ ِت َك َنيْت َليُهييْم ، ، َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم بََِم َكَفُروا َواَّتَّ ي حِلَ ِت َك َنيْت َليُهييْم إِنَّ الَّيِذيَن َآَمنُيوا َوَعِمُليوا الصَّ إِنَّ الَّيِذيَن َآَمنُيوا َوَعِمُليوا الصَّ

    {{201201--201201}الكهف:}الكهف:  َجنَّ ُت الِفْرَدْوِس ُنُزًَل[َجنَّ ُت الِفْرَدْوِس ُنُزًَل[

وهاااذه اآلياااات بي نااات سااابب ورود الناااار، والخساااارة هاااو أفعاااال العبااااد مااان ماااوالة، واتبااااإ الخلاااق، 
، وهذا هاو عاين الضاالل، وفاي اآلياات بياان أناه ل تنفاع ماع الكفار طاعاة وذلاك والكفر باهلل 
ْنَي  َوُهيْم ََيَْسيُبوَن ]ُقْ  َهْ  ُننَبُِّئُكْم بِ ألَ : من قوله  يَن َأْعََمًَل، الَِّذيَن َض َّ َسيْعُيُهْم ِِف احَلَيي ِة اليده ْخََسِ

ْم[ ِْم َولَِق ئِِه َفَحبَِطْت َأْعََمَُلُ َك الَِّذيَن َكَفُروا بَِآَي ِت َرَّبِّ
ُْم َُيِْسنُوَن ُصنًْع ، ُأوَلئِ  .َأَّنَّ

 ، ويلحق إيمانه بالعمل الصالل. من باهلل وفي المقابل بينت اآليات أن الجنة جزاء من يو 
يًدا[   ......]]قوله تعالى:    د. َْ يِه َأ يْك بِِعَبي َدِة َربِّ يِه َفْلَيْعَميْ  َعَميًَل َصي حِلً  َوََل ُيْْشِ يًدا[ َفَمْن َكي َن َيْرُجيوا لَِقي َء َربِّ َْ يِه َأ يْك بِِعَبي َدِة َربِّ يِه َفْلَيْعَميْ  َعَميًَل َصي حِلً  َوََل ُيْْشِ َفَمْن َكي َن َيْرُجيوا لَِقي َء َربِّ

 .{{220220}الكهف:}الكهف:

فليساتعمل نفساه فاي  ،والمصاير إلياهورضااه،  ،لقااء اهلل تعاالى من هذه اآلية يتبين أن مان يرجاو
ولما كان العمل الصالل قاد ياراد باه وجاه  ،ل يرا،ي بعمله، و  لشرإ اهلل موافقال العمل الصالل

 :فيه قيدان، والعمل الصالل وقد يراد به الرياء والسمعة ،اهلل تعالى
 . أحدهما: يراد به 

   .(3): أن يكون مبرأ من جهات الشرك جميعهاثانيهما

                                                 
.  تفسير القرآن العظيم:  127/ 3.  بحر العلوم: 534/ 20.جامع البيان: 372تنوير المقباس: ص انظر: (  1)

6/582    . 
 .  125/ 3.  بحر العلوم 543/ 20: جامع البيان. 372تنوير المقباس: ص(  انظر:  2)
 5/205القرآن العظيم: .  تفسير 476/ 1ل لعلوم التنزيل .  التسهي180/ 3:لباب التأويلانظر:  (  3)
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قااد قيااد الجاازاء فااي اآلخاارة علااى العماال الموافااق للضااوابط التااي  ين أن اهلل فماان هااذه اآليااة يتباا
 وضعتها اآلية.

 ثانياا: إسناد الفعل للعبد: 

حياث ورد كثيارا  مان اآلياات التاي تساند الفعال إلاى اإلنساان فاي كال مان ساورة الكهاف وياس. 
    {{11::يددسيددس}}َفُهييْم ََل ُيْؤِمنُييوَن[ َفُهييْم ََل ُيْؤِمنُييوَن[ ......]]    {{44}يددس:}يددس:َفُهييْم َغيي فُِلوَن[ َفُهييْم َغيي فُِلوَن[   ......]]ومماا ورد فااي سااورة يااس قولااه تعااالى:  

ييوَن[  ......]] ُ
ُِ ييوَن[َفُهييْم ََل ُيْب ُ
ُِ بِييََم ُكنْييُتْم َتْكُفييُروَن[ بِييََم ُكنْييُتْم َتْكُفييُروَن[   ......]]  {{3030::يددسيددس}}َكيي ُنوا بِييِه َيْسييَتْهِزُئوَن[ َكيي ُنوا بِييِه َيْسييَتْهِزُئوَن[ ..]..]..  {{55}يددس:}يددس:  َفُهييْم ََل ُيْب

ُِْكُلوا ِميْن َثَميِرهِ     {{4848}يدس:}يدس:َأَفََل َيْعِقُلوَن[ َأَفََل َيْعِقُلوَن[ ......]]  { { 4949}يس:}يس:]...بََِم َك ُنوا َيْكِسُبوَن[. ]...بََِم َك ُنوا َيْكِسُبوَن[. ، ، { { 4949}يس:}يس: ُِْكُلوا ِميْن َثَميِرهِ ]لَِيي َوَمي  َوَمي    ]لَِيي

إلاى غيار ذلاك مان   {{0404}يدس:}يدس:  ]...إَِلَّ َكي ُنوا َعنَْهي  ُمْعِرِضينَي[.]...إَِلَّ َكي ُنوا َعنَْهي  ُمْعِرِضينَي[.    {{3939}يدس:}يدس:َعِمَلْتُه َأْيِدُّيِْم َأَفََل َيْشيُكُروَن[ َعِمَلْتُه َأْيِدُّيِْم َأَفََل َيْشيُكُروَن[ 
 المواضع. 

يييي حِلَ ِت ...[وكااااذلك مااااا ورد فااااي سااااورة الكهااااف:   يييي حِلَ ِت ...[]...الَّييييِذيَن َيْعَمُلييييوَن الصَّ . . {{11}الكهددددف:}الكهددددف:  ]...الَّييييِذيَن َيْعَمُلييييوَن الصَّ

َسنُ ......]] ْْ ْم َأ ُ َسنُ لِنَْبُلَوُهْم َأُّيه ْْ ْم َأ ُ ََص   ......]]    {{11}الكهف:}الكهف:َعَمًَل[ َعَمًَل[   لِنَْبُلَوُهْم َأُّيه ْْ ََص َأيه احِلْزَبنْيِ َأ ْْ ُْم فِْتَيية ٌ   ......]]    {{2121}الكهف:}الكهف:[ [ ......َأيه احِلْزَبنْيِ َأ ُْم فِْتَيية ٌ إَِّنَّ إَِّنَّ

ِْم  ِْم َآَمنُوا بَِرَّبِّ ٍ َفَمْن َأْظَلُم   { { 2323}الكهف:}الكهف:[ [ ......َآَمنُوا بَِرَّبِّ ُِْتوَن َعَلْيِهْم بُِسْلَط ٍن َبنيِّ ًة َلْوََل َي ُذوا ِمْن ُدونِِه َآَِلَ َ ٍ َفَمْن َأْظَلُم ]َهُؤََلِء َقْوُمنَ  اَّتَّ ُِْتوَن َعَلْيِهْم بُِسْلَط ٍن َبنيِّ ًة َلْوََل َي ُذوا ِمْن ُدونِِه َآَِلَ َ ]َهُؤََلِء َقْوُمنَ  اَّتَّ

 َّ َّ ُِم إلاى غيار ذلاك     {{2424}الكهدف:}الكهدف:[ [ ......]َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَم  َيْعُبُدوَن ]َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَم  َيْعُبُدوَن       {{2929}الكهف:}الكهف:  ِن اْفَُتَ  َعََل اهللِ َكِذًب [ِن اْفَُتَ  َعََل اهللِ َكِذًب [ُِم
 من المواضع.

 

 ثالثاا: إحصاء أفعال العباد وآثارها المترتبة عليها: 

مُ قوله تعاالى:   أ.  مُ ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكُتُب َم  َقيدَّ َصيْينَ ُه ِِف إَِمي ٍم ُمبِينٍي[ ]إِنَّ  َنْحُن ُنْحيِي اَِلْوَتى َوَنْكُتُب َم  َقيدَّ ْْ ٍء أ َصيْينَ ُه ِِف إَِمي ٍم ُمبِينٍي[ وا َوَآَثي َرُهْم َوُكي َّ ََشْ ْْ ٍء أ وا َوَآَثي َرُهْم َوُكي َّ ََشْ

يجاادوا مااا عملااوا مكتوبااا  ومحفوظااا ؛ وذلااك مااا و  ،اآلخاارة فااي المااوتى اهلل  بعااثأي ي    {{2121}يددس:}يددس:
 واقتادى ،شر أو ،خير سنة من وما تركوا ،شر أو خيرفعل  من، الكاتبون الكرامالمال،كة  تهكتب
يوياد و  ،شاي،ا   مناه يانقص أن غيار مان أوزارهام مثال عليهم أو أجورهم، مثل فلهم بعدهم، من بهم

َر[ }القي مة::  قولههذا المعنى  َم َوَأخَّ ُِ اإِلْنَس ُن َيْوَمئٍِذ بََِم َقدَّ َر[ }القي مة:]ُينَبَّ َم َوَأخَّ ُِ اإِلْنَس ُن َيْوَمئٍِذ بََِم َقدَّ {{7575]ُينَبَّ
(1). 

َّ  فِيِه َوَيُقوُلونَ   قوله تعالى:   ب. َّ  فِيِه َوَيُقوُلونَ ]َوُوِضَع الكَِت ُب َفَُتَ  اُِلْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ُِم َي  َوْيَلَتنَ  َمي ِل َهيَذا الكَِتي ِب ََل َي  َوْيَلَتنَ  َمي ِل َهيَذا الكَِتي ِب ََل   ]َوُوِضَع الكَِت ُب َفَُتَ  اُِلْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ُِم

ًدا[ َْ َك َأ ا َوََل َيْظلُِم َربه َْ ِْضً َص َه  َوَوَجُدوا َم  َعِمُلوا  ْْ ًة إَِلَّ َأ َْ
ًة َوََل َكبِ َْ ًدا[ُيَغ ِدُر َصِغ َْ َك َأ ا َوََل َيْظلُِم َربه َْ ِْضً َص َه  َوَوَجُدوا َم  َعِمُلوا  ْْ ًة إَِلَّ َأ َْ
ًة َوََل َكبِ َْ     {{0505}الكهف:}الكهف:  ُيَغ ِدُر َصِغ

حال العصاة والمشاركين عناد نشار صاحا،ف أعماالهم ياوم القياماة  ففي هذه اآلية يصف اهلل 
ول  ،وحفظهاا افيها وأثبتهاا ،وكتبهاا ،عادهاصاغيرة، ول كبيارة إل  تاركوفهم، حيث وجدوها لام توخ

                                                 
 .  4/7معالم التنزيل:  .4/40.  تفسير القرآن العزيز: 3/117بحر العلوم:  .555(  انظر: تفسير مجاهد: ص1)
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 ،لاه المساتحق عقابه في يزيد أو السي،ات، من يعمل لم ما فيكتب أحدا  من عباده، يظلم اهلل 
 فأفعال العباد المحصاة هي سبب في مصيره. . (1)أعلم تعالى واهلل

 فعال من توفيق وهداية أو إضالل وهالك: رابعاا: ما يترتب على األ

َمْت َيَداُه إِنَّ  َجَعْلنَ  َعََل قُ قوله تعاالى:  أ.  َِْعَرَض َعنَْه  َوَنِِسَ َم  َقدَّ ِه َف َر بَِآَي ِت َربِّ َّْن ُذكِّ َمْت َيَداُه إِنَّ  َجَعْلنَ  َعََل قُ ]َوَمْن َأْظَلُم ُِم َِْعَرَض َعنَْه  َوَنِِسَ َم  َقدَّ ِه َف َر بَِآَي ِت َربِّ َّْن ُذكِّ ُليوَِّبِْم ُليوَِّبِْم ]َوَمْن َأْظَلُم ُِم

َتُدوا إًِذا َأَبًدا[َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِِف َآَذاَِّنِْم َوْقًرا َوإِْن َتْدعُ َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِِف َآَذاَِّنِْم َوْقًرا َوإِْن َتْدعُ  َتُدوا إًِذا َأَبًدا[ُهْم إََِل اَُلَد  َفَلْن َُّيْ فاي هاذه اآلياة   {{9191}الكهف:}الكهف:  ُهْم إََِل اَُلَد  َفَلْن َُّيْ
، إضاااالله للعباااد بساااببه مااان فعلاااه، وهاااو إعراضاااه عااان النظااار فاااي آياااات اهلل  قاااد قااارن اهلل 

هذه عقوبة علاى اإلعاراا المحكاي عانهم،  ]إِنَّ  َجَعْلن  َعَل ُقُلوَِّبِْم َأكِنًَّة[واإليمان فقوله تعالى: 
الصمم وهماا علاى وجاه الساتعارة، فاي  :جمع كنان وهو الغطاء، والوقر :واألكنة ،أو تعليل لهم

َتُدوا إِذًا َأَبدًا[قلة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم لإليمان  أناه  يريد باه مان قضاى اهلل  ]َفَلْن َُّيْ
 .(2)ل يومن

مْ َأَأْنيَذْرَِتُمْ   َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ   َوَسَواء ٌ َوَسَواء ٌ ]]قولاه تعاالى:   ب. ْ   َأمْ َأمْ   َأَأْنيَذْرَِتُ ْ َِل يََم   ، ، ُيْؤِمنُيونَ ُيْؤِمنُيونَ   ََل ََل   ُتنْيِذْرُهمْ ُتنْيِذْرُهمْ   َِل يََم إِنَّ َبيعَ   َمينِ َمينِ   ُتنْيِذرُ ُتنْيِذرُ   إِنَّ َبيعَ اتَّ ْكرَ   اتَّ ْكرَ اليذِّ ي  اليذِّ يَوَخِِشَ   َوَخِِشَ

ْْحَنَ  ْْحَنَ الرَّ هُ   بِ ْلَغْيِب بِ ْلَغْيِب   الرَّ ْ هُ َفَبْشِّ ْ فهذه اآليات الكريمة تباين أن سابب عادم  {{2222--2020::يسيس}}[ [ َكِريمٍ َكِريمٍ   َوَأْجرٍ َوَأْجرٍ   بَِمْغِفَرةٍ بَِمْغِفَرةٍ   َفَبْشِّ
نماا  آن مانها اهلل إيمانهم، وعدم استفادتهم من اإلناذار، هاو عادم عملهام باالقر  فاي األرا، وا 

أن سابب عادم إيماانهم هاو تعااميهم  ، فمن هناا باين اهلل ينفع اإلنذار من عمل بمنها اهلل 
باااين مااان أناااذرهم، ولاام يومناااوا فلااام ينتفعااوا باإلناااذار، ومااان لااام  عاان العمااال بديناااه، فساااوى اهلل 

نما ينذرهم بعدا  عن الحق،  . (3)به انتفع لمن اإلنذار وا 
 

 

 

 

 

                                                 
قرآن العظيم: تفسير ال .2/305. مدارك التنزيل: 3/167لباب التأويل: .248ص:(  انظر: تنوير المقباس1)

 .  3/277ر المديد: البح. 5/165
 .  1/468التسهيل لعلوم التنزيل:  .3/201(  انظر: معالم التنزيل: 2)
.  البحر المديد:  6/565.  تفسير القرآن العظيم:  4/448.  المحرر الوجيز:  4/7(  انظر: معالم التنزيل:  3)

4/555  . 
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 املبحث الثالث
 املشيئة واإلرادة اإلهلية

 
 ثالثة مطالب:  ويشتمل على

 المطلب األول: معنى المشيئة واإلرادة.
 المطلب الثاني: أقسام اإلرادة اإللهية.

 .المطلب الثالث: هل ينسب الشر إلى اهلل 
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 المبحث الثالث
 المشيئة واإلرادة

 المطلب األول: معنى المشيئة واإلرادة:
 أولا:  تعريف المشيئة: 

 . المشيئة لغة: 3

 . (1)وفي ديوان األدب: المشي،ة أخص من اإلرادة. اإلرادةأي : مهموزة المشي،ة    

 . المشيئة اصطالحاا:2

 إعااااادام أو ،المعااااادوم إليجااااااد الساااااابقة والعناياااااة ،الاااااذات لااااايتج عااااان عباااااارةب:  اهلل مشاااااي،ة    
  .(2)بالموجود

 ثانياا: تعريف اإلرادة:

 . اإلرادة لغة:3

 الااواو َأن ِإل ،كااذا يفعاال أن علااى أرْدت ااه أي راودتااه: قااولن أي )َرَود(، واواأللااف  أصاالها واإلرادة
 فاي وساقطت ،يااء المساتقبل وفاي ،فا  َأل الماضي في فانقلبت ،قبلها ما ِإلى هاحركت   قلتفن   نتسك  

 (4)،شااااءة  : الش اااْيء وَأَرادَ . (3)آخاااره فاااي الهااااء منهاااا وعاااو ا السااااكنة األَلاااف لمجاورتهاااا المصااادر
  .(5)تكون محبة وغير محبة اإلرادة  و 
 . اإلرادة اصطالحاا:2

أ.  بهاااي صااافة وجودياااة قديماااة قا،ماااة بذاتاااه تعاااالى، تخصاااص الممكااان بااابعا ماااا يجاااوز علياااه 
 . (6)د المخلوق في زمن دون غيره، وفي مكان دون آخربكوجو 

                                                 
 .1/103.  لسان العرب:171اح: ص:.  مختار الصح2/517(  انظر:  النهاية في غريب الحديث واألثر: 1)
 .216( التعريفات: ص2)
 .  187/ 3.  لسان العرب: 64/ 8(  كتاب العين: 3)
 .3/187. لسان العرب: 1/267.   مختار الصحاح: 421/ 5(  المحكم والمحيط األعظم: 4)
 .   5/421 :(  المحكم والمحيط األعظم5)
 .135: صحق اهلل  (  الصفات الواجبة والمستحيلة والجا،زة في6)
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ا يتعلق ل ما هيب. ب  قاال كما ،بووجوده لحصوله أمر ا تخصص صفة فإنها بالمعدوم، إل دا،م 
ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئ  َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن[: تعالى اهلل ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئ  َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن[]إِنَّ  .(1) {{8181}يس:}يس:  ]إِنَّ

  .(2)بويكون تعلقها بما يصل كونه مرادا   ،صفة قا،مة بذاتهج. ب
 

 المطلب الثاني: أقسام اإلرادة اإللهية:
 والفطرة ، اهلل عند من المنزلة الكتب وجميع ،آخرهم إلى أولهم من الرسل جماإإ دل قدل

 ليسأن و ، ، على وجوب اإليمان بإرادة ومشي،ة اهلل العقل وأدلة ،خلقه عليها  اهلل فطر التي
 التوحيد عموم هذا ،يكن لم يشأ لم وما ،كان شاء فما ،وحده  اهلل مشي،ة إل موجب دالوجو  في

، وأخذه التابعون عنهم، ولم يزل وهذا كالم أخذه الصحابة عن رسول اهلل  ،به إل يقوم ل الذي
 . (3)يأخذه الخلف عن السلف من غير نكير، وصار ذلك إجماعا  منهم على ذلك

 ،علمااهب لإ شاايء اآلخاارة فااي ول ،الاادنيا فااي يكااون لماعااة علااى أنااه باتفااق أهاال الساانة والج
 ، بااااالحكم ل بالوصااااف كتبااااه ولكاااان ؛المحفااااوظ اللااااوح فااااي كتبااااهقااااد  بمشااااي،ته، و  وقاااادره ،وقضااااا،ه
 عدماااه حاااال فااي المعااادوم تعااالى اهلل يعلااام ،كيااف باااال األزل فااي صااافاته والمشااي،ة ،والقااادر ،والقضاااء
 ؛فناااوه كيااف ويعلاام ،وجااوده حااال فااي الموجااود اهلل ويعلاام ،أوجااده إذا يكااون كيااف نااهأ ويعلاام ،معاادوما  
 . (4)بالمخلوقين عند يحدث والختالف ،التغير ولكن

 شااء ماا وأناه شيء، كل خالق اهلل أن والقدر بالقضاء إيمانهم مع وأ،متها األمة سلف اتفقبو 
 يفعلاون وقادرة مشاي،ة لهام بادالع وأن يشاء، من ويهدي يشاء من يضل وأنه يكن، لم يشأ لم وما كان

 قالحيث  اهلل يشاء أن إل يشاوون ل العباد أن قولهم مع عليه،  اهلل أقدرهم ما وقدرتهم بمشي،تهم
، وعلاى هاذا تكاون مشاي،ة العباد (5)ب{{1515}التَّكوير:}التَّكوير:]َوَم  َتَش ُءوَن إَِلَّ َأْن َيَش َء اهللُ َربه الَع َِلنَِي[ ]َوَم  َتَش ُءوَن إَِلَّ َأْن َيَش َء اهللُ َربه الَع َِلنَِي[   :تعاالى اهلل

 . (6)كان، وما لم يشأ لم يكن ، فما شاء اهلل اهلل تابعة لمشي،ة 

 كتااب فاي اإلرادة أنعلاى  وغيارهم ،النظار أهال مان وكثيار ،الحديث وأهل ،الفقه أ،مةواتفق 
  قسمين:   اهلل

                                                 
 16(  التعريفات: ص 1)
 .13/450فتل الباري: لبن حجر،  (2)
 . 107شفاء العليل:  ص .85العتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: صانظر:   (3)
 .25( الفقه األكبر: ص4)
 .8/455( مجموإ الفتاوى: 5)
 105( انظر:  شفاء العليل: ص6)
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 خلقية إجبارية:  قدرية كونية إرادة: األولى

 كااان اهلل شاااء مااف ،الحااوادث لجمياع الشاااملة المشاي،ة وهااي ،يفعلاه مااا يرياد هأنااو  ،الخلاق إرادة
 ومنهاا . ل أم ورضايه،  اهلل أحباه ساواء مرادهاا يجاب التاي هاي اإلرادة وهاذه يكان، لام يشاأ لام وما
َعيْ  َصيْدَرُه َضييًِّق  : تعالى قوله ُه ََيْ ْق َصْدَرُه لِْْلِْسََلِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَّ َعيْ  َصيْدَرُه َضييًِّق  ]...َمْن ُيِرِد اهللُ َأْن َُّيِدَيُه َيْْشَ ُه ََيْ ْق َصْدَرُه لِْْلِْسََلِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَّ َرًجي  ]...َمْن ُيِرِد اهللُ َأْن َُّيِدَيُه َيْْشَ َرًجي  َْ َْ

َك َفعَّ ل ٌ ِلَِي  ُيِرييُد[   ......]]: تعالى قوله  ، {{219219}اْلنعام:}اْلنعام:[ [ ...... َك َفعَّ ل ٌ ِلَِي  ُيِرييُد[ إِنَّ َربَّ ، وقاد ورد هاذا الناوإ مان {{201201}هدود:}هدود:إِنَّ َربَّ
 اإلرادة في سورتي الكهف ويس في أكثر من موضع:

ْْحَنُ   ُيِرْدنِ ُيِرْدنِ   إِنْ إِنْ   ......]]: تعالى قوله.  1 ْْحَنُ الرَّ    ..{{1313::يسيس}}[ [ ُذونِ ُذونِ ُينْقِ ُينْقِ   َوََل َوََل   َشْيًئ َشْيًئ   َشَف َعُتُهمْ َشَف َعُتُهمْ   َعنِّيَعنِّي  ُتْغنِ ُتْغنِ   ََل ََل   بُِضر بُِضر   الرَّ

ََم إِنَََّم ]]: تعالى قوله.  2    .{{8181::يسيس}}  [[َفَيُكونُ َفَيُكونُ   ُكنْ ُكنْ   َلهُ َلهُ   َيُقوَل َيُقوَل   َأنْ َأنْ   َشْيًئ َشْيًئ   َأَرادَ َأَرادَ   إَِذاإَِذا  َأْمُرهُ َأْمُرهُ   إِنَّ

ُُهَ    ......]]: تعالى قوله  .3 َك َأْن َيْبُلَغ  َأُشدَّ ََِراَد َربه ُُهَ  َف َك َأْن َيْبُلَغ  َأُشدَّ ََِراَد َربه     {{8181}الكهف:}الكهف:[ [ ......َف

ِْ   َوإِنْ َوإِنْ ]]: تعالى قوله:  و 4 ِْ َنَش  .{{9595::يسيس}}[ [ ُينَْقُذونَ ُينَْقُذونَ   ُهمْ ُهمْ   َوََل َوََل   َليُهيمْ َليُهيمْ   يَخ يَخ َِصِ َِصِ   َفََل َفََل   ُنْغِرْقُهمْ ُنْغِرْقُهمْ   َنَش

وَن[   :تعالى قوله.  و 5 ُ
ُِ َِنَّى ُيْب اَط َف َ ُِّ وَن[ ]َوَلْو َنَش ُء َلَطَمْسنَ  َعََل َأْعُينِِهْم َف ْسَتَبُقوا ال ُ
ُِ َِنَّى ُيْب اَط َف َ ُِّ    ..{{4444}يس:}يس:]َوَلْو َنَش ُء َلَطَمْسنَ  َعََل َأْعُينِِهْم َف ْسَتَبُقوا ال

  {{4141}يس:}يس:ا ُمِضيًّ  َوََل َيْرِجُعوَن[ ا ُمِضيًّ  َوََل َيْرِجُعوَن[ ]َوَلْو َنَش ُء َِلََسْخنَ ُهْم َعََل َمَك َنتِِهْم َفََم اْسَتَط ُعو]َوَلْو َنَش ُء َِلََسْخنَ ُهْم َعََل َمَك َنتِِهْم َفََم اْسَتَط ُعو: تعالى قوله.  و 6

ٍء إِِّنِّ َف ِع  ٌ َذلَِك َغًدا[: تعالى قوله. و 7  ٍء إِِّنِّ َف ِع  ٌ َذلَِك َغًدا[]َوََل َتُقوَلنَّ لَِِشْ      {{1313}الكهف:}الكهف:  ]َوََل َتُقوَلنَّ لَِِشْ

َِّ أِلَْقييَرَب ِمييْن َهييَذ : تعااالى قولااه. و 8 ييِدَيِن َر ييَك إَِذا َنِسيييَت َوُقييْ  َعَسييى َأْن َُّيْ َِّ أِلَْقييَرَب ِمييْن َهييَذ ]إَِلَّ َأْن َيَشيي َء اهللُ َواْذُكييْر َربَّ ييِدَيِن َر ييَك إَِذا َنِسيييَت َوُقييْ  َعَسييى َأْن َُّيْ ا ا ]إَِلَّ َأْن َيَشيي َء اهللُ َواْذُكييْر َربَّ

  {{1010}الكهف:}الكهف:َرَشًدا[ َرَشًدا[ 

   {{4545}الكهف:}الكهف:  ]َق َل َسَتِجُدِِّن إِْن َش َء اهللُ َص بًِرا َوََل َأْعِِص َلَك َأْمًرا[]َق َل َسَتِجُدِِّن إِْن َش َء اهللُ َص بًِرا َوََل َأْعِِص َلَك َأْمًرا[: تعالى قوله.  و 5

َة إَِلَّ بِي هللِ إِْن َتيَرِن َأَني  َأَقي َّ مِ  .تعالى قوله.  و 10 َة إَِلَّ بِي هللِ إِْن َتيَرِن َأَني  َأَقي َّ مِ ]َوَلْوََل إِْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َم  َش َء اهللُ ََل ُقيوَّ نْيَك َمي ًَل نْيَك َمي ًَل ]َوَلْوََل إِْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َم  َش َء اهللُ ََل ُقيوَّ

ففي هذه اآلياة نفاى أن يملاك العباد كسابا  ينتفاع باه، أو يضاره إل بمشاي،ة   { { 3535}الكهف:}الكهف:َوَوَلًدا[ َوَوَلًدا[ 
 . (1)وقدرته اهلل 

 لاام يشااأ لاام مااا نأ وتااارة ،بمشااي،ته الكااون فااي مااا كاال أن اهلل  يخباار ونحوهااا ،اآليااات وهااذهب
 لو وأنه ،وكتبه قدره الذي القدر خالف كانل شاء لو وأنه ،الواقع خالف لكان شاء لو أنه وتارة ،يكن
 الواقاع أن ذلاك فتضامن ،واحادة أماة وجعلهام ،الهادى علاى خلقاه لجماع شااء لاو وأناه ،عصى ما شاء

                                                 
 .85لرشاد: ص(  العتقاد والهداية إلى سبيل ا1)
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 رب كوناااه معناااى وهاااو ؛الربوبياااة حقيقاااة وهاااذا أن يقاااع، مشاااي،ته لعااادم فهاااو يقاااع لااام ماااا وأن ،بمشاااي،ته
 ،بساط ول ،قابا ول ،مناع ول ،عطااء ول ،رزق ول ،خلاق فاال ،عبااده بتادبير القاا،م وكونه ،العالمين

 بمشااي،ته ذلااك وكاال ،إذنااه بعااد إل ،شااقاوة ول ،سااعادة ول ،هاادى ول ،إضااالل ول ،حياااة ول ،مااوت ول
 .(1)بغيره رب ول ،سواه مدبر ول ،غيره مالك ل إذ ،وتكوينه

ففيهاا وعياد مان     {{1515}الكهدف:}الكهدف:[ [ ......ْلَيْكُفْر ْلَيْكُفْر َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َش َء فَ َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َش َء فَ   ......]]:  تعاالى قولهوأما 
ي  َأْعَتيْدَن  ......]]  ، ليس على سابيل تفاويا المطلاق للفعال؛ وذلاك لماا تالهاا مان قولاه تعاالى: اهلل  ي  َأْعَتيْدَن  إِنَّ إِنَّ

اِدُقَه   َْ َط َِّبِْم ُُسَ اِدُقَه  لِلظَّ ِلنَِِي َن ًرا َأ َْ َط َِّبِْم ُُسَ {{1515}الكهف:}الكهف:[ [ ......لِلظَّ ِلنَِِي َن ًرا َأ
(2). 

يِذيَن َآَمنُيوا ]َوإَِذا قِيَ  َليهُ ]َوإَِذا قِيَ  َليهُ وأما ما ورد في قوله تعالى:  َّ  َرَزَقُكُم اهللُ َق َل الَّيِذيَن َكَفيُروا لِلَّ يِذيَن َآَمنُيوا يْم َأْنِفُقوا ُِم َّ  َرَزَقُكُم اهللُ َق َل الَّيِذيَن َكَفيُروا لِلَّ يْم َأْنِفُقوا ُِم

  {{0101}يس:}يس:َأُنْطِعُم َمْن َلْو َيَش ُء اهللُ َأْطَعَمُه إِْن َأْنُتْم إَِلَّ ِِف َضََلٍل ُمبنٍِي[ َأُنْطِعُم َمْن َلْو َيَش ُء اهللُ َأْطَعَمُه إِْن َأْنُتْم إَِلَّ ِِف َضََلٍل ُمبنٍِي[ 

قاااالوا  فهاااذه اآلياااة تتحااادث عااان أغنيااااء المشاااركين، عنااادما ط لاااب مااانهم اإلنفااااق علاااى الفقاااراء، ف
وألطعمهم من رزقه، فانحن نوافاق مشاي،ة  ،هولء الذين أمرتمونا باإلنفاق عليهم، لو شاء اهلل ألغناهم

 بعااا أغنااى  اهلل ألن باطاال؛ يزعمااون الااذي وهااذا، قااولهم هااذا ماان  باااب السااتهزاء. ف(3)اهلل فاايهم
 إلاى حاجاة   ل ،باإلنفااق نايالغ وأمار ،بخاال   ل ،الفقيار مان الادنيا فمناع ،اباتالء   بعضاهم وأفقر ،الخلق
 اهلل مشااي،ة علااى ألحااد اعتااراا ول الغنااي، مااال فااي لااه فاارا فيمااا بااالفقير الغنااي ليبلااوَ  ولكاان مالااه،
 ،(4)خلقه في وحكمه . 
  اختيارية: شرعيةأمرية  دينية إرادة: ثانيةال

 وهاي عناه،، وتارك ماا نهااه باه أماره ماا فعال العباد من يريد يأ ،باألمر المتعلقة اإلرادةوهي 
ييي   :تعاااالى قولاااه ومنهاااا ،والرضاااا للمحباااة المتضااامنة ييي َوََل ُيِرييييُد بُِكيييُم الُعَْسَ ييي ]...ُيِرييييُد اهللُ بُِكيييُم الُيَْسَ ييي َوََل ُيِرييييُد بُِكيييُم الُعَْسَ ]...ُيِرييييُد اهللُ بُِكيييُم الُيَْسَ

َهَواِت َأْن َْتِيُلوا  :تعالى قوله ، و  {{723723...[}البقرة:...[}البقرة: َهَواِت َأْن َْتِيُلوا ]َواهللُ ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الشَّ ]َواهللُ ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الشَّ

 والعبااد مخياار فيهااا بااين الفعاال والتاارك، وهااي مااوطن الختبااار، والبااتالء،  { { 8787 َعظِيييًَم[ }النسيي ء: َعظِيييًَم[ }النسيي ء:َمييْيًَل َمييْيًَل 
 ول اهلل يحبااه ل مااا هااذا :القبااا،ل يفعاال لماان يقولااون الناااس تجااد ولااذلك مرادهااا، يجااب ل اإلرادة وهااذه

  .(5)يرضاه

                                                 
 .110( شفاء العليل: ص 1)
 .  107( شرح بدء األمالي:  ص2)
 .  580/ 6تفسير القرآن العظيم:  .7/20 معالم التنزيل:انظر: ( 3)
 .7/20( معالم التنزيل:  4)
 . 3/156( منهاج السنة النبوية:  5)
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 . وتقديره قضا،ه و ي،تهومش وعلمه وبرضا،ه وبمحبته ،تعالى اهلل بأمر واجبة كلها الطاعاتف
 . (1)ببأمره ول برضا،ه ول بمحبته ل ومشي،ته وتقديره وقضا،ه بعلمه كلها والمعاصي

 : (2)عالقة الموجودات بأنواع اإلرادة

 إرادة أراده  اهلل فاإن ،الصاالحة األعماال مان الوجاود فاي وقاع ماا وهو :اإلرادتان به تعلقت ما.  1
 .كان لما ذلك ولول فوقع؛ كون إرادة وأراده ،ورضيه ،وأحبه ،به فأمر وشرإ؛ دين

 يحبهااا وهااو ،الصااالحة األعمااال ماان بااه  اهلل أماار مااا وهااو: فقااط الدينيااة اإلرادة بااه تعلقاات مااا .2
  .دين إرادة كلها فتلك ،والفجار الكفار األمر ذلك فعصى ،تقع لم لكنو  ،وقعت لو ويرضاها

 كالمباحات: بها يأمر لم التي الحوادث من وشاءه قدره ما هوو  :فقط الكونية اإلرادة به تعلقت ما .3
 لعبااده يرضاى ول ،بالفحشاء يأمر ل هو إذ ،يحبها ولم يرضها ولم بها يأمر لم فإنه والمعاصي

 وماا ،كاانتعالى  اهلل شاء ما فإنه ،وجدت ولما ،كانت لما لها وخلقه وقدرته مشي،ته ولول ،الكفر
 .يكن لم يشأ لم

 .    والمعاصي المباحات أنواإ من يكن لم ما فهذا :هذه ول اإلرادة هذه به تتعلق لم ما .4

 فاال العلم، لتعلق تابع اإلرادة وتعلق ،اإلرادة لتعلق تابع القدرة تعلقبومما ينبغي العلم به أن 
عدامه إيجاده أراد ما إل عندنا الممكنات من  ميعدِ  أو ديوجِ   منها ملِ عَ  فما م،لِ عَ  ما إل يريد ول ،وا 
   .(3)بيرده لم كونت ل اأنه علم وما أراده، ونتك اأنه

 

 ؟: المطلب الثالث: هل ينسب الشر إلى اهلل
 حتاى مومناا   العباد يكاون ول ،ألحاد يصال ل اإليماانلقد اتفق أهل السنة والجماعة علاى أن 

 والمخاالفر، الناا دخال علياه ماات إن بذلك بالمكذ   ن، وأ، وأنهما خلق هللوشره خيره بالقدر يومن
خلاق الخيار، والشار، وقادرهما علاى عبااده،  وعلاى هاذا فاإن اهلل  (4).الهالكاة الفارق مانيكون  لذلك

 وقد ورد ما يدل على ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية.

                                                 
 .35ص :(  الفقه األكبر1)
 .75: ص.  شفاء العليل150-185/ 8(  مجموإ الفتاوى: 2)
 .156/  1(  لوامع األنوار البهية: 3)
اإلبانة عن أصول الديانة:  .86. شرح السنة: ص26. متن العقيدة الطحاوية: ص103( الفقه األكبر: ص4)

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:  .61اعتقاد أ،مة الحديث: ص .3/145: الكبرى اإلبانة .387ص
. 8/242مجموإ الفتاوى:   .150أصول الدين: للغزنوي، ص .124أصول الدين: للبغدادي، ص .1/157

 .  335شفاء العليل:
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 أولا:  التعريف بالخير والشر:

 . التعريف بالشر:3

 . (2)، ضد الخير(1)رالشري السوء والفعل للرجل: الشر لغة أ. 

 :  الشر اصطالحاا  ب. 

   .(3)الطبعَ  الشيءِ  مالءمة عدم عن عبارة.  1

 . (4)محله غير في الشيء وضع.  2

 . (5)نفعه على ضره زاد ما.  3
 .  التعريف بالخير: 2

 . (6)الخير ضد الشر: أ.  الخير لغة

 ب. الخير اصطالحاا:

 وضع الشيء في محله.        

 األلم من ضرره ألن ؛خيرا   األولياء على النازل البالء صار ولهذا؛ضره على نفعه دزا ما وأنه
اَهْيب   َعانْ . وهذا معناى ماا ورد اآلخرة في كثير الثواب من وخيره الدنيا، في قليل  قَاالَ : قَاالَ  ص 

باا) :الل ه َرس ول   ر   ع ج  م ن   أل  م   ْ ر هُ  إ نَّ  ال ُم ي رٌ  ُكلَّهُ  أ م  ل ي س   خ  دٍ  اك  ذ   و  م ن   إ لَّ  أل  ح   ْ اب ت هُ  إ ن   ل ل ُم  أ ص 
ي راا ف ك ان   ش ك ر   س رَّاءُ  اب ت هُ  و ا  ن   . ل هُ  خ  رَّاءُ  أ ص  ب ر   ض  ي راا ف ك ان   ص   .  (7)(ل هُ  خ 

 للخير وللشر:  ثانياا: األدلة على خلق اهلل 

 أ.  األدلة من القرآن:

َسنَة ٌ تَ قوله تعاالى:  َْ َسنَة ٌ تَ ]إِْن ُتِصْبَك  َْ ُسْؤُهْم َوإِْن ُتِصْبَك ُمِصيَبة ٌ َيُقوُلوا َقْد َأَخْذَن  َأْمَرَن  ِمْن َقْبُ  َوَيَتَولَّْوا ُسْؤُهْم َوإِْن ُتِصْبَك ُمِصيَبة ٌ َيُقوُلوا َقْد َأَخْذَن  َأْمَرَن  ِمْن َقْبُ  َوَيَتَولَّْوا ]إِْن ُتِصْبَك 

ونَ  ُْ ونَ َوُهْم َفِر ُْ ِ  اُِلْؤِمنُوَن[   ،،َوُهْم َفِر ِ  اُِلْؤِمنُوَن[ ُقْ  َلْن ُيِصيَبنَ  إَِلَّ َم  َكَتَب اهللُ َلنَ  ُهَو َمْوََلَن  َوَعََل اهللِ َفْلَيَتَوكَّ   {{9292--9090}التوبة:}التوبة:ُقْ  َلْن ُيِصيَبنَ  إَِلَّ َم  َكَتَب اهللُ َلنَ  ُهَو َمْوََلَن  َوَعََل اهللِ َفْلَيَتَوكَّ

                                                 
 . 4/400.لسان العرب: 1/156مختار الصحاح: انظر:  (1)
 .1/354(  مختار الصحاح: 2)
 .127(  التعريفات: ص3)
 .255( شرح الطحاوية: ص4)
 .363/ 3( انظر: أحكام القرآن:  5)
 . 4/264لسان العرب:  .1/156مختار الصحاح: انظر:  ( 6)
 .8/227(  صحيل مسلم: كتاب: الزهد والرقا،ق، باب: المومن أمره كله خير، 7)
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ماان  ،فااي اللااوح المحفااوظلنااا  لاان يصاايبنا إل مااا كتااب اهلل  شااي،ة اهلل نحاان تحاات مأي 
  .(1)أو رخاء ،أو شدة ،أو رجاء ،أو خوف ،أو شر ،خير

يْذُتْم ِميْن ُدونِيِه َأْولَِيي َء ََل َيْملُِكيوَن قوله تعالى:  َ ََمَواِت َواألَْرِض ُقيِ  اهللُ ُقيْ  َأَف َّتَّ يْذُتْم ِميْن ُدونِيِه َأْولَِيي َء ََل َيْملُِكيوَن ]ُقْ  َمْن َربه السَّ َ ََمَواِت َواألَْرِض ُقيِ  اهللُ ُقيْ  َأَف َّتَّ ]ُقْ  َمْن َربه السَّ

ُْ َأْم َهْ  َتْسَتِوي الظهُلََمُت َوالنهوُر َأْم َجَعُلوا هللِ  أِلَْنُفِسِهمْ أِلَْنُفِسِهمْ  ا ُقْ  َهْ  َيْسَتِوي األَْعَمى َوالَبِص ُْ َأْم َهْ  َتْسَتِوي الظهُلََمُت َوالنهوُر َأْم َجَعُلوا هللَِنْفًع  َوََل َْضًّ ا ُقْ  َهْ  َيْسَتِوي األَْعَمى َوالَبِص َكي َء   َنْفًع  َوََل َْضًّ َكي َء ُ َ َ ُ

ُد الَقهَّ ُر[
ِْ ٍء َوُهَو الَوا ُد الَقهَّ ُر[َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَش َبَه اخَلْلُق َعَلْيِهْم ُقِ  اهللُ َخ لُِق ُك ِّ ََشْ
ِْ ٍء َوُهَو الَوا   .{{2424د:د:}الرع}الرع  َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَش َبَه اخَلْلُق َعَلْيِهْم ُقِ  اهللُ َخ لُِق ُك ِّ ََشْ

، فال يجاوز عباادة ساواه؛ ألن  ففي هذه اآلية استنكار على من اتخذ أولياء من دون اهلل 
 عنهاا، تدفعاه ضارًّا ول نفساها، إلاى تجلباه نفع اا تملاك لخالق كل شيء، فالمعبودات األخارى  اهلل 
 ،والحيااة ،والضار ،لنفاعا بياده من عبادة وتركتم أبعد ، لغيرها مْلكه فِمنْ  لنفسها، ذلك تملك لم إذ وهي

 . كلها األشياء وتدبير ،والموت

َسنَة ٌ   ُتِصْبُهمْ ُتِصْبُهمْ   َوإِنْ َوإِنْ :]... :]... تعاالى قولاه َسنَة ٌ َْ   ِمينْ ِمينْ   َهيِذهِ َهيِذهِ   َيُقوُليواَيُقوُليوا  َسييَِّئة ٌ َسييَِّئة ٌ   ُتِصيْبُهمْ ُتِصيْبُهمْ   َوإِنْ َوإِنْ   اهللِاهللِ  ِعنْيدِ ِعنْيدِ   ِمينْ ِمينْ   َهيِذهِ َهيِذهِ   َيُقوُلواَيُقوُلوا  َْ

يِديًث   َيْفَقُهونَ َيْفَقُهونَ   ونَ ونَ َيَك دُ َيَك دُ   ََل ََل   الَقْومِ الَقْومِ   َهُؤََلءِ َهُؤََلءِ   َفََملِ َفََملِ   اهللِاهللِ  ِعنْدِ ِعنْدِ   ِمنْ ِمنْ   ُك ٌّ ُك ٌّ   ُقْ  ُقْ    ِعنِْدكَ ِعنِْدكَ  يِديًث َْ  قفار  ففاي هاذه اآلياة ب { { 1818::النسداءالنسداء}}  [[َْ
 اهلل مان هاذه فجعال المصاا،ب، هي التي السي،ات وبين النعم، هي التي الحسنات بين ، وهاذه 
 من وجه من فما وجه، كل من بها أحسن هو إذ ،اهلل إلى مضافة الحسنة ألن اإلنسان، نفس من

 تلااك باعتبااار وهااي لحكمااة، يخلقهااا إنمااا فهااو السااي،ة، وأمااا إليااه، اإلضااافة يقتضااي وهااو إل أوجههااا
 .(2)بوخير حسن كله فعله بل قط، سي،ة يفعل ل الرب فإن إحسانه، من الحكمة

أناه  وتطبيق ذلك فاي قصاة موساى والخضار عليهماا الساالم فكاان ظااهر فعال الخضار 
ما أخبر بدوافع فعله، وأن عليه، ولكن حقيقة الفعل ظهرت عند أذى وشر، لهذا اعترا موسى 

، وكاناات قصااة ، وكااان يحماال ماان الخياار الكثياار، وكاال ذلااك لحكمااة اهلل فعلااه كااان بااأمر اهلل 
؛ ليعلم عبااده معناى الحكماة المطلقاة فاي كال ماا يفعلاه اهلل موساى والخضر خير مثال ضربه اهلل 

  . 
 األدلة من السنة:

ا: الَ قَ   اْلَخط ابِ  ْبنِ  ع َمرِ ما ورد عن   أ. نُ  ب ي ن م  ن ـد   ن ح  ٍم، ذ ات    اهلل   ر ُسـول   ع  ل ي ن ـا ط ل ـع   إ ذ   ي ـو   ع 
يدُ  ر ُجلٌ  ، ب ي اض   ش د  يدُ  الثِّي اب  ، س ـو اد   ش ـد  ل ي ـه   ُيـر ى ل   الشَّـع ر  رُ  ع  ، أ ثـ  نَّـا ي ع ر فُـهُ  و ل   السَّـف ر  ـٌد، م   أ ح 
تَّى ل س   ح  ن د   ، النَّب يِّ  إ ل ى ج  ب ت ي ه   ف أ س  ب ت ي ه ، إ ل ى ُرك  ع   ُرك  ض  و  ل ى ك فَّي ه   و  ذ ي ه   ع   ... قال جبريل ف خ 

                                                 
 .3/482( غرا،ب القرآن ورغا،ب الفرقان: 1)
  .365( شرح العقيدة الطحاوية:  ص2)
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: ن ــي ب ر  ــن   أ خ  ــان   ع  يم  م ن   أ ن  ) : ق ــال  . اإل    ْ ــ ــه   ب اللَّــه   ُت ئ ك ت  م ال  ــه   و  ُكُتب  ُرُســل ه   و  م   و  ــر   و ال ي ــو  خ   اآل 
م ن    ْ ُت ي ر ه   ب ال ق د ر   و  ش رِّه   خ     .(1)( و 

ـذَّب  ) : يقاول  اهلل رساول سامعت :قاالأناه   ثابات ابن زيد ما ورد عن. ب ل ـو  أ نَّ اللَّـه  ت ع ـال ى ع 
ي ـراا ل ُهـ تُـُه خ  م  ُهـم  ك ان ـت  ر ح  م  ل ـو  ر ح  ، و  ي ـُر ظ ـال ٍم ل ُهـم  ـيه  ل ع ـذَّب ُهم  و ُهـو  غ  ـن  أ ه ل  س ـم او ات ه  و أ ر ض  م  م 

ل و   ، و  م  م ال ه  ـلَّ  أ ع  ج  ـزَّ و  ث ُل ُأُحٍد ذ ه باا ُين ف ُقُه ف ي س ب يل  اللَّه ، ل  ي ق ب لُـُه اللَّـُه ع  ك ان  ل ر ُجٍل ُأُحٌد، أ و  م 
ط ـأ   ـا أ خ  م  ئ ـُه، و  ط  اب ُه ل ـم  ي ُكـن  ل ُيخ  ل م  أ نَّ م ا أ ص  ي ع  ش رِّه ، و  ي ر ه  و  م ن  ب ال ق د ر  خ   ْ تَّى ُي ن ُه ح  ُكـن  ُه ل ـم  ي  م 

ل ت  النَّار   ي ر  ه ذ ا ُأد خ  ل ى غ  يب ُه، و ا  نَّك  إ ن  ُمتَّ ع    . (2)(ل ُيص 

مُ  ي ا) :َفَقالَ  َيْوم ا  الل هِ  َرس ولِ  َخْلفَ  ك ْنت  : َقالَ  َعب اس   اْبنِ  َعنْ ج.  ما ورد  لُِّمك   إ نِّي ُغال  ـاتٍ  ُأع   ك ل م 
ف ــظ   ــك   اللَّــه   اح  ف ظ  ف ــظ   ي ح  هُ  اللَّــه   اح  ــد  ــك   ت ج  اه  ــأ ل ت   إ ذ ا .ُتج  ــأ ل   س  ــت ع ن ت   و ا  ذ ا .اللَّــه   ف اس  ن   اس  ــت ع   ف اس 
ل م   .ب اللَّه   ُمَّة   أ نَّ  و اع  ت م ع ت   ل و   األ  ل ى اج  ءٍ  ي ن ف ُعوك   أ ن   ع  ءٍ  إ لَّ  ي ن ف ُعوك   ل م   ب ش ي   اللَّـهُ  ك ت ب ـهُ  ق ـد   ب ش ي 
ل و   .ل ك   ت م ُعوا و  وك   أ ن   ل ىع   اج  ءٍ  ي ُضرُّ وك   ل ـم   ب ش ـي  ءٍ  إ لَّ  ي ُضـرُّ ل ي ـك   اللَّـهُ  ك ت ب ـهُ  ق ـد   ب ش ـي   ُرف ع ـت   .ع 

مُ  فَّت   األ  ق ال  ج  ُحفُ  و   . (3)(الصُّ

 إليااه يضاااف كمااا ،تعااالى اهلل إلااى الشاار إضااافة جااواز فااي الساانة ألهاال دلياال الحااديث هااذا ففااي
  . (4)قوبتكع ومن سخطك من بك أعوذ لقوله ،الخير

ن خاالق كال شايء المقصود بجواز اإلضافة هنا هي إضافة خلق، وذلك ألن خلاق اهلل و ، وا 
   .(5)وعدله كان ظاهره شر وسخط وعقوبة، ولكن ذلك لحكمته 

اَلةِ  ِإَلى َقامَ  ِإَذا َكانَ  َأن ه    الل هِ  َرس ولِ  َعنْ   َطاِلب   َأِبي ْبنِ  َعِلي   َعنْ ما ورد  د. ه تُ ) :َقالَ  الص  جَّ  و 
ه ي   ج  ن يفاا و األ  ر ض   السَّم او ات   ف ط ر   ل لَّذ ي و  م ا ح  ر ك ين   م ن   أ ن ا و  ت ي إ نَّ  ال ُمش  ال  ُنُسك ي ص   و 

ي اي   م ح  م م ات ي و  ب ذ ل ك   ل هُ  ش ر يك   ل   ال ع ال م ين   ر بِّ  ل لَّه   و  ل م ين   م ن   و أ ن ا ُأم ر تُ  و   أ ن ت   ُهمَّ اللَّ  ،ال ُمس 
ب ُدك   و أ ن ا ر بِّي أ ن ت   ،أ ن ت   إ لَّ  إ ل ه   ل   ال م ل كُ  تُ  ع  ي ظ ل م  ت ر ف تُ  ،ن ف س  ف ر   ب ذ ن ب ي و اع   ُذُنوب ي ل ي ف اغ 
يعاا م  ن ي .أ ن ت   إ لَّ  الذُُّنوب   ي غ ف رُ  ل   إ نَّهُ  ؛ج  س ن   و اه د  ق   أل  ح  ال   .أ ن ت   إ لَّ  س ن ه األ  ح   ي ه د ي ل   ؛األ  خ 

                                                 
 .1/28( صحيل مسلم، كتاب: اإليمان، باب: معرفة اإليمان، واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة، 1)
ظالل الجنة  في  .ثقات ورجاله صحيلإسناده  قال األلباني:  .، 1/187 لبي بكر بن أبي عاصم، ( السنة:2)

 .52/ 1تخريا السنة: 
:  الترماذي قاال. 2516، ح4/284، بااب  ،(  سنن الترمذي: كتاب  صفة القيامة والرقا،ق والاورإ عان رساول 3)

صااحيل ساانن الترمااذي: كتاااب صاافة القيامااة والرقااا،ق   ،صااحيل حااديث: األلباااني وقااال. صااحيل حساان حااديث
 .2/610، باب  ، والورإ عن رسول 

 . 50/ 4 ،للعيني :أبي داودسنن .  شرح 204/ 4 المنهاج شرح مسلم بن حجاج:(  4)
 .620التفسير القيم: ص (5)
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ر ف   ر فُ  ل   ؛س يِّئ ه ا ع نِّي و اص  س ع د ي ك   ل بَّي ك   .أ ن ت   إ لَّ  س يِّئ ه ا ع نِّي ي ص  ي رُ  و   ،ي د ي ك   ف ي ُكلُّهُ  و ال خ 
ت ع ال ي ت   ت ب ار ك ت   ،و ا  ل ي ك   ب ك   أ ن ا ،إ ل ي ك   ل ي س   و الشَّرُّ  ت غ ف ُرك   ،و   . (1)( إ ل ي ك   بُ و أ ُتو  أ س 

: أن هااذه (ِإَلْيااكَ  لَااْيَس  َوالش اارن  َيااَدْيَك، ِفااي ك لنااه   َواْلَخْياار  : )قولااهوالااذي رآه أهاال الساانة فااي معنااى 
 تأويلاااه يجاااب وحين،اااذ وشااارها، خيرهاااا ساااواء تعاااالى، اهلل خلاااق المحااادثات كااالمماااا يجاااب تأويلاااه؛ ألن 

 :أقوال أربعة فيهللعلماء و 
ل يتقااارب إلياااه إل  ، ألن الملاااوك يتقااارب إلااايهم بالشااار، واهلل إلياااك باااه يتقااارب ل: معنااااه: أحـــدها

  بالخير.
 هاذا، ونحاو الشار رب وياا والخناازير، القاردة خاالق ياا: يقال ل انفراده، على إليك يضاف ل: الثاني

ن  . العموم في الشر يدخل وحين،ذ ،شيء كل ورب ،شيء كل خالق كان وا 

 .الصالل والعمل ،الطيب الكلم يصعد إنما ،إليك يصعد ل والشر معناه: الثالث

نمااا بالغااة، بحكماة خلقتااه فإنااك ،إليااك بالنساابة شاارا   لايس والشاار معناااه: الرابــع  إلااى بالنساابة شاار هااو وا 
 .المخلوقين

 إليااه يضاااف بااأن ومدحااه تعااالى، اهلل علااى الثناااء فااي األدب إلااى اإلرشاااد الحااديث فاايوأن 
 .(2)األدب جهة على مساويها دون األمور محاسن

 قاالحياث  خيار، باعتبارهاا هاو حكماة، فياه يخلقاه ماا كال بال ؛محضا   شرا   خلقلم ي واهلل 
 ٌْ بََِم َتْفَعُليوَن[ ... ... ]] :تعالى اهلل

ُه َخبِ ٍء إِنَّ  ٌْ بََِم َتْفَعُليوَن[ ُصنَْع اهللِ الَِّذي َأْتَقَن ُك َّ ََشْ
ُه َخبِ ٍء إِنَّ ]الَّيِذي ]الَّيِذي  تعاالى: وقاال ،،{{8888}النمدل:}النمدل:ُصنَْع اهللِ الَِّذي َأْتَقَن ُك َّ ََشْ

ٍء َخَلَقيُه  َسَن ُكي َّ ََشْ ْْ ٍء َخَلَقيُه َأ َسَن ُكي َّ ََشْ ْْ  جز،اي شار فهاذا ،المخلوقاات لابعا شار فياه يكاون قاد ولكان {{11سدمدة:سدمدة:}ال}ال  [[....َأ
 لايس الاذي الشار هاو وهاذا ،عناه منازه وتعاالى سبحانه فالرب ،مطلق شر أو كلي، شر ماإف إضافي،

 إضاافة  رساوله وكاالم تعاالى اهلل كاالم فاي يجايء ل، و قاط مفاردا   إلياه الشار يضااف ل ولهاذا إليه،
، خياارا   إل تكااون ل الكليااة العامااة األمااور باال ،عامااا   كليااا   شاارا   يكااونل والشاار  اهلل؛ إلااى وحااده الشاار

 الصبر على ويثابون لذنوبهم، كفارة تكون كالمصا،ب،و ، رسول وكإرسال كالمطر، :للعباد ومصلحة
 . (3)إليه ويتوبون ،ويستغفرونه ، اهلل إلى فيه ويرجعون ،اعليه

                                                 
 .2/185(  صحيل مسلم: كتاب:  صالة المسافرين، باب: الدعاء في صالة الليل وقيامه، 1)
.   شرح 2/50. أنوار البروق في أنواء الفروق: 121/ 3(  انظر: المنهاج شرح صحيل مسلم بن الحجاج: 2)

 .  380/ 2الديباج على صحيل مسلم بن الحجاج:  .3/368سنن أبي داود: 
 .366(  شرح الطحاوية: ص3)
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  اهلل أن مااان الصاااريل والمعقاااول ،السااانةو  ،الكتااااب علياااه دلمتفقاااون علاااى ماااا  الجمهاااورو 
 لحكماة سابحانه يفعال ماا يفعل إنه يقولون بل. (1)حكيما   يكن لم لحكمة شي،ا   يفعل لم من فإنه ،حكيم
، ومن ذلك ما ورد عن (2)عليه يطلعهم ماب حكمته من العباد بعا ملِ يعْ  وقد ،وتعالى سبحانه يعلمها

اقف ظاهرها شار كبيار، ولكان بعاد توضايحها تباين أنهاا الخضر، وتوضيحه لحقيقة ما قام به من مو 
ََِرْدُت َأْن : على لسان الخضار خير حيث قال اهلل  ِفينَُة َفَك َنْت ِلََِس كنَِي َيْعَمُليوَن ِِف الَبْحيِر َفي ََِرْدُت َأْن ]َأمَّ  السَّ ِفينَُة َفَك َنْت ِلََِس كنَِي َيْعَمُليوَن ِِف الَبْحيِر َفي ]َأمَّ  السَّ

ُِْخُذ ُك َّ َسِفينٍَة َغْصًب [ ُِْخُذ ُك َّ َسِفينٍَة َغْصًب [َأِعيَبَه  َوَك َن َوَراَءُهْم َملِك ٌ َي َِ     {{1515}الكهف:}الكهف:  َأِعيَبَه  َوَك َن َوَراَءُهْم َملِك ٌ َي َِ ]َف ا ِمنْيُه َزَكي ًة ]َف ً ْْ يََم َخي ُ ََم َرَّبه ا ِمنْيُه َزَكي ًة َرْدَني  َأْن ُيْبيِدََلُ ً ْْ يََم َخي ُ ََم َرَّبه َرْدَني  َأْن ُيْبيِدََلُ

ي    { { 8282}الكهف:}الكهف:َوَأْقَرَب ُرْْحً [ َوَأْقَرَب ُرْْحً [  يََم َوَكي َن َأُبوُُهَ َتيُه َكنْيز ٌ ََلُ ي  ]َوَأمَّ  اجِلَداُر َفَك َن لُِغََلَمنْيِ َيتِيَمنْيِ ِِف اَِلِدينَِة َوَك َن َتْ يََم َوَكي َن َأُبوُُهَ َتيُه َكنْيز ٌ ََلُ ]َوَأمَّ  اجِلَداُر َفَك َن لُِغََلَمنْيِ َيتِيَمنْيِ ِِف اَِلِدينَِة َوَك َن َتْ

َك َأْن َيْبُلَغ   ََِراَد َربه َك َأْن َيْبُلَغ  َص حِلً  َف ََِراَد َربه ِِْوييُ  َمي  َِلْ َص حِلً  َف َك َوَم  َفَعْلُتُه َعيْن َأْميِري َذلِيَك َت ًة ِمْن َربِّ ُُهَ  َوَيْسَتْخِرَج  َكنَْزُُهَ  َرْْحَ ِِْوييُ  َمي  َِلْ َأُشدَّ َك َوَم  َفَعْلُتُه َعيْن َأْميِري َذلِيَك َت ًة ِمْن َربِّ ُُهَ  َوَيْسَتْخِرَج  َكنَْزُُهَ  َرْْحَ َأُشدَّ

ا[  ا[ َتْسطِْع َعَلْيِه َصِْبً  يخلاق لام  اهلل أن وبين ر،األمو  هذه حقا،ق على الكالم بسط وقد   {{8181}الكهف:}الكهف:َتْسطِْع َعَلْيِه َصِْبً
ن ،وحكمااة خياار ألجلهااا لااقخ   التااي مااةالحك باعتبااار فااالمخلوق، لحكمااة إل شااي،ا    ماان شاار فيااه كااان وا 
 هاو األرجال الخير به يقصد الذي الشر بل ؛محضا   شرا   ليس ،جز،ي عارا أمر فذلك ،أخرى جهة
ن ،الحكاايم الفاعاال ماان خياار  بحقااا،ق علمااه لعاادمإنمااا ياارى العبااد األماار شاارا   ،بااه قااام لماان شاارا   كااان وا 

 . (3)ببعا بعضها وارتباط ،األمور
 ،ورحمتااه فاااي غاياااة الكماااال ،وحكمتاااه ،وقدرتاااه يجااب علاااى العباااد أن يعلاام أن علااام اهلل بو 

 ،بل كلما أمكن من الكمال الذي ل نقاص فياه فهاو واجاب للارب تعاالى ؛الذي ل يتصور زيادة عليها
والنااس يتفاضالون فاي العلام  ،وقاد يخفاى علايهم منهاا ماا يخفاى ،وقد يعلم بعا العباد بعا حكمته

 ،وعدلااه، بحكمااة اهلل وكلمااا ازداد العبااد علمااا بحقااا،ق األمااور ازداد علمااا   ،وعدلااه ،رحمتااهو  ،بحكمتااه
  . (4)بوقدرته ،ورحمته

 : (5)صي  ورود الشر في القرآن الكريم

بالصاي   بال قط مفردا   اهلل  إلي الشر م يتم إضافةلو  ،الكريم القرآن في الشر ذكر ورد لقد
  التالية:

ييمَ : تعااالى كقولااه :مخلوقــاتال عمــوم فــي يــدخل أن. 1 ييمَ ]ُقييْ  َمييْن َربه السَّ َواِت َواألَْرِض ُقييِ  اهللُ ُقييْ  َواِت َواألَْرِض ُقييِ  اهللُ ُقييْ  ]ُقييْ  َمييْن َربه السَّ

ا ُقيْ  َهيْ  َيْسيَتِوي األَْعَميى وَ  ْذُتْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِي َء ََل َيْملُِكوَن أِلَْنُفِسِهْم َنْفًع  َوََل َْضًّ َ ا ُقيْ  َهيْ  َيْسيَتِوي األَْعَميى وَ َأَف َّتَّ ْذُتْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِي َء ََل َيْملُِكوَن أِلَْنُفِسِهْم َنْفًع  َوََل َْضًّ َ ُْ َأْم َهيْ  َأَف َّتَّ ُْ َأْم َهيْ  الَبِصي الَبِصي

                                                 
 .378/ 8 :مجموإ الفتاوى (1)
 .53/ 8 السابق: رجعالم( 2)
 .512/ 8 السابق: رجعالم (3)
 .8/513 :الفتاوى رجعالم(  4)
 . 366. شرح العقيدة الطحاوية:  ص8/55مجموإ الفتاوى:  انظر:  (  5)
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ٍء َتْسَتِوي الظهُلََمُت َوالنهوَتْسَتِوي الظهُلََمُت َوالنهو َك َء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَش َبَه اخَلْلُق َعَلْيِهْم ُقِ  اهللُ َخي لُِق ُكي ِّ ََشْ ٍء ُر َأْم َجَعُلوا هللِ ُ َ َك َء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَش َبَه اخَلْلُق َعَلْيِهْم ُقِ  اهللُ َخي لُِق ُكي ِّ ََشْ ُر َأْم َجَعُلوا هللِ ُ َ

ُد الَقهَّ ُر[
ِْ ُد الَقهَّ ُر[َوُهَو الَوا
ِْ ]َأْيينَََم َتُكوُنيوا ُييْدِرُكُكُم اَِليْوُت َوَليْو ُكنْيُتْم ِِف ُبيُروٍج ]َأْيينَََم َتُكوُنيوا ُييْدِرُكُكُم اَِليْوُت َوَليْو ُكنْيُتْم ِِف ُبيُروٍج  تعاالى قولاهو  .{{2424}الرعدد:}الرعدد:  َوُهَو الَوا

َسنَة ٌ َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعنِْد اهللِ َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئة ٌ َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعنْيِدَك ُقيْ  ُكي ٌّ ُمَشيََّدٍة َوإِ ُمَشيََّدٍة َوإِ  َْ َسنَة ٌ َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعنِْد اهللِ َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئة ٌ َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعنْيِدَك ُقيْ  ُكي ٌّ ْن ُتِصْبُهْم  َْ  ِميْن  ِميْن ْن ُتِصْبُهْم 

ِديًث [ } َْ ِديًث [ }ِعنِْد اهللِ َفََمِل َهُؤََلِء الَقْوِم ََل َيَك ُدوَن َيْفَقُهوَن  َْ   {{1818النساء:النساء:ِعنِْد اهللِ َفََمِل َهُؤََلِء الَقْوِم ََل َيَك ُدوَن َيْفَقُهوَن 

 لكاال الخااالق  اهللو  {{11}الفلدد :}الفلدد :  ]ِمييْن َ ِّ َميي  َخَلييَق[]ِمييْن َ ِّ َميي  َخَلييَق[ :تعاالى كقولااه :الســبب إلــى يضـاف أن .2
ن شيء، ٍء ََل   لقوله تعاالى: ،إليها يدعوا من إلى ف فعل الشرأضي وا  ُكيْم َخي لُِق ُكي ِّ ََشْ ٍء ََل ]َذلُِكيُم اهللُ َربه ُكيْم َخي لُِق ُكي ِّ ََشْ ]َذلُِكيُم اهللُ َربه

َِنَّى ُتْؤَفُكوَن[  َِنَّى ُتْؤَفُكوَن[ إَِلَه إَِلَّ ُهَو َف  يشااء أن إل ،شي،ا   يشاء أن أحد يقدر ل مخلوقة العباد وأفعال  ،  {{4141}غافر:}غافر:إَِلَه إَِلَّ ُهَو َف
{{1515}التَّكددوير:}التَّكددوير:]َوَميي  َتَشيي ُءوَن إَِلَّ َأْن َيَشيي َء اهللُ َربه الَعيي َِلنَِي[ ]َوَميي  َتَشيي ُءوَن إَِلَّ َأْن َيَشيي َء اهللُ َربه الَعيي َِلنَِي[  ه تعااالى: لاالقو  اهلل

وقااد ورد فااي سااورة  .(1)
 الكهف أمثلة على ذلك في عدة مواضع وهي كاآلتي: 

 :  الموضع األول
َذ َسبِيَلُه ِِف الَبْحيِر َفإِِّنِّ َنِسيُت احُلوَت َوَم  َأْنَس َفإِِّنِّ َنِسيُت احُلوَت َوَم  َأْنَس   ......]] :تعاالى قولهفي  َ ْيَط ُن َأْن َأْذُكَرُه َواَّتَّ َذ َسبِيَلُه ِِف الَبْحيِر  نِيُه إَِلَّ الشَّ َ ْيَط ُن َأْن َأْذُكَرُه َواَّتَّ  نِيُه إَِلَّ الشَّ

 العزياااز بتقااادير ، وذلاااكألناااه السااابب فاااي ذلاااكفنساااب النسااايان هناااا للشااايطان؛  {{4343}الكهدددف:}الكهدددف:َعَجًبييي [َعَجًبييي [
 وَحَصااَره الشاايطان، علااى مااا بحاارف    اهلل، مااا قصااره فااال يصاال أن يضاااف إلااى اهلل ب. (2)العلاايم
ااا   فالحاار  بهااذا  إلااى الحاارف بهااذا القباايل إضااافة أن علااى أوضاال دللااة ذلااك و ولومااا ، ومقتااا   لهاام، َذم 

  .(3)بعنها تعالى اهلل تنزيه يجب ولوم   ذم   صيغة المختار الفاعل

ولكااان تتجلاااى الحكماااة اإللهياااة مااان تقااادير النسااايان، باااأن جعلهاااا عالماااة علاااى بلاااوغ الهااادف 
يي  : موساى المنشاود، وذلاك فاي قولااه تعاالى علاى لسااان  ا َعييََل َآَث ِرُِهَ َِ َف ْرَتييدَّ يي  ]َقيي َل َذلِييَك َمي  ُكنَّيي  َنْبيي ا َعييََل َآَث ِرُِهَ َِ َف ْرَتييدَّ ]َقيي َل َذلِييَك َمي  ُكنَّيي  َنْبيي

   ..{{4040}الكهف:}الكهف:  َقَصًص [َقَصًص [

 وهااااذا مااااا أ ثاااار عاااان الساااالف الصااااالل، عناااادما كااااانوا يجتهاااادون فااااي الفتااااوى، مثاااال عبااااد اهلل 
 َشاِريكَ  َل  َوْحاَده   الل اهِ  ِمانَ فَ  َصاَواب ا، َكانَ  َفِإنْ  َرْأِيي، ِبَجْهدِ  ِفيَها َسَأق ول  عندما قال: )...  ابن مسعود 

نْ  َله ،  . (4)(َبِريءْ  ِمْنه   َوَرس ول ه   َوالل ه   َفِمن ي، َخَطأ   َكانَ  َواِ 

                                                 
 703/ 4(  اعتقاد أهل السنة: 1)
.  تيسير الكريم الرحمن: 255/ 8روح المعاني:  . 352/ 4: ب في علوم الكتاب. اللبا672( التفسير القيم: ص2)

1/481 . 
 . 7/181: العواصم والقواصم .4/352: م الكتابفي علو  اللباب ( 3)
يث صحيل على شرط مسلم ولم هذا حد: الحاكم قال .2/180( المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص: 4)

 يخرجاه، ووافقه الذهبي.
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نْ  الل اِه، َفِمانْ  َصَواب ا َكانَ  َفِإنْ  ، ِبَرْأِيي ِفيَها َسَأق ول  ):  َفَقالَ : اْلَكاَلَلةِ  َعنْ   َبْكر   َأب و س ِ،لَ و   َواِ 
 .(1)(َواْلَواِلدِ  اْلَوَلدِ  َخاَل  َما َأَراه   ِمن ي،فَ  َخَطأ   َكانَ 

  :الموضع الثاني

ََِرْدُت َأْن َأِعيَبَه  َوَك َن َوَراَءُهْم في قوله تعاالى:   ِفينَُة َفَك َنْت ِلََِس كنَِي َيْعَمُلوَن ِِف الَبْحِر َف ََِرْدُت َأْن َأِعيَبَه  َوَك َن َوَراَءُهْم ]َأمَّ  السَّ ِفينَُة َفَك َنْت ِلََِس كنَِي َيْعَمُلوَن ِِف الَبْحِر َف ]َأمَّ  السَّ

ُِْخُذ ُكي َّ َسيِفينٍَة َغْصيًب [  ُِْخُذ ُكي َّ َسيِفينٍَة َغْصيًب [ َملِك ٌ َي ماا أراد القياام باه مان  فاي هاذه اآلياة نساب الخضارف  {{1515}الكهدف:}الكهدف:َملِك ٌ َي
؛ ولكناه عنادما ذكار سابب بنا،اه خرق السفينة إلى نفسه، لما في ظاهره مان الفسااد؛ تأدباا  ماع اهلل 

علاى لساان  ، وذلاك فيماا قالاه اهلل ا في ظااهره مان خيار نساب إرادة الفعال إلاى اهلل اللجدار، وم
َك أَ ... ... ]]: راالخضا ََِراَد َربه َك أَ َف ََِراَد َربه َك َف ًة ِمْن َربِّ ُُهَ  َوَيْسَتْخِرَج  َكنَْزُُهَ  َرْْحَ َك ْن َيْبُلَغ  َأُشدَّ ًة ِمْن َربِّ ُُهَ  َوَيْسَتْخِرَج  َكنَْزُُهَ  َرْْحَ .    { { 8181}الكهدف:}الكهدف:[ [ ......ْن َيْبُلَغ  َأُشدَّ

َوَمي  َفَعْلُتيُه َوَمي  َفَعْلُتيُه ... ... ]]:  ، لقولاه تعاالى علاى لساان الخضار ا فعله كان بأمر من اهلل ال ماع أن كام

ا[ ِويُ  َم  َِلْ َتْسطِْع َعَلْيِه َصِْبً
ِْ ا[َعْن َأْمِري َذلَِك َت ِويُ  َم  َِلْ َتْسطِْع َعَلْيِه َصِْبً
ِْ {{8181}الكهف:}الكهف:  َعْن َأْمِري َذلَِك َت

(2) . 

ما .1 يْم   :الجن كقول :فاعله يحذف أن وا  ُ يْم ]َوَأنَّ  ََل َنْدِري َأَ ٌّ ُأِرييَد بَِميْن ِِف األَْرِض َأْم َأَراَد َِّبِيْم َرَّبه ُ ]َوَأنَّ  ََل َنْدِري َأَ ٌّ ُأِرييَد بَِميْن ِِف األَْرِض َأْم َأَراَد َِّبِيْم َرَّبه

 : كاآلتي وهيعدة،  مواضع في ذلك على أمثلة الكهف سورة في وورد    ..{{2020}اجلّن:}اجلّن:َرَشًدا[ َرَشًدا[ 

 : الموضع األول

ُكمْ   ِمنْ ِمنْ   احَلقه احَلقه   َوُق ِ َوُق ِ ]]:  تعاالى قولاه في ُكمْ َربِّ ي   َفْلَيْكُفيرْ َفْلَيْكُفيرْ   َشي ءَ َشي ءَ   َوَمنْ َوَمنْ   َفْلُيْؤِمنْ َفْلُيْؤِمنْ   َش ءَ َش ءَ   َفَمنْ َفَمنْ   َربِّ ي إِنَّ   لِلظَّي ِلنِِيَ لِلظَّي ِلنِِيَ   َأْعَتيْدَن َأْعَتيْدَن   إِنَّ

َْ طَ   َن ًراَن ًرا َْ طَ َأ اِدُقَه   َِّبِمْ َِّبِمْ   َأ اِدُقَه ُُسَ ياُب   بِيْئَس بِيْئَس   الُوُجيوهَ الُوُجيوهَ   َيْشيِويَيْشيِوي  َك ُِلْهي ِ َك ُِلْهي ِ   بِيََمءٍ بِيََمءٍ   ُيَغي ُثواُيَغي ُثوا  َيْسَتِغيُثواَيْسَتِغيُثوا  َوإِنْ َوإِنْ   ُُسَ َ ياُب الْشَّ َ [ [ ُمْرَتَفًقي ُمْرَتَفًقي   َوَسي َءْت َوَسي َءْت   الْشَّ

 في العقوبة عن الحديث في تتجسد والتي ؛وعدله تعالى اهلل لحكمة بيان اآلية هذه ففي      {{1515::لكهفلكهفاا}}
 العقوبة عن اآليات رتفعب    والبينات، الرسل بعد اإليمان على الكفر واختار ،نفسه ظلم لمن اآلخرة،
 بهام  اهلل مان ةعقوبا كاان ذلاك أن ماع ،(اهلل يغياثهم) مان بادل [[ُيَغي ُثواُيَغي ُثوا]] للمفعاول المبني بصيغة
  .الشر من الفعل ظاهر في لما وذلك كفرهم؛ على

 : الموضع الثاني

يطَ ]]في قوله تعاالى:  ِْ يطَ َوُأ ِْ َِْصَبَح   بَِثَمِرهِ بَِثَمِرهِ   َوُأ َِْصَبَح َف ْيهِ   ُيَقلُِّب ُيَقلُِّب   َف ْيهِ َكفَّ   ُعُروِشيَه ُعُروِشيَه   َعيََل َعيََل   َخ ِوَيية ٌ َخ ِوَيية ٌ   َوِهييَ َوِهييَ   فِيَه فِيَه   َأْنَفَق َأْنَفَق   َم َم   َعََل َعََل   َكفَّ

ْ   َلْيَتنِيييَلْيَتنِييي  َييي َييي   َوَيُقييوُل َوَيُقييوُل  ْ َِل كْ   َِل كْ ُأْ ِ َِّ   ُأْ ِ َِّ بِييَر ييًد   بِييَر َْ ييًد َأ َْ عقوبااة صاااحب الجنااة  ففااي هااذه اآليااة بااين اهلل  {{0101::الكهددفالكهددف}}  [[ااَأ

                                                 
التلخاايص  .منقطااع أنااه إل ثقااات رجالااه. 2265،ح6/25، باااب فااي الكاللااةكتاااب الفاارا،ا، ( الساانن الصااغرى: 1)

  .3/157حبير في تخريا أحاديث الرافعي الكبير: ال
 .8/422( انظر:  فتل الباري: لبن حجر، 2)



 سورتي الكهف ويسضوء وأثرها على الفرد والمجتمع في  بالقضاء والقدراإليمان  عقيدة

217 
 

 الفصل الثالث

علياااه، وماااا أصااااب جنتاااه مااان تلاااف وهاااالك؛ فعبااارت اآلياااة بصااايغة المبناااي  المنكااار لفضااال اهلل 
باادل ماان ) أحاااط اهلل( وذلااك لمااا فااي ظاااهر الفعاال ماان شاار؛ ولكاان  [َوأ ِحاايطَ ]للمجهااول بحااذف الفاعاال 

ا فيااه ماان قصاااص فااي الاادنيا علااى جحااوده وشااركه، والااذي ؛ لمااهااذا الفعاال حكمااة، وعاادل ماان اهلل 
َِْصيَبَح ]]بينته اآلية من إقارار صااحب الجناة، فاي قولاه تعاالى:  َِْصيَبَح َف يُب   َف يُب ُيَقلِّ ْييهِ   ُيَقلِّ ْييهِ َكفَّ   َوِهييَ َوِهييَ   فِيَهي فِيَهي   َأْنَفيَق َأْنَفيَق   َمي َمي   َعيََل َعيََل   َكفَّ

ْ   َلْيَتنِيَلْيَتنِي  َي َي   َوَيُقوُل َوَيُقوُل   ُعُروِشَه ُعُروِشَه   َعََل َعََل   َخ ِوَية ٌ َخ ِوَية ٌ  ْ َِل كْ   َِل كْ ُأْ ِ َِّ   ُأْ ِ َِّ بَِر ًدا  بَِر َْ ًداَأ َْ  .{{0101::الكهفالكهف}}[ [ َأ

ي ََل ُتْغيِن َعنِّيي َشيَف َعُتُهْم أما ما ورد في قوله تعالى:  و  ْْحَُن بُِضر ًة إِْن ُيِرْدِن الرَّ ُذ ِمْن ُدونِِه َآَِلَ
ِ ي ََل ُتْغيِن َعنِّيي َشيَف َعُتُهْم ]َأَأَّتَّ ْْحَُن بُِضر ًة إِْن ُيِرْدِن الرَّ ُذ ِمْن ُدونِِه َآَِلَ
ِ ]َأَأَّتَّ

 ..  {{1313}يس:}يس:َشْيًئ  َوََل ُينِْقُذوِن[ َشْيًئ  َوََل ُينِْقُذوِن[ 

صرح بإرادته للضر؛ لبيان كمال قدرته على خلقه، وأنه هاو المساتحق للعباادة ل  إن اهلل 
ن سواه، وكما  إنزالاهال عجاز خلقاه عان رفاع الضار عان ماثلهم؛ وبهاذا ل يساتحق العااجز أن يعباد، وا 

 عدل وحكمة مطلقة. هولنفسه بشركه  بالظالم الضر 
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 املبحث الرابع
 ابـــذ باألسبـــاألخ

 

 ويشتمل على ثالثة مطالب:

 المطلب األول: التعريف باألسباب وأنواعها.

 خذ باألسباب.المطلب الثاني: ضرورة األ

 المطلب الثالث: األخذ باألسباب وعالقته بالتوكل.
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 المبحث الرابع
 األخذ باألسبــاب

 

 المطلب األول: التعريف باألسباب وأنواعها: 
 باب:أولا: التعريف باألس

 األسباب لغة: أ.  تعريـف 

إلااى  بااه ليوَصاا الااذي :األمار ساابب، و مراقيهااا السااماء وأسابابجماع ساابب، والساابب: الحباال، 
 مااا الااى بااه تصاال ألنااك الطريااق: والساابب. ساابب فهااو شاايءه إلااى باا يوصاال لعااف وكاال ،غيااره
 . (1)تريد

يي   :قااال تعااالىوقااد ورد فااي سااورة الكهااف لفظااة ساابب بهااذا المعنااى حيااث  يي  ]إِنَّ نَّيي  َلييُه ِِف األَْرِض ]إِنَّ نَّيي  َلييُه ِِف األَْرِض َمكَّ َمكَّ

ٍء َسَبًب [  ٍء َسَبًب [ َوَآَتْينَ ُه ِمْن ُك ِّ ََشْ    ..{{8080}الكهف:}الكهف:َوَآَتْينَ ُه ِمْن ُك ِّ ََشْ

ٍء َسيَبًب [فمعنى   ،إلاى ماا يريادليوصاله تسابب باه  علماا   أي آتااه اهلل  ]َوَآَتْينَ ُه ِميْن ُكي ِّ ََشْ
كال  آتينااه مانمعناى اآلياة:  في وقال كثير من المفسرين ،بشيء فهو سبب وكل ما وصل شي،ا  

َِْتَبَع  :فاي قولاه اهلل سابحانه الطرياق ساببا   ىوقاد سام. ومعوناة لاه ما بالخلق إلياه حاجاة علماا   َِْتَبَع ]َفي ]َفي

 في هذه اآليةالسبب المقصود من وقيل ألنه يوصل إلى الهدف المنشود،   .{{8989}الكهف:}الكهف:َسَبًب [ َسَبًب [ 
وصااله إلااى ماان تلااك األسااباب التااي أوتيهااا ممااا ي أي أتبااع سااببا   المقصااود ماان اآليااة السااابقة:هااو 

 .(2)مقصوده
 ب.  تعريف األسباب اصطالحاا: 

  (3) .فيه موثر غير الحكم إلى للوصول طريقا   يكون عما عبارةيمكن تعريف األسباب أنها:       

 

 
                                                 

/ 8.  المحكم والمحيط األعظم: 1/145.  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 204-203/ 7( انظر:  العين 1)
 1/56القاموس المحيط: . 424

 .185انظر: شفاء العليل: ص (2)
 .503،  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: ص117(  التعريفات: ص3)
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 ثانياا:  أنواع األسباب:

  :شرعية أسباب -األول النوع

وساانة  ، وبينااه فااي كتابااههااي كاال ساابب يوصاال إلااى المقصااود عاان طريااق مااا شاارعه اهلل 
 كمااا ،وتتغياار ،باادلتت قاادهااذه الساانة و ،  ورسااوله  نبيااه، وهااي خاصااة بااالمومن المتبااع أماار اهلل 

َبيعَ   َمينِ َمينِ   اهللَُّاهللَُّ  بِهِ بِهِ   َُّيِْديَُّيِْدي  ، ، ُمبنِي ٌ ُمبنِي ٌ   َوكَِت ب ٌ َوكَِت ب ٌ   ُنور ٌ ُنور ٌ   اهللَِّاهللَِّ  ِمنَ ِمنَ   َج َءُكمْ َج َءُكمْ   َقْد َقْد ]]: تعالى قوله، كما في ويخالف مرهأ يعصى َبيعَ اتَّ   اتَّ

ََلمِ   ُسُبَ  ُسُبَ    ِرْضَواَنهُ ِرْضَواَنهُ  ََلمِ السَّ اطٍ   إََِل إََِل   َوَُّيِْدُّيِمْ َوَُّيِْدُّيِمْ   بِإِْذنِهِ بِإِْذنِهِ   النهورِ النهورِ   إََِل إََِل   الظهُلََمِت الظهُلََمِت   ِمنَ ِمنَ   ُجُهمْ ُجُهمْ َوَُيْرِ َوَُيْرِ   السَّ اطٍ ِِصَ   .{{2424--2929::ائدةائدة}امل}امل[ [ ُمْسَتِقيمٍ ُمْسَتِقيمٍ   ِِصَ

 مطلوباا   كوناه باعتبار ،الشرعية األسباب من فهو ثوابا   أو عقابا   عليه  اهلل رتب فعل كلف
   .وقدره اهلل بقضاء وقوعه باعتبار القدرية األسباب ومن العبد، من

 قدرية:   أسباب -الثاني النوع

بهااا، ويااودي إلااى  كاال ساابب طبيعااي يوصاال إلااى المقصااود بخلقتااه التااي خلقااه اهلل  هااي
 عليهااا، وهااي مشااتركة بااين المااومن والكااافر ماان غياار تفريااق،  المطلااوب بفطرتااه التااي فطااره اهلل 

 فلان لاه، خلقات وماا بهاساباأ علاى يجريها بل ؛حكامهاأ خالفت أن ل األسباب التي قدر اهلل فهي 
وهااذه  ،القاادري الكااوني ماارهأ يعصااى الفاا ،تحاويال  تعااالى  اهلل لساانة تجااد ولاان ،تبااديال    اهلل لساانة تجاد
َيي َق   ُيْرِسيُ  ُيْرِسيُ    الَّيِذيالَّيِذي  اهللَُّاهللَُّ]]: تعاالى قولاه في كما. حتميا   قدرا   لمسبباتها اقتضا،ها سباباأل َيي َق الرِّ ُْ   الرِّ ُْ َفُتثِي   َسيَح ًب َسيَح ًب   َفُتثِي

ََمءِ   ِِف ِِف   َفَيْبُسُطهُ َفَيْبُسُطهُ  ََمءِ السَّ َعُلهُ   َيَش ءُ َيَش ءُ   َكْيَف َكْيَف   السَّ َعُلهُ َوََيْ ُرُج   اْلَوْدَق اْلَوْدَق   َفَُتَ َفَُتَ   كَِسًف كَِسًف   َوََيْ ُرُج ََيْ   إَِذاإَِذا  ِعَب ِدهِ ِعَب ِدهِ   ِمنْ ِمنْ   َيَش ءُ َيَش ءُ   َمنْ َمنْ   بِهِ بِهِ   َأَص َب َأَص َب   َفإَِذاَفإَِذا  ِخََللِهِ ِخََللِهِ   ِمنْ ِمنْ   ََيْ

ونَ   ُهمْ ُهمْ  ونَ َيْسَتْبِْشُ   ..{{0808::الرومالروم}}[ [ َيْسَتْبِْشُ

 واألسباب القدرية هي نوعان: 

 .عسلج بالعالكال الشرإ طريق عن المعلومة المادية سباباأل:  النوع األول

 ل الناوإ وهاذا ،األدوياة مان كثيار مثال ،التجاارب طرياق عان المعلومة المادية سباباأل: النوع الثاني
 مباشار بطرياق تاأثيره ثبات فاإذا والخياال، الوهم طريق عن ل ،المباشرة طريق عن تأثيره يكون أن بد

 . اهلل بإذن الشفاء به يحصل دواء   يتخذ أن صل محسوس

 ل فهااذا ،النفسااية الراحااة لااه فتحصاال المااريا يتوهمهااا وخيااالت أوهااام ردمجاا كااان إذا أمااا
 لرفاااع ؛ونحوهمااا والخاايط ،الحلقااة لاابس عاان ن هااي هااذا. ولدواء كونااه إثبااات ول عليااه العتماااد يجااوز

، حسايا   ول ،شارعيا   ساببا   كوناه يثبات لام وماا ،حسايا   ول ،شارعيا   سببا   ليس ذلك ألن دفعه؛ أو المرا
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شاراك ،ملكاه فاي  اهلل منازعاة مان نوإ سببا   هلَ عْ جَ  فإن ؛سببا   جعلي   أن ل يجوز  شاارك حياث باه وا 
 . (1)لمسبباتها األسباب وضع في  اهلل

 :ومشروعيتها الوسائل صحة تعرف كيفثالثاا: 

 فيهماا ورد مما والتثبت والسنة، الكتاب إلى الرجوإ هو ،الوسا،ل مشروعية لمعرفة الصحيل والطريق
 فيما يلي شروط صحة الوسا،ل:و  عنها،
 :كونيال سببال استعمال جواز شرطا

 .الشرإ في مباحا   يكون أن :األول

  .للمطلوب تحقيقه ثبت قد يكون أن :والثاني

  .(2)غير ليس الشرإ في ثبوتها إل فيها يشترط فال الشرعية الوسيلة وأما

 

 :باألسباب األخذ ضرورة: الثاني المطلب
ون وفااق ساانن وقااوانين محكمااة، مبنيااة علااى أساااس ماان العلاام المطلااق، خلااق الكاا إن اهلل 

والحكمااة البالغااة، وماان أهاام هااذه الساانن قااانون السااببية، فماان المعلااوم فااي الاادين بالضاارورة مااا يعتااري 
لكال  المخلوقات من نقاص وافتقاار، واحتياجهاا إلاى غيرهاا لتكم ال ذاتهاا، وعلاى هاذا فقاد خلاق اهلل 

ساااليب التااي تشاابع حاجاتهااا األساسااية؛ لتقااوم بااه الحياااة، علااى ساابيل المثااال: مخلوقاتااه الوسااا،ل، واأل
النبات وما يحتاج إليه من ماء، وغرس، ورعاية من اآلفات، والنسال وماا يسابقه مان النكااح، والجاوإ 
والعطااش ومااا يدفعااه ماان أكاال وشاارب، وغيرهااا ماان أسااباب الحياااة، ومقوماتهااا الماديااة، فكااذلك حياااة 

ماااان أساااباب لسااااعادته فاااي الاااادنيا  قيم إل بإشاااباإ الجانااااب الروحاااي بمااااا سااان  اهلل اإلنساااان ل تساااات
 ، ولكاان لهااذه القااوانين والساانن التااي ربطهااا اهلل وساانة نبيااه  واآلخاارة، وذلااك باتباااإ شاارإ اهلل 

 أنب :العلمااء مان ببعضاها رباط األساباب بالمساببات، قياود وضاوابط بينهاا العلمااء حياث قاال جماعاة
 العقاااال، فااااي نقااااص أساااابابا   تكااااون أن األسااااباب ومحااااو ،التوحيااااد فااااي شاااارك األسااااباب لااااىإ اللتفااااات

 . (3)، ومجرد األسباب ل يوجب حصول السبببالشرإ في قدح الكليةب األسباب عن واإلعراا

واعتقاد تاأثير ، إليه والستناد ورجاوه ،عليه القلب اعتماد هو السبب إلى اللتفات نوذلك أل
 ولبااد هااذا، يسااتحق مااا المخلوقااات فااي ولاايسلسااتقالل دخااول فااي الضااالل، األسااباب علااى ساابيل ا

                                                 
(

1
.71-18انظر:الترس أنراعهوأحكامه:ص(

 . 1/137مجموإ الفتاوى:(  2)
 .  460شرح الطحاوية: ص .8/135مجموإ الفتاوى:  .4/225. إحياء علوم الدين:  انظر: ( 3)
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 لام  األساباب مسابب يساخره لام فاإن كلاه، هاذا ماعو  للسباب مان أسباب مسااعدة، واجتنااب المواناع
 .(1)يسخر

واألسباب والمساببات  ،لهذا وهو الذي جعل هذا سببا   ،خالق السبب والمسببهو  إن اهلل 
كماا إحاراق الناار علاى  ،الشايء أبطلهاا ةإن شاء أن يبطل ساببي ،منقادة لحكمه وقدرته ،طوإ مشي،ته
{  {  4545}اْلنبيداء:}اْلنبيداء:]ُقْلنَ  َي  َني ُر ُكيوِِّن َبيْرًدا َوَسيََلًم  َعيََل إِْبيَراِهيَم[ ]ُقْلنَ  َي  َني ُر ُكيوِِّن َبيْرًدا َوَسيََلًم  َعيََل إِْبيَراِهيَم[   ، وذلك في قوله تعاالى: خليله إبراهيم

َْ وذلااك فااي قولااه تعااالى:  وقومااه موسااى أبطاال إغااراق الماااء علااى كليمااه و  َِْو َْ ]َف َِْو ْينَيي  إََِل ُموَسييى َأِن ْينَيي  إََِل ُموَسييى َأِن ]َف

ْب بَِعَص َك الَبْحَر َف ْنَفَلَق َفَك َن ُك ه فِْرٍق َك لطَّْوِد الَعظِييِم[  ْب بَِعَص َك الَبْحَر َف ْنَفَلَق َفَك َن ُك ه فِْرٍق َك لطَّْوِد الَعظِييِم[ اْْضِ   َوَأْنَجْينَي َوَأْنَجْينَي ]]إلاى قولاه تعاالى:   {{4343}الشدعراء:}الشدعراء:اْْضِ

ِعينيَ   َمَعهُ َمَعهُ   َوَمنْ َوَمنْ   ُموَسىُموَسى ِعينيَ َأَْجَ ن شااء أقاام لتلاك األ  {{4444  ،،4949}الشدعراء: }الشدعراء: [ [ اآْلَخيِرينَ اآْلَخيِرينَ   َأْغَرْقنَي َأْغَرْقنَي   ُثيمَّ ُثيمَّ   ،،َأَْجَ ساباب مواناع وا 
ن شااااء خاااال ، تمنااع تأثيرهاااا ماااع بقااااء قواهاااا ماااا فهاااو سااابحانه يفعااال  ،بينهااا وباااين اقتضاااا،ه آلثارهاااا وا 

 . (2)يشاء

 األساااباب وجعااال، وقااادرا   شااارعا   بمسااابباتها األسااباب رباااط  أناااه يقااارون المسااالمين جماااهيرف
 فإنكاااار ، دريالقااا الكاااوني أمااارهفاااي  وتصااارفه ملكاااه ومحااال ،الشااارعي الاااديني أماااره فاااي حكمتاااه محااال

 وجحااد ،للحااس ومكااابرة ،والفطاار العقااول فااي وقاادح ،للضااروريات جحااد والطبااا،ع ،والقااوى ،األسااباب
 ،والحادود ،والعقااب ،والثاواب ،ومعاادهم ،معاشهم في العباد مصالل اهلل  جعل فقد ،والجزاء للشرإ

 الموجودات بل . بها مْ قا، باألسباب مرتبطْ  ذلك كل ،والحرمة ،والحل ،والنواهي ،واألوامر ،والكفارات
 عليهاا جار والقدر ،ومسببات أسباب والمقادير ،ومسببات أسباب كله والشرإ ،ومسببات أسباب كلها

 . (3)والقدر الشرإ محل فاألسباب وفقها، متصرف
 أنهاا فايعلم ،بهاا تكاون أسبابا   لهشياء جعل ، حيثعليه هي ما على األمور يعلم  اهلل نإ

 ؛ وكماا جعاالالحاب مان ويباذره ،الماااء مان يساقيه ينبات بماا الاازرإ أن علام كماا ،باألسابا بتلاك تكاون
ذا ،ورزقااه ،ونصااره ،وهااداه ،ورحمتااه ،مغفرتااه بهااا ينااال التاايو  الاادعاء سااببا  لقضاااء حاجااات العباااد،  وا 

القتل سبب و  ، والكسب والسعي سبب للرزق،الدعاء بدون يحصل لم بالدعاء ينالهأن  خيرا   للعبد قدر
 باد فاالواألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد سبب في نشر الدين، وتغيير الواقع،  للموت،

 ،العبااد أحاوال مان وعلماه  اهلل رهقاد   ماا، فبهاا تكاون األمور هذه أن  اهلل علم التي األسباب من
 واآلخاارة االاادني فااي فلاايس ،المواقياات إلااى المقاااديربهااا  يسااوق بأسااباب   اهلل قاادره فإنمااا ،وعااواقبهم

 .والمسببات األسباب خالق واهلل ،بسبب إل شيء

                                                 
 . 460الطحاوية: ص العقيدة شرح  . 8/352مجموإ الفتاوى:  .2/52(  انظر: الحجة في بيان المحجة: 1)
 . 352شفاء العليل: ص. 2/52الحجة في بيان المحجة: انظر:  (  2)
 .  350شفاء العليل: ص. 8/430مجموإ الفتاوى: انظر:  (  3)
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 جارياة، الظااهرة أسبابها في  العباد من واألعمال مقسومة، رةمقد   مقضية اآلخرة أمور كذلك
 الناار لدخِ ي ا ل  اهلل، فعامل فيها والعقاب ،والثواب ،والوعيد ،والوعد ،ثابتة فيها والنواهي واألوامر

َّْن َتبَِعيَك ِمينُْهْم َأَْجَِعينَي[: تعاالى قال اكم ،بذنبه إل أحدا   ِعينَي[]أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمنَْك َوُِم َّْن َتبَِعيَك ِمينُْهْم َأَْجَ  أناه فأقسام  {{8989}ص:}ص:  ]أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمنَْك َوُِم
 ماا علاى العباد  اهلل يعاقاب ول ،تعاالى اهلل عصاى فقاد إبليس اتبع ومن ،وأتباعه إبليس من يملوها
 . يعمله حتى يعمله أنه علم

 يساااره مااانهم يكاااون أن قااادر فمااان ،وطاعتاااه باااه ناإليماااا ألهااال  اهلل خلقهاااا الجناااة وكاااذلك
تَِهي  األََّْنَي ُر قُ قُ ]...]... .والطاعة لإليمان يِري ِميْن َتْ ْ ََ ِيْم َجنَّي ت ٌ  َقْوا ِعنَْد َرَّبِّ ِذيَن اتَّ ٍ ِمْن َذلُِكْم لِلَّ ْْ تَِهي  األََّْنَي ُر ْ  َأُؤَنبُِّئُكْم بَِخ يِري ِميْن َتْ ْ ََ ِيْم َجنَّي ت ٌ  َقْوا ِعنَْد َرَّبِّ ِذيَن اتَّ ٍ ِمْن َذلُِكْم لِلَّ ْْ ْ  َأُؤَنبُِّئُكْم بَِخ

عمال يناال الساعادة فاي أن اإلنساان لايس بمجارد ال . وقاد وضال النباي  {{2929}آل عمران:}آل عمران:َخ لِِديَن...[ َخ لِِديَن...[ 
نما هو سبب، وذلك فيما ورد   َرس اول   ت: قاالَقالَا  الن بِاي   َزْوجِ  رضي اهلل عنها َعاِ،َشةَ  َعنْ اآلخرة، وا 

ق ار ُبوا س دُِّدوا) :  الل اهِ  ُروا و  ل   ل ن   ف ه نَّهُ  و أ ب ش  نَّـة   ُيد خ  ـداا ال ج  لُـهُ  أ ح   اللَّـه   ول  ر ُسـ ي ـا أ ن ـت   و ل   :ق ـاُلوا (ع م 
ن هُ  اللَّهُ  ي ت غ مَّد ن ي   أ ن   إ لَّ  أ ن ا و ل  ) :ق ال   م ةٍ  م  ل ُموا ب ر ح  بَّ  أ نَّ  و اع  ُمـهُ  اللَّه   إ ل ى ال ع م ل   أ ح  و  .  (1)( ق ـلَّ  و ا  ن   أ د 

 ،أعماالكم بسابب: أي بالساب بااء فهاذه  ..{{3131}النحدل:}النحدل:  ]...ْدُخُلوا اجَلنََّة بََِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن[]...ْدُخُلوا اجَلنََّة بََِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن[وقال تعاالى: 
 مان باد ل بال ،الجناة دخاول في كافيا   وثمنا   عوضا   العمل ليس: أي المقابلة باء  النبي نفاه والذي
 .    (2)اهلل عفو

 (1): السعادة سببا هما أمرين إلي القدر في األمة  النبي أرشدولقد 

  .التوحيد نظام هو باألقدار اإليمانب   -1

  .بشره عن وتحجز ،خيره إلى توصل التي بباألسبا واإلتيان  -2

 ه َرْياَرةَ  َأبِاي َعانْ ، وبيان ذلك ما ورد لهمة األمرين هذين جمع على الحرص شديد  النبيف
   َالل اهِ  َرس ول   َقالَ : َقال  : ( ُم ن  ْ ي رٌ  ال ق و يُّ  ال ُم بُّ  خ  م ن   م ن   اللَّه   إ ل ى و أ ح   ْ يف   ال ُمـ ـع  ف ـي الضَّ  ُكـلٍّ  و 
ي رٌ  ر ص   خ  ل ى اح  ن   ي ن ف ُعك   م ا ع  ت ع  ز   و ل   ب اللَّه   و اس  اب ك   و ا  ن   ت ع ج  ءٌ  أ ص   ك ـان   ف ع ل ـتُ  أ نِّـي ل ـو   ت ُقـل   ف ـال   ش ي 
ك ذ ا ك ذ ا ل ك ن   و  م ا اللَّه   ق د رُ  ُقل   و   . (4)(الشَّي ط ان   ع م ل   ت ف ت حُ  ل و   ف ه نَّ  ف ع ل   ش اء   و 

                                                 
 .8/135( صحيل مسلم: كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب:  لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمته، 1)
 .61. العبودية: ص70-68مجموإ الفتاوى:  . 56-54ر: الحجة في بيان المحجة: ( انظ2)
 .26العليل: ص ء(  شفا3)
 .8/56(  صحيل مسلم: كتاب: القدر، باب: في األمر بالقوة وترك العجز والستعانة باهلل وتفويا المقادير هلل، 4)
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كتاباا  فاي أعظم وف على معنى األسباب وضرورة األخذ بها،  يعتبر القرآن الكريم وبعد الوق
 آلف عشااارة علاااى لااازاد ،والسااانة القااارآن مااان األساااباب إثباااات يفياااد ماااا تتبعناااا ولاااوب ،ألساااباباإثباااات 
 . (1)بموضع

ويمكن القول بأن سورتي الكهف ويس من أعظام ساور القارآن، التاي تناولات موضاوإ األخاذ 
والتااي ظهاار فيهااا جليااا  التطبيااق العملااي الصااحيل لهخااذ باألسااباب فااي كاال نااواحي الحياااة  باألسااباب،

 الدنيا واآلخرة، وهي كما يأتي:
 : أولا: األخذ باألسباب والدعوة إلى اهلل 

المهماة األولاى للمسالمين، وذلاك ألنهاا توضايل للمنهجياة الصااحيحة  الادعوة إلاى اهلل  دتعا
]َوَميي  َخَلْقييُت اجِليينَّ ]َوَميي  َخَلْقييُت اجِليينَّ : والمتمثلااة فااي قولااه تعااالى ،لااق اإلنسااان ألجلهاااتااي خ  ال ،ألداء المهماة األساسااية

، وهااي الساابب التااي نالاات بااه أمااة اإلسااالم الخيريااة علااى جميااع {{9494}الددذاريات:}الددذاريات:  َواإِلْنييَس إَِلَّ لَِيْعُبييُدوِن[َواإِلْنييَس إَِلَّ لَِيْعُبييُدوِن[
ُِْمُروَن بِ األمم، حيث قال تعالى:  ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّ ِس َت َ ُأمَّ ْْ ُِْمُروَن بِ ]ُكنُْتْم َخ ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّ ِس َت َ ُأمَّ ْْ }آل }آل [ [ ......َِلْعُروِف َوَتنَْهيْوَن َعيِن اُِلنَْكيِر َِلْعُروِف َوَتنَْهيْوَن َعيِن اُِلنَْكيِر ]ُكنُْتْم َخ

 . . {{220220عمران:عمران:

حجتاه علاى عبااده، وبياان  مان أهام األساباب التاي بهاا يقايم اهلل  الدعوة إلاى اهلل  وتعد
طريقي الهداية والضالل لهم، وذلك يكون سببا  للنجاة في الدنيا واآلخارة لمان ياومن، والهاالك والباوار 

 .من كفر، وهذا من مقتضى عدله وحكمته في الدنيا واآلخرة ل

. وتنوعاات أساااليبها، وقااد ورد فااي سااورتي الكهااف ويااس المنهجيااة الصااحيحة للاادعوة إليااه 
 وهي كاآلتي:  

نزال الكتب السماوية: .  3  إرسال الرسل وا 

نازال الكتاب السااماوية، مان أهاام األساباب التاي يقاايم اهلل  يعاد بهاا الحجااة  إرساال الرساال، وا 
تَّيى َنْبَعيَث َرُسيوًَل[   ....]]على عباده، حيث قاال تعاالى: الكبرى  َْ بنَِي  تَّيى َنْبَعيَث َرُسيوًَل[ َوَم  ُكنَّي  ُمَعيذِّ َْ بنَِي  وقاال   {{2929}اإلرساء:}اإلرساء:َوَم  ُكنَّي  ُمَعيذِّ
َْ تعاالى:  ُسيِ  َوَكي َن اهللُ َعِزييًزا  ية ٌ َبْعيَد الره جَّ ُْ يَن َوُمنِْذِريَن لَِئَلَّ َيُكوَن لِلنَّي ِس َعيََل اهللِ  ِ َْ ]ُرُسًَل ُمَبْشِّ ُسيِ  َوَكي َن اهللُ َعِزييًزا  ية ٌ َبْعيَد الره جَّ ُْ يَن َوُمنِْذِريَن لَِئَلَّ َيُكوَن لِلنَّي ِس َعيََل اهللِ  ِ كِييًَم[ كِييًَم[ ]ُرُسًَل ُمَبْشِّ

     ..{{249249}النساء:}النساء:

]لُِتنِْذَر َقْوًم  َم  ُأْنِذَر َآَب ُؤُهْم ]لُِتنِْذَر َقْوًم  َم  ُأْنِذَر َآَب ُؤُهْم وقد ظهر ذلك من مطلع سورتي يس والكهف، حيث قال تعالى:   

ي اُِليْؤِمننَِي الَّيِذيَن َيْعَمُليوَن   وقاال تعاالى:وقاال تعاالى:  {{44}يدس:}يدس:َفُهْم َغ فُِلوَن[ َفُهْم َغ فُِلوَن[  َ ًسي  َشيِديًدا ِميْن َلُدْنيُه َوُيَبْشِّ
ِْ ي اُِليْؤِمننَِي الَّيِذيَن َيْعَمُليوَن ]َقييًَِّم لُِينْيِذَر َب َ ًسي  َشيِديًدا ِميْن َلُدْنيُه َوُيَبْشِّ
ِْ ]َقييًَِّم لُِينْيِذَر َب

                                                 
 .185شفاء العليل:  ص  (1)
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يي حِلَ ِت َأنَّ  يي حِلَ ِت َأنَّ الصَّ َسيينً [   الصَّ َْ َسيينً [ َليُهيييْم َأْجييًرا  َْ ناازال الكتااب  ،،{{11}الكهددف:}الكهددف:َليُهيييْم َأْجييًرا  فبيناات اآليااات أن ساابب إرسااال الرساال، وا 
وهداية الناس، فمن آمن فله البشرى والفوز، ومن كفر فله  ، هو الدعوة إليه السماوية من اهلل 

    اإلنذار. 

فاااي  علاااى إمهااال عبااااده فااي ساااورة ياااس مثااال  واضاااحا  علاااى ماادى حرصاااه  وأورد اهلل 
تكرار إقامة الحجاة علايهم، وذلاك فاي قصاة أصاحاب القرياة، والاذي تكارر فيهاا إرساال الرسال، حياث 

ْزَن  بَِث لٍِث َفَق ُلوا إِنَّ  إَِليْيُكْم ُمْرَسيُلوَن[  قال تعاالى: ُبوُُهَ  َفَعزَّ ْزَن  بَِث لٍِث َفَق ُلوا إِنَّ  إَِليْيُكْم ُمْرَسيُلوَن[]إِْذ َأْرَسْلنَ  إَِلْيِهُم اْثننَْيِ َفَكذَّ ُبوُُهَ  َفَعزَّ وقاال   ،{{2020}يدس:}يدس:  ]إِْذ َأْرَسْلنَ  إَِلْيِهُم اْثننَْيِ َفَكذَّ
بُِعوا اُِلْرَسلنَِي[]َوَج َء ِمْن أَ ]َوَج َء ِمْن أَ  تعالى:  بُِعوا اُِلْرَسلنَِي[ْقََص اَِلِدينَِة َرُج  ٌ َيْسَعى َق َل َي  َقْوِم اتَّ  { { 1010}يس:}يس:  ْقََص اَِلِدينَِة َرُج  ٌ َيْسَعى َق َل َي  َقْوِم اتَّ

لهم، حيث  ولكن هذا اإلنكار المتكرر منهم، وجحودهم المفرط، كان سببا  في عقاب اهلل 
َدًة َفإَِذا ُهْم َخ ِمُدونَ قاال تعاالى:  ِْ َدًة َفإَِذا ُهْم َخ ِمُدونَ ]إِْن َك َنْت إَِلَّ َصْيَحًة َوا ِْ ًة ، ، ]إِْن َك َنْت إَِلَّ َصْيَحًة َوا َْسَ َْ ًة َي   َْسَ َْ ِْتِيِهْم ِميْن َرُسيوٍل إَِلَّ َي   ِْتِيِهْم ِميْن َرُسيوٍل إَِلَّ َعََل الِعَبي ِد َمي  َيي َعََل الِعَبي ِد َمي  َيي

 ..{ { 3030--1515}يس:}يس:َك ُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن[ َك ُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن[ 

جعال إرساال الرسال ساببا  ووسايلة لهداياة النااس، وفاي هاذه اآلياات جعال  وعلى هاذا فااهلل 
 الجحود، واإلنكار بعد إرسال الرسل سببا  في الهالك بالصيحة.

ان الفتية أصحاب الكهف، وهجرهم للدنيااا فاي سابيل الثباات علاى إيم وبالمقابل جعل اهلل 
  ......]]لهام، حياث قاال تعاالى:  الدين، سببا  في زياادة إيماانهم، والتوفياق والتثبيات الحقيقاي مان اهلل 

ِْم  ُْم فِْتَية ٌ َآَمنُوا بَِرَّبِّ ِْم إَِّنَّ ُْم فِْتَية ٌ َآَمنُوا بَِرَّبِّ  ..{{7575}الكهف:}الكهف:َوِزْدَن ُهْم ُهًد [ َوِزْدَن ُهْم ُهًد [ إَِّنَّ

  :التذكير بنعم اهلل . 2

خلااق اإلنسااان، وجنااد كاال مااا فااي الكااون لخدمتااه، وقااد أساادل عليااه الاانعم فضااال   إن اهلل  
منه، ولفت نظره إلى هذه الحقيقة في آيات القرآن الكريم؛ حتى تكون سببا  في إيمانهم وحجة عليهم، 

 فمن بيده الخلق والنعم والفضل، أحق بالعبادة من مخلوق عاجز ل حول له وله ول قوة.

رة يس الكثير من اآليات، التي تستحق الوقوف أمامهاا، والتأمال فيهاا لعظايم وقد ورد في سو   
للعبااادة، دون أدنااى شااك، أو تااردد، وماان تلااك اآليااات مااا  مااا فيهااا ماان دللت علااى اسااتحقاق اهلل 

 يلي: 

بًّ قوله تعاالى:   أ. َْ َيْينَ َه  َوَأْخَرْجنَ  ِمنَْه   ْْ ُم األَْرُض اَِلْيَتُة َأ بًّ ]َوَآَية ٌ ََلُ َْ َيْينَ َه  َوَأْخَرْجنَ  ِمنَْه   ْْ ُم األَْرُض اَِلْيَتُة َأ ُِْكُلونَ ]َوَآَية ٌ ََلُ ُِْكُلونَ   َفِمنُْه َي َوَجَعْلنَ  فِيَه  َجنَّ ٍت ِمْن َوَجَعْلنَ  فِيَه  َجنَّ ٍت ِمْن ، ،   َفِمنُْه َي

ْرَن  فِيَه  ِمَن الُعُيونِ  ْرَن  فِيَه  ِمَن الُعُيونِ َنِخيٍ  َوَأْعنَ ٍب َوَفجَّ ُِْكُلوا ِمْن َثَميِرِه َوَمي  َعِمَلْتيُه َأْييِدُّيِْم َأَفيََل َيْشيُكُرونَ ،  ،  َنِخيٍ  َوَأْعنَ ٍب َوَفجَّ ُِْكُلوا ِمْن َثَميِرِه َوَمي  َعِمَلْتيُه َأْييِدُّيِْم َأَفيََل َيْشيُكُرونَ لَِي ُسيْبَح َن ُسيْبَح َن ،  ،  لَِي

َّ  ُتنْبُِت األَ  َه  ُِم َّ  ُتنْبُِت األَ الَِّذي َخَلَق األَْزَواَج ُكلَّ َه  ُِم َّ  ََل َيْعَلُموَن[الَِّذي َخَلَق األَْزَواَج ُكلَّ َّ  ََل َيْعَلُموَن[ْرُض َوِمْن َأْنُفِسِهْم َوُِم      ..{{3344--3333}يس:}يس:  ْرُض َوِمْن َأْنُفِسِهْم َوُِم
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فااي هااذه اآليااات يلفاات نظاار عباااده إلااى خلااق ماان خلقااه، وهااو األرا، ومااا فيهااا ماان  إن اهلل 
 مان فيهاا شايء ل ،هامادة ميتاة كانات إذانعم تفضل بهاا علاى عبااده، وذلاك مان إحيااء األرا 

خاراج الماااء ، المااء ليهاااع تعاالى اهلل أنازل فاإذا، النباات خاراج النباات منهااا بأنواعاه المختلفاة، وا  وا 
من بين الصخور عيونا ، فهذه النعم واآليات سابب فاي اساتحقاق مسادلها الشاكر والعباادة؛ ولكان 

ِيْم بي نت اآليات التالية كفرهم وجحودهم، وذلك في قولاه تعاالى:  ِْتِيِهْم ِمْن َآَيٍة ِميْن َآَيي ِت َرَّبِّ ِيْم ]َوَم  َت ِْتِيِهْم ِمْن َآَيٍة ِميْن َآَيي ِت َرَّبِّ ]َوَم  َت

{{0404}يس:}يس:إَِلَّ َك ُنوا َعنَْه  ُمْعِرِضنَي[ إَِلَّ َك ُنوا َعنَْه  ُمْعِرِضنَي[ 
(1)  . 

ْ َأَوَِلْ ]]ب.  قوله تعالى:   َّ   َليُهيمْ َليُهيمْ   َخَلْقنَ َخَلْقنَ   َأنَّ َأنَّ   َيَرْواَيَرْوا  َأَوَِل َّ ُِم   َفِمنَْه َفِمنَْه   َليُهيمْ َليُهيمْ   َوَذلَّْلنَ َه َوَذلَّْلنَ َه   ،،َم لُِكونَ َم لُِكونَ   ََلَ ََلَ   َفُهمْ َفُهمْ   َأْنَع ًم َأْنَع ًم   َأْيِدينَ َأْيِدينَ   َعِمَلْت َعِمَلْت   ُِم

ُِْكُلونَ   َوِمنَْه َوِمنَْه   َرُكوَُّبُمْ َرُكوَُّبُمْ  ُِْكُلونَ َي يُذوا  ، ، َيْشيُكُرونَ َيْشيُكُرونَ   َأَفيََل َأَفيََل   َوَمَشي ِرُب َوَمَشي ِرُب   َمنَ فِعُ َمنَ فِعُ   يَه يَه َوَليُهيْم فِ َوَليُهيْم فِ ، ، َي َ يُذواَواَّتَّ َ يةً   اهللَِّاهللَِّ  ُدونِ ُدونِ   ِمينْ ِمينْ   َواَّتَّ يةً آَِلَ ُهيمْ   آَِلَ ُهيمْ َلَعلَّ   َلَعلَّ

ونَ  ُ َُ ونَ ُينْ ُ َُ وَن[  ،،ُينْ ُهْم َوُهْم َليُهيْم ُجنْد ٌ ُُمَْضُ َ ُْ وَن[ََل َيْسَتطِيُعوَن َن ُهْم َوُهْم َليُهيْم ُجنْد ٌ ُُمَْضُ َ ُْ  ..{{1199--1212}يس:}يس:  ََل َيْسَتطِيُعوَن َن

هااام، فجعااال منهاااا ماااا أنظاااار عبااااده إلاااى األنعاااام التاااي ساااخرها ل ففاااي هاااذه اآلياااات يلفااات اهلل 
يركباااون، ومنهاااا ياااأكلون، ومااان ألبانهاااا يشاااربون، ومااان أصاااوافها، وأوبارهاااا، وأشاااعارها ينتفعاااون، 

لعلهام يشاكرون، فكياف ببااقي ماا ساخر لهام  فذكرهم بتعدد منافع مخلوق واحد مان مخلوقاتاه 
 . (2)وخلق؛ ولكنهم كفروا، وعبدوا آلهة عاجزة عن نصرهم إن استنصروهم

 ن آيااات بيااان ألعظاام وأقاارب األسااباب إلااى اإلنسااان، ماان نعاام تفضاال بهااا اهلل ففيمااا ساابق ماا
علااى اإلنسااان فااي حياتااه، وهااي بااين يديااه، والتااي تعتباار ماان أكباار البااراهين علااى كمااال قاادرة اهلل 

 ،نعاماه، والتاي يترتاب عليهاا اساتحقاقه للعباادة دون أدناى تاردد ، وكمال تفضله على عبااده وا 
اإليمان سبْب فيما ترتب عليه من عقوبات في الدنيا، وأخذهم بالصيحة، وبينت اآليات أن عدم 
َدًة َفإَِذا ُهْم َخ ِمُدوَن[ كما في قوله تعالى:  ِْ َدًة َفإَِذا ُهْم َخ ِمُدوَن[ ]إِْن َك َنْت إَِلَّ َصْيَحًة َوا ِْ  ..{{1515}يس:}يس:]إِْن َك َنْت إَِلَّ َصْيَحًة َوا

  وقدرته: التذكير بعظيم خلق اهلل .  1

سببا  كافيا  للدللة على عظايم في خلقه آليات، لو توقف اإلنسان أمامها مليا ، لكانت  إن هلل 
علم، وقدرة، وحكمة من خلقها جل وعال، وأنه ل يمكن أن يكون وراءها مخلوق ضعيف عاجز 

]َأْم ]َأْم عن أن يرفع عن نفسه ضرا ، أو أن يجلب لنفسه نفعا ، وذلاك باي ن واضال فاي قولاه تعاالى: 

ٍء َأْم ُهُم اخَل لُِقونَ  ِ ََشْ ْْ ٍء َأْم ُهُم اخَل لُِقونَ ُخلُِقوا ِمْن َغ ِ ََشْ ْْ يََمَواِت َواألَْرَض َبي  ََل ُيوقِنُيوَن[ َأْم َخلَ َأْم َخلَ * * ُخلُِقوا ِمْن َغ يََمَواِت َواألَْرَض َبي  ََل ُيوقِنُيوَن[ ُقوا السَّ   { { 3434--3939}الطُّدور:}الطُّدور:ُقوا السَّ

ُكوَن[       إلى قوله تعالى:إلى قوله تعالى: ُ اهللِ ُسْبَح َن اهللِ َعَمَّ ُيْْشِ ْْ ُكوَن[ ]َأْم َليُهيْم إَِله ٌ َغ ُ اهللِ ُسْبَح َن اهللِ َعَمَّ ُيْْشِ ْْ وقاد ورد فاي ساورتي . . {{0303}الطُّدور:}الطُّدور:]َأْم َليُهيْم إَِله ٌ َغ

                                                 
 .11/360سير القرآن العظيم:تف. 7/17(   انظر: معالم التنزيل: 1)
 .7/332البحر المحيط:  .7/28(  انظر: معالم التنزيل: 2)
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ن من يتأملها بقلاب الكهف ويس من اآليات الكونية العظيمة الظاهرة في خلقه، وهي سببا  إليما
 -وهي كاآلتي: صاف  وذهن خال  من التبعية العمياء ألفكار مشوشة مشبوهة، 

ْيُ  َنْسَلُخ ِمنُْه النََّه َر َفإَِذا ُهيْم ُمْظلُِميونَ ى: االاه تعاي قولاأ.  ما ورد ف ُم اللَّ ْيُ  َنْسَلُخ ِمنُْه النََّه َر َفإَِذا ُهيْم ُمْظلُِميونَ ]َوَآَية ٌ ََلُ ُم اللَّ يِري *  *  ]َوَآَية ٌ ََلُ ْ ََ يْمُس  يِري َوالشَّ ْ ََ يْمُس  َوالشَّ

ُْسَتَقرر ََلَ  َذلَِك َتْقِديُر ا
ُْسَتَقرر ََلَ  َذلَِك َتْقِديُر اِلِ
تَّيى َعي َد َكي لُعْرُجوِن الَقيِديمِ *  *  لَعِزييِز الَعلِييمِ لَعِزييِز الَعلِييمِ ِلِ َْ ْرَن ُه َمنَي ِزَل  تَّيى َعي َد َكي لُعْرُجوِن الَقيِديمِ َوالَقَميَر َقيدَّ َْ ْرَن ُه َمنَي ِزَل  ََل ََل *  *  َوالَقَميَر َقيدَّ

ْيُ  َس بُِق النََّه ِر َوُك ٌّ ِِف َفَلٍك َيْسَبُحونَ  ْمُس َينَْبِغي ََلَ  َأْن ُتْدِرَك الَقَمَر َوََل اللَّ ْيُ  َس بُِق النََّه ِر َوُك ٌّ ِِف َفَلٍك َيْسَبُحونَ الشَّ ْمُس َينَْبِغي ََلَ  َأْن ُتْدِرَك الَقَمَر َوََل اللَّ      {{0000--3131}يس:}يس:  [[    الشَّ

ظااار عبااااده إلاااى اآلياااات الكونياااة المحسوساااة، التاااي يااادركها ن ففاااي هاااذه اآلياااة يلفااات اهلل 
بحواسااه فااي حياتااه اليوميااة، والتااي هااي ماان أعظاام اآليااات الكونيااة التااي يراهااا اإلنسااان فااي 
حياته اليومية، دون تكل ف أو عناء، والتي لو تأملها اإلنسان، كانت أكبر سبب في توصاله 

 ت في اآليات اآلتية:   إلى استحقاق خالقها للتفرد بالعبودية له، وتمثل

 ْيُ  َنْسَلُخ ِمنُْه النََّه َر َفإَِذا ُهْم ُمْظلُِموَن[ : قوله تعالى: اآلية األولى ُم اللَّ  تحمل الدللة]َوَآَية ٌ ََلُ
بضايا،ه، وجعلهماا  ذاخلاق الليال والنهاار، هاذا بظالماه وهافاي علاى قدرتاه تعاالى العظيماة 

اا ،لنهااار داخاال عليهاااذلااك أن األصاال الظلمااة واوماان  يتعاقبااان، لخ فااإذا غرباات الشاامس س 
 . (1)النهار من الليل فتظهر الظلمة

 ُْسَتَقرر ََلَ  َذلَِك َتْقِديُر الَعِزيِز الَعلِيِم[ : قوله تعاالى: اآلية الثانية
ِري ِلِ ْ ََ ْمُس  ُْسَتَقرر ََلَ  َذلَِك َتْقِديُر الَعِزيِز الَعلِيِم[ ]َوالشَّ
ِري ِلِ ْ ََ ْمُس      {{3838}يدس:}يدس:]َوالشَّ

محكاام دون توقااف، فااي نظااام  فااي جريااان الشاامس والتااي تحماال الدللااة علااى قاادرة اهلل 
 . (2)إلى قيام الساعة

 تَّى َع َد َك لُعْرُجوِن الَقِديِم[ }ييس:  ::قوله تعالى:  اآلية الثالثة َْ ْرَن ُه َمنَ ِزَل  تَّى َع َد َك لُعْرُجوِن الَقِديِم[ }ييس:]َوالَقَمَر َقدَّ َْ ْرَن ُه َمنَ ِزَل  { { 5454]َوالَقَمَر َقدَّ

القماار  لمنااازل، وذلااك ماان خااالل تقااديره وتحماال هااذه اآليااة دلاايال  آخاارا  علااى قاادرة اهلل 
 منزلااة، ليلااة كاال منهااا القماار يقطااع ،ةمنزلاا وعشاارون ثمانيااة وهااي العاارب، عنااد المعروفااة

 . (3)القديم النخلة غصن يشبه وحين،ذ ،رقيقا   استهاللهو  ،وعودتهوتناق ص شكله، 

 ْيُ  َس بُِق النََّه ِر َوُكي ٌّ  قوله تعاالى:: اآلية الرابعة ْمُس َينَْبِغي ََلَ  َأْن ُتْدِرَك الَقَمَر َوََل اللَّ ْيُ  َس بُِق النََّه ِر َوُكي ٌّ ]ََل الشَّ ْمُس َينَْبِغي ََلَ  َأْن ُتْدِرَك الَقَمَر َوََل اللَّ ]ََل الشَّ

، ودقااة وفااي هااذه اآليااة دلياال آخاار علااى كمااال قاادرة اهلل { { 0000}يددس:}يددس:  ِِف َفَلييٍك َيْسييَبُحوَن[ِِف َفَلييٍك َيْسييَبُحوَن[
حكامه، وذلك في أناه ل  ناوره، فتمحاو بالليال القمار ماع تجتماع أن لشامسل يمكان خلقه، وا 

                                                 
 6/575تفسير القرآن العظيم:  .4/70لباب التأويل: انظر:  ( 1)
 ،  8-4/7لباب التأويل:  .8/128، الكشف والبيان: 3/123بحر العلوم: انظر:   (2)
 . 5/13اهر الحسان: الجو  .4/45( انظر:  تفسير القرآن العزيز: 3)
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 اللياال يااأتي فاال يتعااد اه، ل معلومااا   واحادا   قتااا  و م وقتاا   لااه  اهلل جعاال منهماا واحااد كال أنو 
 . (1)الليل ينفصل حتى نهارال يأتي ل كما النهار، ينفصل حتى

َتُهْم ِِف الُفْلِك اَِلْشُحونِ : : ما ورد في قوله تعالى  ب. يَّ ْلنَ  ُذرِّ َتُهْم ِِف الُفْلِك اَِلْشُحونِ ]َوَآَية ٌ َليُهيْم َأنَّ  َْحَ يَّ ْلنَ  ُذرِّ َوَخَلْقنَ  َليُهيْم ِمْن ِمْثلِيِه َوَخَلْقنَ  َليُهيْم ِمْن ِمْثلِيِه ، ، ]َوَآَية ٌ َليُهيْم َأنَّ  َْحَ

يَخ َليُهيْم َوََل ُهْم ُينَْقُذوَن[ ،  ،  َم  َيْرَكُبونَ َم  َيْرَكُبونَ  ِْ ُنْغِرْقُهْم َفََل َِصِ يَخ َليُهيْم َوََل ُهْم ُينَْقُذوَن[ َوإِْن َنَش ِْ ُنْغِرْقُهْم َفََل َِصِ    {{0303--0202}يس:}يس:َوإِْن َنَش

، واسااتحقاقه للعبااادة، دلاايال  آخاارا  علااى كمااال عظمااة اهلل وهااذه اآليااات تحماال فااي طياتهااا 
وهي أنه عل م اإلنسان صنع السفينة وغيرها، وسي رها فاي البحاار، وهاي تحمال ذرياتهم، وهاو 

 . (2)قادر على إغراقهم فال منقذ لهم

سان كل يوم في حياته، ويدركها بحواسه، لو فاآليات السابقة كلها آيات كونية، ويعاينها اإلن
حكاماااه لخلقاااه الاااذي لاااو اختااال مثقاااال ذرة تأملهاااا يستشاااعر فيهاااا عظماااة اهلل  ، وقدرتاااه، وحكمتاااه، وا 

لهلكاات األرا ومااا عليهااا، فهااذا ساابب كاااف  ألن ي رشااد كاال عاقاال إلااى طريااق الهدايااة، والطم،نااان 
 إليه. 

ناازال الكتااب لتااذكيرهم، الحجااة علااي ولكاان علااى الاارغم ماان إقامااة اهلل  هم بإرسااال الرساال، وا 
، وأنااه هااو المعبااود بحااق، وأنااه ولفاات أنظااارهم إلااى هااذه األدلااة المشاااهدة، الدالااة علااى عظمااة اهلل 

ونعماااه، وكفاااروا بهاااا، وأنكاااروا ياااوم  سااايجمعهم ياااوم القياماااة ليحاسااابهم، إل أنهااام جحااادوا آياااات اهلل 
   .{{0808}يس:}يس:  ]َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا الَوْعُد إِْن ُكنُْتْم َص ِدقنَِي[]َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا الَوْعُد إِْن ُكنُْتْم َص ِدقنَِي[ مخبرا  عن حالهم: الميعاد، حيث قال اهلل 

 :توضيح أسباب الضالل والهداية. 3
إن من أساليب الدعوة السليمة التي تدفع اإلنساان إلاى التغييار مان نفساه، والساير علاى خطاى 

أنااه  ة اهلل احكماا نامااواضااحة العاقبااة والنتااا،ا؛ هااو توضاايل أسااباب الهدايااة وأسااباب الضااالل لااه، و 
وقد ورد في آيات سورتي الكهف ويس، يوضل لعباده الخير وأسبابه؛ ليتبعوه، والشر وأسبابه ليجتنبوه، 

 بعا أسباب الضالل والهداية منها ما يلي:  آيات بي ن اهلل 
 أ.  أسباب الضالل:

 الكهف ويس: ومن ذلك ما ورد في سورتي قد وضل في القرآن الكريم أسباب الضالل إن اهلل 

 وطاعة الشيطان اللعين: السبب األول: معصية اهلل 

                                                 
 .  183/ 2التسهيل لعلوم التنزيل  .3/124( انظر:  بحر العلوم:1)
 . 4/265أنوار التنزيل: . 16/224(  انظر:  اللباب في علوم الكتاب:  2)
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العديااد ماان الاانعم التااي تفضاال بهااا علااى عباااده، وبعااا اآليااات الكونيااة،  بعااد أن أورد اهلل 
فااي سااورة يااس عباااده إلااى الساابب الحقيقااي لضااااللهم  الدالااة علااى عظمااة الخااالق وقدرتااه، نبااه اهلل 

هااي الساابب،  وعبادتااه، واتبااإ الشاايطان وعبادتااه، وأن عبادتااه  وخساارتهم، وهااو عاادم طاعااة اهلل 
يُه َلُكيْم َعيُدوٌّ   والطريق الوحيد للنجاة، حيث قال تعالى: يْيَط َن إِنَّ يُه َلُكيْم َعيُدوٌّ ]َأَِلْ َأْعَهْد إَِلْيُكْم َي  َبنِي َآَدَم َأْن ََل َتْعُبيُدوا الشَّ يْيَط َن إِنَّ ]َأَِلْ َأْعَهْد إَِلْيُكْم َي  َبنِي َآَدَم َأْن ََل َتْعُبيُدوا الشَّ

اط ٌ ُمْسَتِقيم ٌ ، ، ُمبنِي ٌ ُمبنِي ٌ  اط ٌ ُمْسَتِقيم ٌ َوَأِن اْعُبُدوِِّن َهَذا ِِصَ ا َأَفَلْم َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن[ َوَلقَ َوَلقَ ، ، َوَأِن اْعُبُدوِِّن َهَذا ِِصَ ًْ
ا َأَفَلْم َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن[ ْد َأَض َّ ِمنُْكْم ِجبَِلًّ َكثِ ًْ
 ..{{4141--4040}يس:}يس:ْد َأَض َّ ِمنُْكْم ِجبَِلًّ َكثِ

 :السبب الثاني: الغفلة عن ذكر اهلل 

َبييَع َهييَواُه َوَكيي َن َأْمييُرُه ُفُرًطيي [   ......]]حياث قااال تعااالى:   َبييَع َهييَواُه َوَكيي َن َأْمييُرُه ُفُرًطيي [ َوََل ُتطِييْع َمييْن َأْغَفْلنَيي  َقْلَبييُه َعييْن ِذْكِرَنيي  َواتَّ َوََل ُتطِييْع َمييْن َأْغَفْلنَيي  َقْلَبييُه َعييْن ِذْكِرَنيي  َواتَّ

           ..{{1818}الكهف:}الكهف:

أن الغفلااة عاان الااذكر ساابب فااي تحكاام هااوى الاانفس فيااه، وهااذا  فااي هااذه اآليااة يبااين اهلل ف
بدوره سبب في الستهانة بالمعاصي واإلفراط فيها والتدرج فيها حتى تهون عليه، وقد حملات اآلياات 
ه أروإ وأدق صورة لهذه الحالة، وهي تشبيه التدرج بالستهانة بالمعاصاي، بالعقاد الاذي إذا انفارط منا

 أول حبة توالى سقوط الحب وبكل سهولة، وهكذا في المعاصي.
 :السبب الثالث: اإلعراض عن التدبر في آيات اهلل 

ي  َجَعْلنَي  حيث قال تعاالى:   َمْت َيَداُه إِنَّ َِْعَرَض َعنَْه  َوَنِِسَ َم  َقدَّ ِه َف َر بَِآَي ِت َربِّ َّْن ُذكِّ ي  َجَعْلنَي  ]َوَمْن َأْظَلُم ُِم َمْت َيَداُه إِنَّ َِْعَرَض َعنَْه  َوَنِِسَ َم  َقدَّ ِه َف َر بَِآَي ِت َربِّ َّْن ُذكِّ ]َوَمْن َأْظَلُم ُِم

َتُدوا إًِذا َأَبًدا[ َعََل ُقُلوَِّبِْم َعََل ُقُلوَِّبِْم  َتُدوا إًِذا َأَبًدا[ َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِِف َآَذاَِّنِْم َوْقًرا َوإِْن َتْدُعُهْم إََِل اَُلَد  َفَلْن َُّيْ    ..{{9191}الكهف:}الكهف:َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِِف َآَذاَِّنِْم َوْقًرا َوإِْن َتْدُعُهْم إََِل اَُلَد  َفَلْن َُّيْ

ه، ونساايان مااا يرتكااب ماان المعاصااي عاان آياتاا أن اإلعااراا ففااي هااذه اآليااة يوضاال اهلل 
غيبة، ل يفقهاون ماا يقارأون، ول يسامعون سبب في عدم انتفاعهم بالهداية، بعد أن أصبحت قلوبهم م

 ما ي دَعون إليه. 
 أسباب الهداية: ب.  

إن من األسباب المعينة على الهداية توضيل أسبابها، والطرق الموصلة إليها، ومن ذلك ما 
ُييْم فِْتَييية ٌ َآَمنُييوا بِييرَ   تعااالى: ورد فااي قولااه َُِهْم بِيي حَلقِّ إَِّنَّ ُييْم فِْتَييية ٌ َآَمنُييوا بِييرَ ]َنْحييُن َنُقييصه َعَلْيييَك َنَبيي َُِهْم بِيي حَلقِّ إَِّنَّ ِْم َوِزْدَنيي ُهْم ُهييًد [ ]َنْحييُن َنُقييصه َعَلْيييَك َنَبيي ِْم َوِزْدَنيي ُهْم ُهييًد [ َّبِّ َّبِّ

، وعاازمهم علااى الثبااات  علااى الحااق؛ أن إيمااانهم باااهلل  ففااي هااذه اآليااة يبااين اهلل   {{2323}الكهددف:}الكهددف:
 سبب في زيادة إيمانهم وتثبيتهم.

 . تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المدعو:5

تبساايط  هااوللماادعو؛ وأسااباب الهدايااة  هاااوالنجاااح في  إلااى اهللالاادعوة إن ماان أهاام وسااا،ل 
، وبهااذا يااتم معالجااة مااا عنااد الماادعو ماان للماادعو الفكاارة لتوصاايل ؛المفاااهيم الصااحيحة بطريقااة سااليمة
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: مفاااااهيم خاط،ااااة، حيااااث رساااامت اآليااااات القرآنيااااة الخطااااأ فااااي منطااااق تفكياااار الماااادعو، فقااااال اهلل 
يِيي الِعَظي َم َوِهيَي َرِمي ي َخْلَقيُه َقي َل َميْن َُيْ َب َلنَ  َميَثًَل َوَنِِسَ يِيي الِعَظي َم َوِهيَي َرِمي]َوَْضَ ي َخْلَقيُه َقي َل َميْن َُيْ َب َلنَ  َميَثًَل َوَنِِسَ [ ]َوَْضَ [ يم ٌ ، حياث يظهار فاي  هااذه   {{1818}يدس:}يدس:يم ٌ

  اآليات صعوبة استيعاب المدعو كيفية إعاادة اإلنساان للحسااب بعاد أن تبلاى عظاماه؛ فاذكره اهلل 
بأصال خلقااه، وأنااه كااان عادما  فخلقااه وسااواه؛ فباادء الخلاق ماان غياار مثااال سابق أصااعب ماان اإلعااادة، 

ََِه  حيث قاال تعاالى:  يِيَه  الَِّذي َأْنَشي ََِه  ]ُقْ  َُيْ يِيَه  الَِّذي َأْنَشي []ُقْ  َُيْ ٍة َوُهيَو بُِكي ِّ َخْليٍق َعلِييم ٌ َل َميرَّ [َأوَّ ٍة َوُهيَو بُِكي ِّ َخْليٍق َعلِييم ٌ َل َميرَّ وقاال تعاالى:   {{1515}يدس: }يدس:   َأوَّ
ُق الَعلِييمُ  ُليَق ِميْثَلُهْم َبيََل َوُهيَو اخَليَلَّ ََمَواِت َواألَْرَض بَِق ِدٍر َعيََل َأْن ََيْ ُق الَعلِييمُ ]َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ ُليَق ِميْثَلُهْم َبيََل َوُهيَو اخَليَلَّ ََمَواِت َواألَْرَض بَِق ِدٍر َعيََل َأْن ََيْ   {{8282}يدس: }يدس: [ [ ]َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ

، قادر علاى أن يخلاق ماا هاو دون ودقة خلقهن مِ ظَ عِ فبينت اآليات أن الذي خلق السموات واألرا بِ 
 ذلك، وهو إعادة اإلنسان بعد بال،ه.

 . التذكير بمصير المكذبين من األمم السابقة: 6

أن يذك ر قاريش بمصاير األمام الساابقة المكذباة برسالهم؛ وذلاك باأن  أمر النبي  إن اهلل 
رسال والتذكير، حيث قال تعالى: يضرب لهم مصير أصحاب القرية الذين كذبوا الرسل مع تكرار اإل

ْب َليُهيْم َمَثًَل َأْصَح َب الَقْرَيِة إِْذ َج َءَه  اُِلْرَسُلونَ  ْب َليُهيْم َمَثًَل َأْصَح َب الَقْرَيِة إِْذ َج َءَه  اُِلْرَسُلونَ ]َواْْضِ ْزَني  بَِث لِيٍث ، ، ]َواْْضِ ُبوُُهَ  َفَعزَّ ْزَني  بَِث لِيٍث إِْذ َأْرَسيْلنَ  إَِليْيِهُم اْثنَينْيِ َفَكيذَّ ُبوُُهَ  َفَعزَّ إِْذ َأْرَسيْلنَ  إَِليْيِهُم اْثنَينْيِ َفَكيذَّ

ي عااقبتهم بالصايحة، حياث قاال تعاالى: والاذي كاان ساببا  فا   {{2020--2323}يدس:}يدس:  َفَق ُلوا إِنَّ  إَِلْيُكْم ُمْرَسيُلوَن[َفَق ُلوا إِنَّ  إَِلْيُكْم ُمْرَسيُلوَن[
ييَدًة َفييإَِذا ُهييْم َخ ِمييُدوَن[ ِْ ييَدًة َفييإَِذا ُهييْم َخ ِمييُدوَن[]إِْن َك َنييْت إَِلَّ َصييْيَحًة َوا ِْ ساابب ذلااك المصااير، هااو  وأكااد اهلل     {{1515}يددس:}يددس:  ]إِْن َك َنييْت إَِلَّ َصييْيَحًة َوا

ِْتِيِهْم ِميْن َرُسيوٍل إَِلَّ َكي ُنوا بِيِه َيْسيتَ استهزاوهم بالرسل في قوله تعالى:  ًة َعََل الِعَب ِد َم  َي َْسَ َْ ِْتِيِهْم ِميْن َرُسيوٍل إَِلَّ َكي ُنوا بِيِه َيْسيتَ ]َي   ًة َعََل الِعَب ِد َم  َي َْسَ َْ ْهِزُئوَن[ ْهِزُئوَن[ ]َي  

 { { 3030}يس:}يس:

والساابب فااي ضاارب ذلااك المثاال؛ عسااى أن يكااون سااببا  فااي هاادايتهم، والعتبااار بعاقبااة ماان 
نَدا َقدب َلُهم  ِمدَن الُقدُروِن على خلقه حيث قال تعالى:  ، وبيان قدرته يكذب باهلل  َلك  ا َكم  َأه  نَدا َقدب َلُهم  ِمدَن الُقدُروِن ]َأََل  َيَرو  َلك  ا َكم  َأه  ]َأََل  َيَرو 

ِجُعوَن[ ُم  إَِلي ِهم  ًَل َير  ِجُعوَن[َأَّنَّ ُم  إَِلي ِهم  ًَل َير     {{3232}يس:}يس:  َأَّنَّ

  األخذ باألسباب والفتنة في الدين:. 7

فاااي عبااااده الماااومنين أن يختبااارهم؛ حتاااى يااارى فااايهم مااادى ثبااااتهم أماااام  إن مااان سااانن اهلل 
ُكوا َأْن َيُقوُلوا َآَمنَّ  َوُهيْم ََل ُيْفَتنُيوَن[  الفتن، حيث قاال تعاالى: ِسَب النَّ ُس َأْن ُيُْتَ َْ ُكوا َأْن َيُقوُلوا َآَمنَّ  َوُهيْم ََل ُيْفَتنُيوَن[ ]َأ ِسَب النَّ ُس َأْن ُيُْتَ َْ ن  ،{{11}العنكبدوت:}العنكبدوت:]َأ وا 

بهاااا الماااومن هاااي فتناااة الااادين؛ والتاااي إن لااام يثبااات أمامهاااا يخسااار الااادنيا مااان أعظااام الفاااتن التاااي يمااار 
 واآلخرة.

وقد عالجت سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف األسباب التي تعين علاى الثباات علاى  
 الدين وهي كاآلتي: 
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 العزلة سبٌب للحفاظ على الدين: -أ

حيث قال تعالى على سن العزلة، وجعلها سببا  ووسيلة للحفاظ على الدين؛  إن اهلل 
تِِه لسان أحد فتية الكهف:  ُكْم ِمْن َرْْحَ ُووا إََِل الَكْهِف َينُْْشْ َلُكْم َربه

ِْ تِِه ]َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَم  َيْعُبُدوَن إَِلَّ اهللَ َف ُكْم ِمْن َرْْحَ ُووا إََِل الَكْهِف َينُْْشْ َلُكْم َربه
ِْ ]َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَم  َيْعُبُدوَن إَِلَّ اهللَ َف

ْْ لَُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمرَفًق [ يِّ ْْ لَُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمرَفًق [َوُُّيَ يِّ  إلىبه  وصلوات ففي هذه اآلية بيان لذلك الرأي، الذي {{2424}الكهف:}الكهف:  َوُُّيَ
 منهم العبد يفر أن ،الناس في الفتن وقوإ عند المشروإ هو وهذا بدينهم، والفرار الفتنة من الهرب
ْدِري   َسِعيد   َأِبي َعنْ  الحديث في جاء كما دينه، على خوفا     الن ِبي   َسِمْعت  :  َيق ول   َسِمَعه   َأن ه    اْلخ 
ل ى ي أ ت ي) :َيق ول   ي رُ  م انٌ ز   النَّاس   ع  ل م   الرَُّجل   م ال   خ  ب ال   ش ع ف   ب ه ا ي ت ب عُ  ال غ ن مُ  ال ُمس  م و اق ع   ال ج   ال ق ط ر   و 
ين ه   ي ف رُّ   يفوت لما عداها، فيما تشرإ ول ،الناس عن العزلة تشرإ الحال هذه ففي. (1)(ال ف ت ن   م ن   ب د 
 تعالى اهلل واختار قومهم، من والهرب الذهاب على عزمهم وقع فلما والجمع، الجماعات ترك من بها
 فساد عند العزلة استحباب، ولقد استنبط كثير من العلماء من هذه اآلية (2)عنهم وأخبر ذلك لهم

 .(3)وشبهات ،حرام في وقوإ أو ،الدين في فتنة من لخوف أو ،الزمان
 الحيطة والسرية في حركة الداعية حال الستضعاف: -ب

ت في قصة أصاحاب الكهاف المانها الساوي لتحركاات العمال الادعوي الناشائ لقد بينت اآليا
فااي حالااة الستضااعاف، وذلااك ساابب فااي السااتمرار فااي الاادعوة، والحفاااظ علااى الماانها ماان الفناااء، 

َفيي ْبَعُثوا َفيي ْبَعُثوا   ......]]بهااالك حامليااه، وظهاار ذلااك جليااا  فااي قولااه تعااالى علااى لسااان الفتيااة أصااحاب الكهااف: 

َدُكْم بَِوِرقُِكمْ  َْ َدُكْم بَِوِرقُِكمْ َأ َْ ِْتُِكْم بِِرْزٍق ِمنُْه َوْلَيَتَلطَّْف َوََل ُيْشِعرَ   َأ َ  َأْزَكى َطَع ًم  َفْلَي ِْتُِكْم بِِرْزٍق ِمنُْه َوْلَيَتَلطَّْف َوََل ُيْشِعرَ َهِذِه إََِل اَِلِدينَِة َفْلَينُْظْر َأُّيه َ  َأْزَكى َطَع ًم  َفْلَي يًداَهِذِه إََِل اَِلِدينَِة َفْلَينُْظْر َأُّيه َْ يًدانَّ بُِكْم َأ َْ ، ، نَّ بُِكْم َأ

تِِهْم َوَلْن ُتْفلُِحوا إًِذا أَ  ُْم إِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرَُجُوُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِِف ِملَّ تِِهْم َوَلْن ُتْفلُِحوا إًِذا أَ إَِّنَّ ُْم إِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرَُجُوُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِِف ِملَّ    ..{{1010--2525}الكهف:}الكهف:  َبًدا[َبًدا[إَِّنَّ

 األعمال سبب في مصير اإلنسان في الدنيا واآلخرة:   -8

لقااد ورد فااي سااورتي الكهااف ويااس كثياارا  ماان اآليااات، التااي تااربط مصااير اإلنسااان فااي الاادنيا 
 واآلخرة بسببها، ومن المواضع ما يلي: 

 من اآليات التي ربطت مصير اإلنسان في الدنيا ما يلي:  أ.

                                                 
 .6455، ح8/104( صحيل البخاري: كتاب: الرقاق، باب: العزلة راحة من خالط السوء، 1)
 .125-5/128تفسير القرآن العظيم:    (2)
 .5/283.  إرشاد الساري 1/160. عمدة القاري: 131رياا الصالحين:  ص  (3)
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يَدًة َفيإَِذا ُهيْم َخ ِميُدونَ   في قوله تعالى:ما ورد   - ِْ يَدًة َفيإَِذا ُهيْم َخ ِميُدونَ ]إِْن َك َنْت إَِلَّ َصْيَحًة َوا ِْ يًة َعيََل الِعَبي ِد َمي  ،  ،  ]إِْن َك َنْت إَِلَّ َصْيَحًة َوا َْسَ َْ يًة َعيََل الِعَبي ِد َمي  َيي   َْسَ َْ َيي  

ِْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل إَِلَّ َك ُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن[  ِْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل إَِلَّ َك ُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن[ َي أن سابب ماا  ففي هذه اآلياات باي ن اهلل  {{3030--1515}يس:}يس:َي
صرارهم على الكفر.أصابهم به من العقوبة بالصيحة، ه  و استهزاوهم بالرسل، وا 

ْييِه َعيََل َمي  َأْنَفيَق فِيَهي  َوِهيَي َخ ِوَيية ٌ َعيََل  ا ورد في قولاه تعاالى:امو  - يُب َكفَّ َِْصيَبَح ُيَقلِّ ييَط بَِثَميِرِه َف ِْ ْييِه َعيََل َمي  َأْنَفيَق فِيَهي  َوِهيَي َخ ِوَيية ٌ َعيََل ]َوُأ يُب َكفَّ َِْصيَبَح ُيَقلِّ ييَط بَِثَميِرِه َف ِْ ]َوُأ

ًدا[  َْ َِّ َأ ْك بَِر ًدا[ ُعُروِشَه  َوَيُقوُل َي  َلْيَتنِي َِلْ ُأْ ِ َْ َِّ َأ ْك بَِر أن سابب ماا  ياة باي ن اهلل وفي هاذه اآل {{0101}الكهف:}الكهف:ُعُروِشَه  َوَيُقوُل َي  َلْيَتنِي َِلْ ُأْ ِ
تالف، هو شركه باهلل   .أصاب الجنة من هالك، وا 

 ومن اآليات التي ربطت مصير اإلنسان في اآلخرة بسببه ما يلي: ب.

َزْوَن إَِلَّ َم  ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن[   ما ورد في قوله تعالى:  - ْ َُ َزْوَن إَِلَّ َم  ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن[ ]َف لَيْوَم ََل ُتْظَلُم َنْفس ٌ َشْيًئ  َوََل  ْ َُ فقاد     {{9090}يدس:}يدس:]َف لَيْوَم ََل ُتْظَلُم َنْفس ٌ َشْيًئ  َوََل 
بينت اآلية أنه في يوم القيامة ل يجازى العبد إل بما عمل في الدنيا، ول ي ظلم مثقال ذرة، ومما 

َمي ِل َمي ِل   ......]]يوكد هذا المعنى ما ورد في قوله تعالى على لسان العصاة والمشركين يوم القياماة : 

َص  ْْ ًة إَِلَّ َأ َْ
ًة َوََل َكبِ َْ َص َهَذا الكَِت ِب ََل ُيَغ ِدُر َصِغ ْْ ًة إَِلَّ َأ َْ
ًة َوََل َكبِ َْ يًدا[ َهَذا الكَِت ِب ََل ُيَغ ِدُر َصِغ َْ يَك َأ ا َوََل َيْظلُِم َربه َْ ِْضً يًدا[  َه  َوَوَجُدوا َم  َعِمُلوا  َْ يَك َأ ا َوََل َيْظلُِم َربه َْ ِْضً  َه  َوَوَجُدوا َم  َعِمُلوا 

  {{0505}الكهف:}الكهف:

ي  َأْعَتيْدَن  لِلظَّي ِلنَِِي  ما ورد في قولاه تعاالى: - ُكْم َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َش َء َفْلَيْكُفْر إِنَّ ي  َأْعَتيْدَن  لِلظَّي ِلنَِِي ]َوُقِ  احَلقه ِمْن َربِّ ُكْم َفَمْن َش َء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َش َء َفْلَيْكُفْر إِنَّ ]َوُقِ  احَلقه ِمْن َربِّ

اِدُقهَ  َْ َط َِّبِْم ُُسَ اِدُقهَ َن ًرا َأ َْ َط َِّبِْم ُُسَ اُب َوَس َءْت ُمْرَتَفًق [ َن ًرا َأ َ اُب َوَس َءْت ُمْرَتَفًق [   َوإِْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغ ُثوا بََِمٍء َك ُِلْهِ  َيْشِوي الُوُجوَه بِْئَس الْشَّ َ   َوإِْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغ ُثوا بََِمٍء َك ُِلْهِ  َيْشِوي الُوُجوَه بِْئَس الْشَّ

سبب في دخوله النار، بما أعد فيها  فيها أن الكفر باهلل  ن اهلل ة بي  اذه اآليافه {{1515}الكهف:}الكهف:
، ، ِه َجَهيينَُّم الَّتِييي ُكنْييُتْم ُتوَعييُدونَ ِه َجَهيينَُّم الَّتِييي ُكنْييُتْم ُتوَعييُدونَ ]َهييذِ ]َهييذِ   مااا ورد فااي قولااه تعااالى:لهاام ماان أصااناف العااذاب، وكااذلك 

 { { 4040--4343}يس:}يس:اْصَلْوَه  الَيْوَم بََِم ُكنُْتْم َتْكُفُروَن[ اْصَلْوَه  الَيْوَم بََِم ُكنُْتْم َتْكُفُروَن[ 

وكما بينت اآليات حال الكافرين، والمشركين، والعصاة يوم القياماة، وبي نات ساببه، ولقاد أورد اهلل   -
 ق حكمااة اهلل بالمقاباال حااال المااومنين يااوم القيامااة وبيناات سااببه، وهااذا ماان مطلاا  وبالغااة

كالمااه، فهااو يتااردد مااا بااين الترغيااب والترهيااب، لمااا لااه ماان أثاار قااوي فااي اسااتجابة الماادعو إلااى 
ي   الصَّ حِلَ ِت الصَّ حِلَ ِت   َوَعِمُلواَوَعِمُلوا  َآَمنُواَآَمنُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   إِنَّ إِنَّ ]]   ما ورد في قولاه تعاالى:اإليمان، ومن ذلك  ي إِنَّ   َأْجيرَ َأْجيرَ   ُنِضييعُ ُنِضييعُ   ََل ََل   إِنَّ

َسيينَ   َميينْ َميينْ  ْْ َسيينَ َأ ْْ ]إِنَّ الَّييِذيَن َآَمنُييوا َوَعِمُلييوا ]إِنَّ الَّييِذيَن َآَمنُييوا َوَعِمُلييوا   مااا ورد فااي قولااه تعااالى:ذلك وكاا{ { 3030::الكهددفالكهددف}}  [[َعَمييًَل َعَمييًَل   َأ

 ..{{201201}الكهف:}الكهف:  الصَّ حِلَ ِت َك َنْت َليُهيْم َجنَّ ُت الِفْرَدْوِس ُنُزًَل[الصَّ حِلَ ِت َك َنْت َليُهيْم َجنَّ ُت الِفْرَدْوِس ُنُزًَل[
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 األسباب والتمكين في األرض:األخذ ب. 9

أساااباب  وقاااد تمثااال ذلاااك فاااي قصاااة  ذي القااارنين، وقاااد مكااان لاااه فاااي األرا، وآتااااه اهلل 
ٍء َسَبًب [    ين، حيث قال تعاالى:التمك نَّ  َلُه ِِف األَْرِض َوَآَتْينَ ُه ِمْن ُك ِّ ََشْ ٍء َسَبًب []إِنَّ  َمكَّ نَّ  َلُه ِِف األَْرِض َوَآَتْينَ ُه ِمْن ُك ِّ ََشْ بعاا  قاال   {{8080}الكهدف:}الكهدف:  ]إِنَّ  َمكَّ

 .  (1)ومعونة علما   لخلقيحتاج إليه ا ما كل من آتيناه :المفسرين

 إلى غير ذلك من المواضع التي إن أردت  حصرها طال الحديث في هذا المقام، ومما سابق
قد جعل لكل شيء سببا ، فهو مقد ر األسباب، والمسببات، ورباط بينهاا  يتضل من اآليات أن اهلل 

 . بقوانين ربانية واضحة، ويجب اإليمان بها، والتسليم لما قدر 

 المطلب الثالث:  األخذ باألسباب وعالقته بالتوكل: 
 ول ،العمل يمنع ل السابق درالق أن على النبوية والسنن ،السماوية الكتب جميع اتفقتلقد 

 رقد   وتعالى سبحانه فاهلل، الصالل العمل على والحرص ،والجتهاد ،الجد يوجب بل ؛التكال يوجب
 من كال   يسر وقد، والمعاد المعاش في األسباب من نصبه بما الحكيم وهو. أسبابا   لها وهيأ المقادير

 منه ومكن ،عليه أقدر الذي بالسبب له رد  ق   ما ينال دالعب فإن، واآلخرة الدنيا في له خلقه لما خلقه
 أن العبد علم فإذا، الكتاب أم في له سبق الذي القدر إلى أوصله بالسبب أتى فإذا ،له وهيئ

 وأعظم ،بها والقيام ،فعلها في اجتهادا   أشد كان ،إليها الموصلة باألسباب مرتبطة آخرته مصالل
 في سببا   والنكاح، الزرإ وجود في سببا   الحرث كون من اهدني ومصالل ،معاشه أسباب في منه

 ،النار دخول في سبب ءالسي والعمل، الجنة دخول في سبب الصالل العمل وكذلك، النسل وجود
 مني اجتهاد بأشد كنت ماب القدر أحاديث سمع لما الصحابة من قال من الفقه كل هذا فقه وقد
 . (2)باآلن

 أولا: التعريف بالتوكل: 

 التوكل لغة: 

الغيااار  علاااى والعتمااااد ،العجاااز إظهاااار: والت َوكنااال  ، لَ َكاااوَ التوكااال أصاااله اللغاااوي مااان الثالثاااي 
 .  (4)به ووثق ،عليه اعتمدو إليه  استسلم:  اهلل على وتوكل. (3)والتفويا إليه

                                                 
 .  185شفاء العليل: ص .7/218. البحر المحيط: 5/158(  انظر:  معالم التنزيل: 1)
 . 2/307.  معارج القبول:  71(  انظر:  شفاء العليل:  ص2)
.  القااموس 740/ 1مختار الصاحاح:  .5/220الحديث: .  النهاية في غريب 405/ 5(  انظر:  كتاب العين: 3)

 .  1381المحيط: ص 
 .  1381القاموس المحيط: ص  .670/ 2(  انظر: المصباح المنير: 4)
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 التوكل اصطالحاا: 

 اساااتجالب يفااا  اهلل علاااى القلاااب اعتمااااد صااادقاتفاااق العلمااااء علاااى أن تعرياااف التوكااال: ب
 . (1)ب واآلخرة الدينا أمور من المضار ودفع، المنافع

 ثانياا: أنواع التوكل: 

 :(2)نوعان بعد الوقوف على التعريف، يمكن الخروج بالقول أن التوكل

 ومصااا،به ،مكروهاتااه دفااع أو ،والعافيااة الاارزق ماان العبااد حااظ تحصاايل فااي  عليااه توكاال: أحــدهما
نو  المطلوبة الدنيوية، فغايته  فاي اهلل علاى فالتوكال العباد، حظ محا إل أنها عبادة تكن لم ا 

 .ودنياه دينه لمصلحة منشأ   فهو عبادة، حصوله
 فغايتاه .إلياه والادعوة ،والجهااد ،واليقاين ،اإليماان مرضااته مان تحصيل في  عليه توكل : ثانيهما

 فتركه. يرضيه ما على  باهلل استعانة فإنه ،بوجه فيه علة فال ،عبادة نفسه في وهو عبادة،
 .التوكل هذا ضعف في هي إنما والعلة ،اإليمان لشطر ترك

 توكال ومتاى ،الكفاياة تمام األول النوإ كفاه توكله حق الثاني النوإ في العبد عليه توكل فمتى
 .هويرضا يحبه فيما المتوكل عاقبة له يكون ل لكن ،أيضا   كفاه الثاني دون األول النوإ في عليه

 أهااال وجهااااد ،الرساااول ومتابعاااة ،التوحياااد وتجرياااد ،الهداياااة فاااي التوكااال علياااه لتوكااالا فاااأعظم
  .أتباعهم وخاصة الرسل توكل فهذا الباطل،

 ثالثا: عالقة التوكل باألخذ باألسباب:   

 األسااباب مباشاارة يضااره فااال ،وحااده  اهلل ىعلاا القلااب اعتماااد هااو ،وحقيقتااه التوكاال ساارإن 
 أيضاا   فأسابابها ؛مناه فارغ الاذى قدره من المسببات أن فكما، المقدوراتها ب التي قدر اهلل  المباحة

 حصاولها يتوقاف بل ؛األسباب بتلك القيام ينافي لا بأسبابه المقادير يرهدفتق. منه غفر  الذى قدره من
 ، بالتوكاال أمااره مااع األسااباب بتعاااطي أماار تعااالى اهلل فااإن، بااذلك خلقااه فااي  ساانته وجاارت، عليهااا

 سااوقماان شاأنه  ، فااهلل بااه إيماان عليااه بالقلاب والتوكاال ،لاه طاعااة باالجوارح األسااباب فاي فالساعي

                                                 
تيسير  .436. جامع العلوم والحكم: ص: 4/15. زاد المعاد: 258/ 8أنوار البروق في أنواإ الفروق: انظر: (  1)

 . 87العزيز الحميد: ص:
 . 107. الفوا،د: ص276ق الهجرتين: ص(  طري2)
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 ماعبعاد األخاذ باألساباب  القسامة مان سابق ماا إلىمن شأنه سكون قلبه  المتوكلو  بأسبابها، المقادير
 . (1)تسليمه بالنتا،ا

ن  هاو لتوكالمباشرة األسباب في الجملة أمر فطري ضاروري، ل انفكااك ألحاد عناه؛ بال ا وا 
ْسُبُه   ......]]  كما قال تعالى: ،مباشرة ألعظم األسباب َْ ْ  َعََل اهللِ َفُهَو  ْسُبُه َوَمْن َيَتَوكَّ َْ ْ  َعََل اهللِ َفُهَو   أنأي   {{33}الطَّلق:}الطَّلق:  [[......َوَمْن َيَتَوكَّ

 الكفاياة فربط، التوكل هو لها المقتضي وسببها ،عبوديته من بأسبابها إل تنال ل  اهلل من الكفاية
  .(2)بمسبباتها األسباب سا،ر كربط بالتوكل

 يريد هنعم إظهار يريد تعالى اهلل أن وكما ،تعالى اهلل لنعمة استعمال بل إن األخذ باألسباب
 يجااب لكاان ؛بااه جاااد مااا علااى اعتمااادا  ماان قاادرات ونعاام،  أودإ مااا لتعطياال وجااه فااال، عااه،ودا إظهااار

 ،حكمتاه عطال فقاد األخاذ باألساباب  اهلل نعماة عطال ومان، عنده ما طلبا ثم عندك ما استعمال
 أعضاااء تكااون أنعليااه الحااال  ينبغااي مااا، و مرضااا   أو جوعااا   يمااوت ثاام واألدويااة األغذيااة يتاارك كماان

 الحاااق أن إل يااارى ل هألنااا ؛أعطاااى أو مناااع الحاااق إلاااى مفاااوا سااااكن وقلباااه، الكساااب فاااي المتوكااال
 . (3)ومصلحة بحكمة إل يتصرف ل وتعالى سبحانه

 ،والكسب السعي في يعني الحركة في طعن منوقد ورد عن بعا السلف الصالل قولهم: ب
 باوالكس ، النبي حال لافالتوك  ،اإليمان في طعن فقد التوكل في طعن ومن ،السنة في طعن قداف

 .(4)بسنته يتركن فال ، حاله على لاعم فمن،  سنته
 

 رابعاا: األدلة على أهمية التوكل، وعالقته باألسباب: 

وية، أدلة كثيرة تباين أهمياة التوكال، وعالقتاه باألساباب، لقد ورد في القرآن الكريم والسنة النب
 -وهي كاآلتي:

 -األدلة من القرآن:  أ.

لقد تناول القرآن الكريم موضوإ التوكل، وبين أهميته، ومكانته من الادين باأكثر مان صاورة، 
 وهي كاآلتي: 

                                                 
. جاااااامع العلاااااوم والحكااااام: 41.  الطاااااب النباااااوي: ص277ص :.  طرياااااق الهجااااارتين108(  انظااااار: الفوا،اااااد: ص1)

 .10/212. فتل الباري: لبن حجر،443ص
 .127.  فتل المجيد شرح كتاب التوحيد: 272(  انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين:  ص2)
 .245ابليس: ص(  انظر: تلبيس 3)
 . 443جامع العلوم والحكم:  ص .248(  تلبيس ابليس: ص4)
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 التوكل شرطاا لإليمان:  الصورة األولى:

َوَعََل اهللِ َوَعََل اهللِ ... ... ]]في كثير من آيات القرآن، كما في قوله تعاالى:   شرطا  في اإليمان فلقد جعله اهلل 

ُلوا إِْن ُكنْيُتْم ُميْؤِمننَِي[ ُلوا إِْن ُكنْيُتْم ُميْؤِمننَِي[َفَتَوكَّ ُليوا إِْن ُكنْيُتْم ... ... ]]وقولاه تعاالى:     ،،{{1313}املائددة:}املائددة:  َفَتَوكَّ ُليوا إِْن ُكنْيُتْم إِْن ُكنْيُتْم َآَمنْيُتْم بِي هللِ َفَعَلْييِه َتَوكَّ إِْن ُكنْيُتْم َآَمنْيُتْم بِي هللِ َفَعَلْييِه َتَوكَّ

   {{8080}يونس:}يونس:ُمْسلِِمنَي[ ُمْسلِِمنَي[ 

 لتمييز المْمنين: أنه صفة  الصورة الثانية:

ََم اُِلْؤِمنُيوَن الَّيِذيَن  وصف المومنين أنهم هم المتوكلون، كما في قوله تعاالى:  إن اهلل  ََم اُِلْؤِمنُيوَن الَّيِذيَن ]إِنَّ ]إِنَّ

ِْم َيَتَوكَّ  ْم إِيََمًن  َوَعََل َرَّبِّ ْم َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم َآَي ُتُه َزاَدِْتُ ِْم َيَتَوكَّ إَِذا ُذكَِر اهللُ َوِجَلْت ُقُلوَُّبُ ْم إِيََمًن  َوَعََل َرَّبِّ ْم َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم َآَي ُتُه َزاَدِْتُ    {{11::}اْلنفال}اْلنفال  ُلوَن[ُلوَن[إَِذا ُذكَِر اهللُ َوِجَلْت ُقُلوَُّبُ

ْمنين لألخذ باألسباب مع التوكل:   أمره للنبي  الصورة الثالثة:  والم

 بالتوكل بعد استفراغ الوسع في األخذ باألسباب، وذلك فيما أمر به نبياه  فقد أمر اهلل 
َذا َذا َوَش ِوْرُهْم ِِف األَْمِر َفإِ َوَش ِوْرُهْم ِِف األَْمِر َفإِ ......]]والمومنين بالشورى في األمر، وبعدها يتوكل عليه، كما في قوله تعاالى: 

لنَِي[ ييْ  َعييََل اهللِ إِنَّ اهللَ َُيِييبه اُِلَتييَوكِّ لنَِي[َعَزْمييَت َفَتَوكَّ ييْ  َعييََل اهللِ إِنَّ اهللَ َُيِييبه اُِلَتييَوكِّ فااي  قادحااا   ساابابباأل خااذفلااو كااان األ    {{295295}آل عمددران:}آل عمددران:  َعَزْمييَت َفَتَوكَّ
يْذَرُكْم َفي ْنِفُروا  :تعاالى اهلل قالوكذلك  ، لما خص اهلل به نبيه ،التوكل ِْ َ  الَِّذيَن َآَمنُيوا ُخيُذوا  يْذَرُكْم َفي ْنِفُروا ]َي  َأُّيه ِْ َ  الَِّذيَن َآَمنُيوا ُخيُذوا  ]َي  َأُّيه

ٍة َوِميْن ِرَبي ِط اخَلْييِ   : تعاالى وقاال  {{1212}النساء:}النساء:ِفُروا ََجِيًع [ ِفُروا ََجِيًع [ ُثَب ٍت َأِو انْ ُثَب ٍت َأِو انْ  وا َليُهيْم َم  اْسيَتَطْعُتْم ِميْن ُقيوَّ ٍة َوِميْن ِرَبي ِط اخَلْييِ  ]َوَأِعده وا َليُهيْم َم  اْسيَتَطْعُتْم ِميْن ُقيوَّ ]َوَأِعده

ُكْم  ُكْم ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللِ َوَعُدوَّ يوا ِِف األَْرِض  : وقال تعالى  { { 4040}اْلنفال:}اْلنفال:  [[......ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللِ َوَعُدوَّ يََلُة َف ْنَتِْشُ يوا ِِف األَْرِض ]َفإَِذا ُقِضيَيِت الصَّ يََلُة َف ْنَتِْشُ ]َفإَِذا ُقِضيَيِت الصَّ

ُكييْم ُتْفلُِحييوَن[َواَوا ا َلَعلَّ ًْ ُكييْم ُتْفلُِحييوَن[ْبَتُغييوا ِمييْن َفْضييِ  اهللِ َواْذُكييُروا اهللَ َكثِيي ا َلَعلَّ ًْ .  فااال ضاايَر باألخااذ باألسااباب {{2020}اجلمعددة:}اجلمعددة:  ْبَتُغييوا ِمييْن َفْضييِ  اهللِ َواْذُكييُروا اهللَ َكثِيي
 . (1)ليهاإ والركون ،عليها العتماد من القلب خلو معالمباحة، 

 األدلة من السنة:  ب. 

أن األخاااذ باألساااباب ل يناااافي إن السااانة النبوياااة قاااد تناولااات كثيااارا  مااان األدلاااة، التاااي أثبتااات 
ة لسن اتباعا   هسبابل تعاطيه توكله في يقدح لم ،ماا   قضاءه أن وأيقن ،باهلل وثق من نالتوكل، فإ

النبي 
 فقد أوضحت السنة النبوية ذلك بصور عدة، منها:  ،(2)

 وأخذه باألسباب:   . فعل النبي 3

 وأقعااد المغفاار، رأسااه علااى ولاابس درعااين، بااين الحاارب فااي ظاااهر قااد وماان ذلااك أن النبااي 
 الحبشاة إلاى الهجارة فاي وأذن وتاداوى وأمار بالتاداوي، المديناة، حاول وخنادق الشاعب، فام علاى الرماة

                                                 
 .442. جامع العلوم والحكم: ص248( انظر: تلبيس ابليس: ص1)
 .   10/212(  فتل الباري: ابن حجر، 2)
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لااى فهمااا   الخلااق صاالأ كااان  وهااو والشاارب، األكاال أسااباب وتعاااطى ، هااو وهاااجر المدينااة، وا 
اا َساِهرَ  :  الن بِاين  َكانَ : َتق ول   َعْنَها ه  الل   َرِضيَ  َعاِ،َشةَ . ومثال ذلك ما ورد عن (1)لتوكلوتطبيقا  ل  َفَلم 

ـن   ر ُجـالا  ل ي ت  :  )َقالَ  اْلَمِديَنةَ  َقِدمَ  اب ي م  ـح  ا أ ص  ـال حا ُرُسـن ي ص  ل ـة   ي ح  ع ن ا إ ذ   (اللَّي  ت   س ـم  ـو  حٍ  ص  ـال   ف ق ـال   س 
 : (  ه ذ ا م ن)   قَّاصٍ  أ ب ي ب نُ  س ع دُ  أ ن ا :ف ق ال ئ تُ   و  ُرس ك   ج  ن ام   أل  ح   .  )(2) النَّب يُّ  و 

نماا ،العادو من والحتراس ،بالحذر األخذ سن النبي  الحديث فيف  ذلاك  النباي طلاب وا 
 كاان بهام الباأس اشاتد إذا كاان أناه ماع ،درعاين باين ظااهر وقاد ،ذلاك فاي باه نساتنالإل توكلاه قوة مع
 . (3)البدن عمل األسبابو  ،القلب عمل لتوكلا ألن ؛األسباب تعاطي ينافي ل فالتوكل ،الكل أمام

 للصحابة باألخذ باألسباب: .  أمر النبي 2

ن ح   إ ذ ا :  )َقالَ   الن ِبي   َعنْ   َجاِبر   َعنْ  ذلك فيما ما ورد ت ج  ـلُ  اس  ـل   ُجـن حُ  ق ـال   أ و   اللَّي   اللَّي 
ــب ي ان ُكم   ف ُكفُّــوا ين   ف ــه نَّ  ص  ــي اط  ــرُ  الشَّ ــاع ةٌ  ذ ه ــب   ف ــه ذ ا ين ئ ــذٍ ح   ت ن ت ش  ــن   س  ــاء   م  ش  لُّــوُهم   ال ع  ل ــق   ف خ   ب اب ــك   و أ غ 
ُكر   م   و اذ  ك   و أ ط ف ئ   اللَّه   اس  ب اح  ُكر   م ص  م   و اذ  ك   اللَّه   اس  ق اء ك   و أ و  ُكر   س  م   و اذ  مِّر   اللَّه   اس  خ  ُكـر   إ ن ـاء ك   و   و اذ 
م   ل و   اللَّه   اس  ل   ت ع ُرُض  و   .  (4)(ش ي ئاا ي ه  ع 

م نُ ) :  الل اهِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ   ه َرْيَرةَ  َأِبي َعنْ وما ورد   ْ ي ـرٌ  ال ق و يُّ  ال ُم ـبُّ  خ   اللَّـه   إ ل ـى و أ ح 
م ن   م ن    ْ يف   ال ُمـ ـع  ف ـي الضَّ ي ـرٌ  ُكـلٍّ  و  ـر ص   خ  ل ـى اح  ـا ع  ن   ي ن ف ُعـك   م  ـت ع  ـز   و ل   ب اللَّـه   و اس  ـاب ك   ا  ن  و   ت ع ج   أ ص 

ءٌ  ك ـذ ا ك ـذ ا ك ـان   ف ع ل تُ  أ نِّي ل و   ت ُقل   ف ال   ش ي  ل ك ـن   و  ـا اللَّـه   ق ـد رُ  ُقـل   و  م  ـل   ت ف ـت حُ  ل ـو   ف ـه نَّ  ف ع ـل   ش ـاء   و   ع م 
 .(5)( الشَّي ط ان  

 وهاذا ،ساعيه بعاد اهلل علاى ويتوكال ،المباحاة األساباب فاي بالساعي يأخذ اإلنسان أن ومعناهب
 فاااأمرهب (6).بأفضااال جمعهماااا يكاااون قاااد بااال ؛باألساااباب اإلتياااان يناااافي ل التوكااال أن إلاااى إشاااارة هكلااا

 إذا أمره ثم القدر على التكال هو الذي ،العجز عن ونهاه ،باهلل ةواإلستعان ،ينفعه ما على بالحرص
 على يقدر ل هنا فإنه ،هلل األمر ويسلم ،القدر إلى ينظر بل ؛فاته ما على ييأس ل أن شيء أصابه
 . (7)بذلك غير

                                                 
 .  10/212.  فتل الباري: ابن حجر، 270شرح العقيدة الطحاوية:  صانظر:  (  1)
 .2885 ، ح ،4/34 جهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل اهللال (  صحيل البخاري: كتاب2)
 .6/82 لبن حجر، (  انظر:  فتل الباري شرح صحيل البخاري:3)
 .3280، ح124/ 4، صفى ابليس وجنوده،  باب بدء الخلق (  صحيل البخاري: كتاب4)
 .8/56لستعانة باهلل وتفويا المقادير هلل، (  صحيل مسلم: كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك العجز وا5)
 .447(  جامع العلوم والحكم: ص6)
 .8/285( مجموإ الفتاوى: 7)
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 لمفهوم التوكل:  توضيحه   .1
 فاإن الجهاال ظان وهاذا ،بالقلاب التادبر وتارك ،بالبادن الكساب تارك التوكال معنى أن ظني   قد

 بال (1).مقاصاده إلاى بعلماه وساعيه ،العباد حركاة فاي التوكال تاأثير يظهار إنماا،  الشرإ في حرام ذلك
 والسااابب الطلاااب عااان مجااارد لتوكنااا وأماااا ،للساابب ومصااااحبته بللطلااا مقارنتاااهب وكمالاااه التوكااال حقيقااة
 طلاوإ فاي التوكال مناه يصال وحين،اذ وبذرها، األرا شق بعد هو إنما الحراث فتوكل. وأماني فعجز
وقد وردت هذه الشبهة على عهد النبي  (2) .وبطالة فعجز بذر ول ،حرث غير من توكله وأما، الزرإ
  في أكثر من موقف فرد  ،ومن ذلك ما يلي: عليها 

مٍ  ذ ات    اللَّه   ر ُسولُ  ك ان  : قَاالَ أنه   َعِلي   َعنْ أ.   فيما ورد  ال ساا ي و  ف ي ج  ه   و   ب ـه   (1)ي ن ُكـتُ  ُعـودٌ  ي د 
ن ُكم   م ا) : ف ق ال   ر أ س هُ  ف ر ف ع   ق د   إ لَّ  ن ف سٍ  م ن   م  ن ز ُله ا ُعل م   و  نَّة   م ن   م   ر ُسـول   ي ـا :اُلواق   (. و النَّار   ال ج 
م ُلوا ل  ) :ق ال   ن تَّك لُ  أ ف ال   ن ع م لُ  ف ل م    اللَّه   ي ]]: ق ـر أ   ُثمَّ  (ل هُ  ُخل ق   ل م ا ُمي سَّرٌ  ف ُكل   اع  َِمَّ ي َف َِمَّ   َأْعَطيىَأْعَطيى  َمينْ َمينْ   َف

َقى َقىَواتَّ َق   َواتَّ َق َوَصدَّ ْسنَى  َوَصدَّ ْسنَىبِ حْلُ هُ   َقْولِهِ َقْولِهِ   إََِل إََِل   بِ حْلُ ُ هُ َفَسنَُيَسِّ ُ   .(4)([[لِْلُعَْسَ لِْلُعَْسَ   َفَسنَُيَسِّ

 خلااق لمااا عبااد كاال ريس اا  اهلل أن وأخباارهمأماار عباااده باألعمااال،  ن أن اهلل إن الحااديث يبااي
 والمسابب السابب ِإثباات مان باد فاال والعقااب، الثاواب مان لاه خلاق ما لنيل سببا   عمله فجعل ،له

ه لهساباب التاي بهاا يناال الشاقاوة والساعادة، فاإن اهلل وتقادير  اهلل السابق هاو علام  ، وأنا  اجميع
 وهاو يعلام أن هاذا العمال  ،وهذا يعمل كذا فيشاقى باه ،أن هذا يعمل كذا فيسعد به علم وقدر

ذا تارك العباد ماا أمار باه ماتكال  ، كماا يعلام ساا،ر األساباب والمساببات ،الصالل يجلاب الساعادة  وا 
عباااده  وهاال أطلااع اهلل  (5).كااان ذلااك ماان المكتااوب المقاادور الااذي يصااير بااه شااقيا   القاادرعلااى 

 سيكون. ما ب اهلل  علماإلخبار عن سعة هذا من باب ما قدر اهلل، و على الغيب فعلم 
 

                                                 
.  شرح 278.  مختصر منهاج القاصدين: ص245.  تلبيس ابليس: ص4/245(  انظر:  إحياء علوم الدين: 1)

 .270العقيدة الطحاوية: 
 . 278(  طريق الهجرتين وباب السعادتين: ص2)
 (770/ 6المحكم والمحيط األعظم:  ) ( النكث:  قرإ األرا بعود أو بأصبع .3)
( صحيل مسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، 4)

8/47. 
 .277.  طريق الهجرتين وباب السعادتين:  ص8/283(  مجموإ الفتاوى:  5)
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ااالْ  قَاااالَ  :قَاااالَ   أ َمي اااةَ  ْبااانِ  َعْماااِروب. ماااا ورد عااان  ـــلُ  :  ِللن بِاااي   َرج  س  ـــاق ت ي ُأر  ـــلُ  ن  كَّ :  ق ـــال   و أ ت و 
ق ل ه ا) كَّل   اع  ت و   . (1)( و 

 (2)التوكل.  يدفع ل الحتراز أن، و األسباب تهي،ة بعد األسباب عن النظر قطع إلى فأشار      

: َيااا َرس ااوَل الل ااهِ   َعااْن َحِكاايِم ْبااِن ِحااَزام  ج.  مااا ورد  ق اااى   قَاااَل: ق ْلاات  َأَرَأْيااَت َأْدِوَيااة  َنتَااَداَوى ِبهَااا َور 
 . (3)( إ نَّه ا م ن  ق د ر  اللَّه   )َنْسَتْرِقي ِبَها َأَتر دن ِمْن َقَدِر الل ِه؟ َقاَل: 

يب   د و اُء الدَّاء  ب ر أ  َأن ه  قاال:   )  عن رسول الل ِه  عن َجاِبر  د.  وما ورد ل ُكلِّ د اٍء د و اٌء فهذا ُأص 
   .(4)(ب ه ذ ن  اللَّه  

 ؛بالقضاااء والرضااا التوكاال عاان يخاارج لففااي هااذا الحااديث بيااان أن التااداوي، واألخااذ باألسااباب، 
 جعاال كمااا األدواء لاادفع أساابابا   وجعاال ،المااوت إل دواء لااه أناازل إل داء   يناازل لاام تعااالى اهلل ألن

 فال ،حاجة ذوي خلقهم ولكنه ؛هذا بغير خلقه يحيى أنعلى  قادرْ اهلل و  ،الجوإ لدفع سببا   األكل
  .العارا الداء فكذا لدفعه سببا   علج   بما إل ،الجوإ أذى عنهم يندفع

 كلهااا وفيهااا ،اهلل بااإذن اإلصااابة علااى متوقااف الشاافاء أن إلااىشااارة إ  )َبااَرَأ بِااِإْذِن الل ااِه(: فقولااه 
 ل وأنهاا ،وبتقاديره اهلل باإذن أنهاا اعتقاد لمان اهلل علاى التوكال ينافي ل ذلك وأن ،األسباب إثبات
 . (5)ذلك اهلل قدر إذا داء   ينقلب قد الدواء وأن ،فيها تعالى اهلل قدره بما بل ،بذواتها تنجع

كَّلُـون   ُكن ـُتم   أ نَُّكـم   ل ـو  ) :  الل اهِ  َرس اول   قَاالَ : َقالَ   اْلَخط ابِ  ْبنِ  ع َمرَ  َعنْ ها. ما ورد  ل ـى ت و   اللَّـه   ع 
قَّ  كُّل ه   ح  قُ  ك م ا ل ُرز ق ُتم   ت و  ز  ا ت غ ُدو الطَّي رُ  ُير  م اصا ت ُروحُ  خ   . (6)( اا ب ط ان و 

 الظاااهرة األسااباب مااع ووقااوفهم ،التوكاال تحقيااق قلااة ماان يوتااون إنمااا الناااس أن علااى ذلااك ياادل
 ول ،الجتهااد غاياة فيهاا ويجتهادون ،األساباب في أنفسهم يتعبون فلذلك ؛لها ومساكنتهم بقلوبهم
 ىأدناا مااع أرزاقهاام إلاايهم لساااق ،بقلااوبهم  اهلل علااى التوكاال حققااوا فلااو ،لهاام رد  ق اا مااا إل يااأتيهم

                                                 
 وقال. حسن حديث :األرنووط شعيبقال  .731، ح2/510، باب الورإ والتوكلكتاب الرقا،ق،  بان:صحيل ابن ح( 1)

التعليقات الحسان  .حسن حديث :األلباني وقال .5/73تخريا أحاديث اإلحياء: العراقي،، جيدإسناده  :العراقي الحافظ
 .2/150على صحيل ابن حبان: 

 .3/384، 10/212(  فتل الباري: ابن حجر، 2)
 َحِديثْ  َهَذا: بالحاكم قال .4/200 كتاب الطب، وأما حديث طارق بن شهاب، ( المستدرك على الصحيحين:3)

 .الذهبي ووافقهب ي َخر َجاه   َوَلمْ اإلسناد  َصِحيل  
 .7/21(  صحيل مسلم: كتاب الطب، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، 4)
 .135/ 10. فتل الباري:  لبن حجر، 41ص الطب النبوي: .256(  تلبيس ابليس: ص5)
  ،بصحيل حسن: بالترمذي قال  .2344، ح4/166 (  سنن الترمذي: كتاب الزهد، باب في التوكل على اهلل،6)

 .2/542ب. صحيل سنن الترمذي:  صحيل حديث: باأللباني وقال
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 لكناه والساعي الطلاب مان ناوإ وهاو ،والارواح الغادو بمجارد أرزاقهاا إلاى الطيار يساوق كما ،سبب
 . (1)يسير سعي

فمن األدلة السابقة يتباين أن ل تنااقا باين األخاذ باألساباب والتوكال، ولكان علاى العباد أن 
 ومتااى ،عليااه اهلل ييقضاا مااا بكاال راضاايا   ويكااون الساابب، علااى ل المساابب علااى كلااه ذلااك قباال يتوكال

 قادم فاإن كالطبياب، لاه القادر أن ولايعلم ،التوكل عن بعده بان فقد اعترا على ما قضى اهلل عليه،
ن قدماه، ماا ينفعني الغذاء أن علم أنه لول: وقال فرح، الطعام إليه  علام أناه لاول: وقاال فارح، منعاه وا 
 تعاالى اهللوحكماة  ،لطاف فاي يعتقاد ل من كل   ن، وهلل المثل األعلى، فإمنعني لما يوذيني الغذاء أن

 .(2)توكله يصل لم الشفيق، الحاذق الطبيب في المريا يعتقده ماأكثر م

                                                 
 .444(  جامع العلوم والحكم:  ص1)
 .280مختصر منهاج القاصدين: ص ( 2)
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 املبحث اخلامس
 أثر اإلميان بالقضاء والقدر على الفرد واجملتمع

 
 ويشتمل على مطلبين:

 المطلب األول:  أثره على الفرد.
 المطلب الثاني: أثره على المجتمع.

 



 سورتي الكهف ويسضوء وأثرها على الفرد والمجتمع في  بالقضاء والقدراإليمان  عقيدة

242 
 

 الفصل الثالث

 المبحث الخامس
 أثر اإليمان بالقضاء والقدر على الفرد والمجتمع

 .المطلب األول: أثر اإليمان بالقضاء والقدر على الفرد
نفسه  ، وعلىإن اإليمان بالقضاء والقدر له األثر العظيم على المومن، وعالقته باهلل 

 وشخصيته في كثير من الجوانب، وهي كاآلتي: 
ْمن باهلل   :أولا:  أثر اإليمان بالقضاء والقدر على عالقة الم

حاطته الشاملة بكل شيء، عظمة اهلل المومن باستشعار  .1 ونفوذ مشي،ته على عموم  ،وا 
ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئ  َأْن َيُقوَل خلقه لقوله تعالى:  ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئ  َأْن َيُقوَل ]إِنَّ   {{8181}يس:}يس:  َلُه ُكْن َفيَُكوُن[َلُه ُكْن َفيَُكوُن[]إِنَّ

ركن من أركان اإليمان، وكل ركن من  ،زيادة اإليمان وقوته؛ ألن اإليمان بالقضاء والقدر .2
يمانا   تصديقا   به قلبه وعمر ،اإلنسان به آمن إذا اإليمان أركان   .قلبه وقوي إيمانه ادز  ،وا 

 والمسبب السبب ألن سباب،األاألخذ ب عندعليه  ، واإلقبال اهلل علىوالتوكل  العتماد .3
، ، فيقطع قلبه من اإللتفات إلى المخلوقين؛ ألن األمور كلها بيده وقدره اهلل بقضاء كالهما

وهذا ما قام به الفتية أصحاب الكهف في اعتزال موطن الفتنة أخذا  بأسباب النجاة في دينهم، 
]َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَم  ]َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَم  الى: ، حيث قال تعوثقة  بأن النجاة الحقيقية والرحمة هي من اهلل 

ْْ لَُكْم ِمْن َأْمِرُكمْ  يِّ تِِه َوُُّيَ ُكْم ِمْن َرْْحَ ُووا إََِل الَكْهِف َينُْْشْ لَُكْم َربه
ِْ ْْ لَُكْم ِمْن َأْمِرُكمْ َيْعُبُدوَن إَِلَّ اهللَ َف يِّ تِِه َوُُّيَ ُكْم ِمْن َرْْحَ ُووا إََِل الَكْهِف َينُْْشْ لَُكْم َربه
ِْ ِمرَفًق [ ِمرَفًق [   َيْعُبُدوَن إَِلَّ اهللَ َف

   {{2424}الكهف:}الكهف:

ألن  ؛ير العقولوتحر  ، والكهنة، والعرافين، والمنجمين،والخرافة ،الدجلعدم العتماد على   .4
، ول نافع ول ضار، ول ممرا ول شاف  يومن بأنه ل يعلم الغيب إل اهلل المومن بالقدر 

والعزيمة  ،الجداإليمان، و الصحيل ب ألساسا، فيعتمد في بناء مستقبله على إل هو 
  (1)والجتهاد في العمل. ،الصادقة

 فيه وما الكون هذا بأن وأيقنوا بالقدر آمنوا نالذيف الشرك، من النجاة طريق بالقدر اإليمان نإ .5
 شاء ما الذي ، سواه دون الحق المعبود ،شيء لكل الخالق األحد الواحد اإلله عن صادر
المجوس الذين قالوا بإلهين:  فيه وقع الذي ،الشرك من بذلك موافسل   يكن، لم يشأ لم وما ،كان
 من والشر اهلل، من الخير القا،لين بأن سفةلفالوا ،الشر خالقة والظلمة الخير، خالق النور

                                                 
 .112القضااء والقادر: ص . 450القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسناة: صانظر:   (1)
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 طريق بالقدر فاإليمان ؛غيره، ومن قالوا بتفرد اإلنسان بخلق فعله من دون اهلل  آلهة صنع
  .والنجاة التوحيد

ومن خالل اإليمان بالقدر ل يسقط الغني في حبا،ل الشرك باهلل اغترارا  لما فيه من نعمة، 
، وهذا سبب شرك صاحب الجنتين في سورة الكهف، ته عليه وقدر   فينسى فضل اهلل

  ]َوَدَخَ  َجنََّتُه َوُهَو َظ ِِل ٌ لِنَْفِسِه َق َل َم  َأُظنه َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبًدا[ ]َوَدَخَ  َجنََّتُه َوُهَو َظ ِِل ٌ لِنَْفِسِه َق َل َم  َأُظنه َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبًدا[ حيث قال تعالى مخبرا  عنه: 

من غنى، فطمس على قلبه، فأعماه عن التسليم بأن  اغترارا  بما ابتاله اهلل     {{3939}الكهف:}الكهف:
هالكه. اهلل   هو مقدر األرزاق، والقادر على اإلحاطة بملكه وا 

 األمم أكمل ، األمة سلف كان ولهذان عباده، وو في تسيير ش التسليم التام لحكمته  .6
 عن نهى ولم بكذا؟  اهلل أمر لم:  نبيها تسأل مل، عقال  وتسليما  لحكمته تبارك وتعالى

، ومخالفة لقوله والستسالم لإليمان مضاد ذلك أن لعلمهم ؛كذا؟ فعل ولم كذا؟ رقد   ولم كذا؟
 : ]َُِلوَن ُل َعَمَّ َيْفَعُ  َوُهْم ُيْس

َِ َُِلوَن[ ]ََل ُيْس ُل َعَمَّ َيْفَعُ  َوُهْم ُيْس
َِ  درجة على إل تثبت ل اإلسالم قدم وأن ،{{1313}اْلنبياء:}اْلنبياء:]ََل ُيْس

 ثم امتثاله، على الجازم العزم ثم به، التصديقالتسليم و  ؛األمر تعظيم مراتب فأول، التسليم
 اإلتيان في والنصل الجهد بذل ثم والموانع، القواطع عن والحذر به، ادرةوالمب إليه المسارعة

، حكمته معرفة على به اإلتيان يتوقف ل بحيث ،مأمورا   لكونه فعله ثم الوجوه، أكمل على به
 . فقص  (1)وقدرته قهره لمجرد ل وعدله، ورحمته ،حكمته لكمال يفعل، عما يسأل ل  فاهلل

ليوضل لنا تبارك وتعالى  ؛السالم احداث قصة موسى والخضر عليهمالقرآن الكريم لنا أ
 ،، مع وجوب التسليم والرضا بقدر اهلل كمال عجز المومن عن إدراك حكمة اهلل 
  (2)استسالما  لحكمة العزيز الحكيم تبارك وتعالى.

فراده بالعبادة،  يوجب للعبد توحيد اهلل  .7 ها بيد اهلل والطاعة، وأن األمور كل ،والتضرإ ،وا 
 وأنه لن يصيبه إل ما كتبه اهلل ،  من ونفع أو ضر، وأن اهلل والنافع ،وحده الضار، 

 ،وهذا ما كان يومن به الداعي الذي جاء ألصحاب القرية في سورة يس ،والمانع ،والمعطي
ةً في قوله تعالى:  ،ويبين ذلك ما جاء مبينا  لموقفه ُِذ ِمْن ُدونِِه َآَِلَ ةً ]َأَأَّتَّ ُِذ ِمْن ُدونِِه َآَِلَ ْْحَُن بُِضر ََل   ]َأَأَّتَّ ْْحَُن بُِضر ََل إِْن ُيِرْدِن الرَّ إِْن ُيِرْدِن الرَّ

فالنفع والضر في الدنيا واآلخرة كله بيد اهلل  { { 1313}يس:}يس:ُتْغِن َعنِّي َشَف َعُتُهْم َشْيئً  َوََل ُينِْقُذوِن[ ُتْغِن َعنِّي َشَف َعُتُهْم َشْيئً  َوََل ُينِْقُذوِن[ 
، .المتفرد بالعبودية الحقة له 

                                                 
 . 261انظر: شرح الطحاوية: ص  (1)
 .128اإليمان أركانه حقيقته نواقضه: ص. 186مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية: صانظر:  (2)
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ل بيده إليمانه بأن الهداية والضال ؛بين الخوف والرجاء من اهلل  ا  يجعل قلب المومن متردد .8
 :وَن[ ، فهو حذر من قوله تعالى َمُن َمْكَر اهللِ إَِلَّ الَقْوُم اخَل ُِسُ

ِْ َِِمنُوا َمْكَر اهللِ َفََل َي وَن[ ]َأَف َمُن َمْكَر اهللِ إَِلَّ الَقْوُم اخَل ُِسُ
ِْ َِِمنُوا َمْكَر اهللِ َفََل َي ]َأَف

َِد َلُه َولِيًّ  ُمْرِشًدا[   ......]]وقوله تعالى:   {{5555}اْلعراف:}اْلعراف: ََ ِد اهللُ َفُهَو اُِلْهتَِد َوَمْن ُيْضلِْ  َفَلْن  َِد َلُه َولِيًّ  ُمْرِشًدا[ َمْن َُّيْ ََ ِد اهللُ َفُهَو اُِلْهتَِد َوَمْن ُيْضلِْ  َفَلْن  َمْن َُّيْ

   الل هِ  َرس ولَ  َسِمعَ  َأن ه   :َيق ول    اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  ناما ورد ع، و { { 2121}الكهف:}الكهف:
ب ع ي ن   ب ي ن   ُكلَّه ا آد م   ب ن ى ُقُلوب   إ نَّ ) :َيق ول   اب ع   م ن   إ ص  م ن   أ ص  دٍ  ك ق ل بٍ  الرَّح  رُِّفهُ  و اح  ي ثُ  ُيص   ح 
رِّف   اللَُّهمَّ ) :  الل هِ  َرس ول   َقالَ  ث م  . (ي ش اءُ  رِّف   ال ُقُلوب   ُمص  ل ى ُقُلوب ن ا ص  . وهكذا (1)(ط اع ت ك   ع 

فالمومن دا،م الحذر من فتن الدنيا وشهواتها، ويجاهد نفسه على الستقامة، وقلبه متعلق باهلل 
 ب الفتية وهكذا كانت قلو  . ويختم له بخاتمة الصالحين ،رجاَء أن يثب ت قلبه على اإليمان

 ،ويرشدهم إلى الخير ،على دينهم أصحاب الكهف تلها بالدعاء رجاء بأن يثبتهم اهلل 
ْْ َلنَ  ِمْن َأْمِرَن  حيث قال تعالى:  نَ  َآتِنَ  ِمْن َلُدْنَك َرْْحًَة َوَهيِّ ْْ َلنَ  ِمْن َأْمِرَن  ]إِْذ َأَو  الِفْتَيُة إََِل الَكْهِف َفَق ُلوا َربَّ نَ  َآتِنَ  ِمْن َلُدْنَك َرْْحًَة َوَهيِّ ]إِْذ َأَو  الِفْتَيُة إََِل الَكْهِف َفَق ُلوا َربَّ

..{{2020}الكهف:}الكهف:َرَشًدا[ َرَشًدا[ 
(2) 

ْمن: ثانياا: أثر  اإليمان بالقضاء والقدر على نفس الم

فيما ورد  مراقبة الذات، والعتراف بالذنب، والمسارعة للتوبة منه؛ اقتداء  بسيدنا آدم  .1
نَ  من قوله تعالى:  ،ولسان حواء على لسانه  نَ  َظَلْمنَ  َأْنُفَسنَ  َوإِْن َِلْ َتْغِفْر َلنَ  َوَتْرَْحْ نَ  ]َق ََل َربَّ نَ  َظَلْمنَ  َأْنُفَسنَ  َوإِْن َِلْ َتْغِفْر َلنَ  َوَتْرَْحْ ]َق ََل َربَّ

يَن[ َلنَُكوَننَّ َلنَُكوَننَّ  يَن[ ِمَن اخَل ُِسِ ، وعدم الحتجاج بالقدر على الذنوب اقتداء  بإبليس عليه {{1313}اْلعراف:}اْلعراف:ِمَن اخَل ُِسِ
]َق َل ]َق َل في قوله تعالى:  فيما قص القرآن الكريم عن رد إبليس عليه لعنة اهلل  ،لعنة اهلل 

اَطَك اُِلْسَتِقيَم[ ْم ِِصَ اَطَك اُِلْسَتِقيَم[َفبََِم َأْغَوْيَتنِي أَلَْقُعَدنَّ ََلُ ْم ِِصَ ن{{2424}اْلعراف:}اْلعراف:  َفبََِم َأْغَوْيَتنِي أَلَْقُعَدنَّ ََلُ ما يراجع المومن نفسه، ويعقد ، وا 
والتذلل بين  ،؛ وراجيا منه القبول بالنكسارالعزم على عدم العودة؛ طمعا  في رحمة اهلل 

]َوَم  ]َوَم  لقوله تعالى:  ،يديه؛ خشية مما يترتب على الذنوب من مصا،ب وابتالءات في الدنيا

[ َأَص َبُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة َفبََِم َكَسبَْت َأْيِديُكْم َوَيعْ َأَص َبُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة َفبََِم َكَسبَْت َأْيِديُكْم َوَيعْ  ٍْ [ ُفو َعْن َكثِ ٍْ ورى:ُفو َعْن َكثِ ورى:}الشُّ خشية منه أن تكون ؛  {{3030}الشُّ
عراضه عن اهلل  لقوله  ،فيخسر الخسران المبين ،في أن ي طبع على قلبه ا  سبب معاصيه وا 

                                                 
 . 8/51، شاء كيف القلوب تعالى اهلل تصريف باب صحيل مسلم: كتاب القدر، ( 1)
. القضاء والقدر في ضوء الكتاب 54. معالم العقيدة اإلسالمية: ص33عقيدة أهل السنة والجماعة: صانظر:  (2)

. 187-183. مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية: ص112-105در: صااء والقا. القض458-447ة: صاوالسن
. اإليمان 271-268ة: ص. شرح أصول العقيدة اإلسالمي131-125اإليمان أركانه حقيقته نواقضه: ص

. مدخل لدراسة 801. العقا،د اإلسالمية وأسسها: ص345أركان اإليمان: ص .277-256بالقدر: ص
 .185-183العقيدة السالمية مبادئ وآثار: ص
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َمْت َيَداُه إِنَّ  َجَعْلنَ تعالى:  َِْعَرَض َعنَْه  َوَنِِسَ َم  َقدَّ ِه َف َر بَِآَي ِت َربِّ َّْن ُذكِّ َمْت َيَداُه إِنَّ  َجَعْلنَ ]َوَمْن َأْظَلُم ُِم َِْعَرَض َعنَْه  َوَنِِسَ َم  َقدَّ ِه َف َر بَِآَي ِت َربِّ َّْن ُذكِّ   َعََل ُقُلوَِّبِْم   َعََل ُقُلوَِّبِْم ]َوَمْن َأْظَلُم ُِم

وما يترتب    {{9191}الكهف:}الكهف:َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِِف َآَذاَِّنِْم َوْقًرا َوإِْن َتْدُعُهْم إََِل اَُلَد  َفَلْن َُّيْتَُدوا إًِذا َأَبًدا[ َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِِف َآَذاَِّنِْم َوْقًرا َوإِْن َتْدُعُهْم إََِل اَُلَد  َفَلْن َُّيْتَُدوا إًِذا َأَبًدا[ 
 عليها من عذاب يوم القيامة. 

 الحقيقي المالك أنب إليمانه ؛يتجبر ول ،يتكبر فال نفسه قدر يعرف المومن إنف :التواضع   .2
 ما سلبه على قادر أعطاه ومن ويحاسبه، ليبتليه إل أعطاه فما العزة، رب هو يملك ولما له

 ،ما سيحدث في المستقبلو  المقدور، معرفة عن عاجز ألنه أبدا ؛ يتعالى ول يبطر فال ،يملك
صاحب ويتجنب ما وقع فيه  .دا،ما     ربه إلى وحاجته ،بعجزه اإلنسان يقر ثم ومن

 بسبب تكبره وغروره.  ،الجنتين من هالك ملكه

استقامة المومن على منها سواء في السراء والضراء، فال تبطره نعمة، ول تي، سه محنة أو  .3
وا َِّبَ  : مصيبة؛ فال يرضى لنفسه أن يكون ممن قال فيهم اهلل  ُْ ًة َفِر وا َِّبَ  ]َوإَِذا َأَذْقنَ  النَّ َس َرْْحَ ُْ ًة َفِر ]َوإَِذا َأَذْقنَ  النَّ َس َرْْحَ

َمْت َأْيِدُّيِْم إَِذا ُهْم َيْقنَُطوَن[ َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيِّ َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيِّ  َمْت َأْيِدُّيِْم إَِذا ُهْم َيْقنَُطوَن[ َئة ٌ بََِم َقدَّ وم:َئة ٌ بََِم َقدَّ وم:}الرُّ  ،فهو راا  مستسلم لقدر اهلل ؛ {{3434}الرُّ
 ،خاضع هلل  ،، وشاكر على السراءمحتسب األجر عند اهلل  ،صابر على الضراء

، بأي صورة كان، فهو يومن ، ويرى الخير في ما قدره له حمتذلل متواضع القلب والجوار 
َأَه  إِنَّ  ه تعالى:بقول َأَه  إِنَّ ]َم  َأَص َب ِمْن ُمِصيبٍَة ِِف األَْرِض َوََل ِِف َأْنُفِسُكْم إَِلَّ ِِف كَِت ٍب ِمْن َقبِْ  َأْن َنِْبَ ]َم  َأَص َب ِمْن ُمِصيبٍَة ِِف األَْرِض َوََل ِِف َأْنُفِسُكْم إَِلَّ ِِف كَِت ٍب ِمْن َقبِْ  َأْن َنِْبَ

وا  َوََل َوََل   َف َتُكمْ َف َتُكمْ   َم َم   َعََل َعََل   َتَِْسْواَتَِْسْوا  لَِكيََْل لَِكيََْل ، ، َذلَِك َعََل اهللِ َيِس ٌْ َذلَِك َعََل اهللِ َيِس ٌْ  ُْ واَتْفَر ُْ [ [ َت لٍ َت لٍ ُمْ ُمْ   ُك َّ ُك َّ   َُيِبه َُيِبه   ََل ََل   َواهللََُّواهللَُّ  آَت ُكمْ آَت ُكمْ   بََِم بََِم   َتْفَر

َهْيب   َعنْ وبما ورد    { { 1313--1111}اْلديد:}اْلديد: باا: ) الل هِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ  ص  ر   ع ج  م ن   أل  م   ْ  إ نَّ  ال ُم
ر هُ  ي رٌ  ُكلَّهُ  أ م  ل ي س   خ  دٍ  ذ اك   و  م ن   إ لَّ  أل  ح   ْ اب ت هُ  إ ن   ل ل ُم ي راا ف ك ان   ش ك ر   س رَّاءُ  أ ص   و ا  ن   ،ل هُ  خ 

اب ت   رَّاءُ  هُ أ ص  ب ر   ض  ي راا ف ك ان   ص   َقالَ : َقاَلتْ  َعْنَها الل ه   َرِضيَ  َعاِ،َشةَ . وبما ورد عن (1)(ل هُ  خ 
ا)  : الل هِ  َرس ول   يب ةٍ  م ن   م  يبُ  ُمص  ل م   ُتص  ن هُ  ب ه ا  اللَّهُ  ك فَّر   إ لَّ  ال ُمس  تَّى ع  ك ة   ح   الشَّو 
، أو شر   ا  خير ه ، سواء كان ظاهر له ر في أي أمر  قدره اهلل فيرى المومن الخي  ،(2)(ُيش اُكه ا

السالم؛  اقصة موسى والخضر عليهم ؛في القرآن الكريم وخير مثال على ذلك ضربه اهلل 
ْن  ،لعباداولمصلحة وخير  ،لعباده هو لحكمة مطلقة فكل تقدير اهلل  ن خفيت عليهم، وا  وا 

  (3) م المطلق.عجزنا عن إدراكها فما علينا إل التسلي

                                                 
 .8/227( صحيل مسلم: كتاب الزهد والرقا،ق، باب المومن أمره كله خير، 1)
 .5640، ح7/114ي كفارة المرا، ( صحيل البخاري: كتاب المرضى، باب ما جاء ف2)
شرح أصول  . 128. اإليمان أركانه حقيقته نواقضه: ص184مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية: صانظر:  (3)

 .265العقيدة اإلسالمية: ص
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اإلقدام والشجاعة مع األخذ باألسباب من أهم اآلثار التي تظهر على المومن بالقدر؛ وذلك  .4
بقوله تعالى عن المنافقين:  تصديقا   ،لما يعلم بأن الجبن والتخاذل ل يطيل في عمر المرء
ء ٌ َم  ُقتِْلنَ  َه ُهنَ  ُقْ  َلْو ُكنُْتْم   ]...َُيُْفوَن ِِف َأْنُفِسِهْم َم  ََل ُيبُْدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو َك نَ ]...َُيُْفوَن ِِف َأْنُفِسِهْم َم  ََل ُيبُْدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو َك نَ  ء ٌ َم  ُقتِْلنَ  َه ُهنَ  ُقْ  َلْو ُكنُْتْم َلنَ  ِمَن األَْمِر ََشْ َلنَ  ِمَن األَْمِر ََشْ

َز الَِّذيَن ُكتَِب َعَلْيِهُم الَقْتُ  إََِل َمَض ِجِعِهْم َولَِيْبتَِلَ اهللُ َم  ِِف ُصُدوِرُكْم وَ  َز الَِّذيَن ُكتَِب َعَلْيِهُم الَقْتُ  إََِل َمَض ِجِعِهْم َولَِيْبتَِلَ اهللُ َم  ِِف ُصُدوِرُكْم وَ ِِف ُبُيوتُِكْم َلَِبَ َص َم  ِِف ِِف ُبُيوتُِكْم َلَِبَ َص َم  ِِف لُِيَمحِّ لُِيَمحِّ

]َوَم  َك َن لِنَْفٍس َأْن َْتُوَت إَِلَّ ]َوَم  َك َن لِنَْفٍس َأْن َْتُوَت إَِلَّ وقوله تعالى:   {{290290}آل عمران:}آل عمران:  ُدوِر[.ُدوِر[.ُقُلوبُِكْم َواهللُ َعلِيم ٌ بَِذاِت الصه ُقُلوبُِكْم َواهللُ َعلِيم ٌ بَِذاِت الصه 

ًَل  ًَل بِإِْذِن اهللِ كَِت ًب  ُمَؤجَّ وصحابته الكرام من  ذلك اقتداء  بفعل النبي   {{209209}آل عمران:}آل عمران:[ [ ......بِإِْذِن اهللِ كَِت ًب  ُمَؤجَّ
وا لَ  تطبيقا  ألمر اهلل  ؛إقدامهم في الحروب مع أخذهم بأسباب النصر وا لَ ]َوَأِعده ُهْم َم  ُهْم َم  يي]َوَأِعده

ُكْم  ٍة َوِمْن ِرَب ِط اخَلْيِ  ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللِ َوَعُدوَّ ُكْم اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُقوَّ ٍة َوِمْن ِرَب ِط اخَلْيِ  ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللِ َوَعُدوَّ وينطبق ذلك   ..{{4040}اْلنفال:}اْلنفال:[ [ ......اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُقوَّ
مع علمه بتكذيب قومه للرسل، حرصا  منه على هدايتهم،  ،على فعل داعي أصحاب القرية

 عليه. ولن يصيبه إل ما كتب اهلل  ،ى الحقأقدم عليهم دون تردد بكل إقدام، وثقة  بأنه عل

اإليجابية والعزم وعدم التردد؛ ليقينه بأن جميع الظروف والحتمالت التي قد يمر بها  .5
ر له، وهذا ما ، فإذا يسر له ما عزم عليه فهو الخير المقد  المومن هي مقدرة بقدر اهلل 

سيعينه على  مانا  منه بأن اهلل إي ،حين عزم على بناء السد ،القرنين وكان يومن به ذ
ةٍ حيث قال تعالى:  ؛مع أخذه باألسباب المادية ،الخير َِِعينُوِِّن بُِقوَّ ْْ ٌ َف َِّ َخ نِّي فِيِه َر ةٍ ]َق َل َم  َمكَّ َِِعينُوِِّن بُِقوَّ ْْ ٌ َف َِّ َخ نِّي فِيِه َر ]َق َل َم  َمكَّ

 .{{5959}الكهف:}الكهف:َأْجَعْ  َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم َرْدًم [ َأْجَعْ  َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم َرْدًم [ 

دما ؛ للقيام بش،ون حياته لمضي ق  قطع التشاوم والدعوة للتفاول؛ وهذا بدوره يدفع المومن إلى ا .6
واستسالم لقدر اهلل، مستسلما  قلبه للنتا،ا التي يتوصل إليها بعد سعيه؛ ألنه يومن  ،بطمأنينة

 وأن النتا،ا على مسبب األسباب رب العالمين.   ،بأن عليه األخذ باألسباب

ي القيام به بعزيمة ، يمضي فيما ينو ثم بالنفس؛ هذا حال المومن بقدر اهلل  الثقة باهلل  .7
واللتجاء إليه بالدعاء وطلب المعونة،  قوية وثقة؛ وذلك لما يتسلل به من استخارة ربه 

اِع إَِذا َدَع ِن إيمانا  منه بقوله تعالى:  ََِلَك ِعَب ِدي َعنِّي َفإِِّنِّ َقِريب ٌ ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ اِع إَِذا َدَع ِن ]َوإَِذا َس ََِلَك ِعَب ِدي َعنِّي َفإِِّنِّ َقِريب ٌ ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ ]َوإَِذا َس

 َِ َِ َفْلَيْسَتِجيُبوا ِِل َوْلُيْؤِمنُوا  ُهْم َيْرُشُدوَن[ َفْلَيْسَتِجيُبوا ِِل َوْلُيْؤِمنُوا  ُهْم َيْرُشُدوَن[  لََعلَّ  فلن يعود عليه اللجوء إلى اهلل ؛ {{284284}البقرة:}البقرة: لََعلَّ
وهكذا كان حال الفتية أصحاب الكهف قلوبهم تلها بالدعاء والتوجه إلى  ،إل بالرشد والسداد

 مع عزمهم على ذلك، فكان لهم األَمَنة  والطمأنينة. ،ليثبتهم وينجيهم ؛اهلل 

ويقارإ الهوال والمصاعب، والثبات أن يصدإ بالحق، و ، ة الداعيةله األثر الواضل على جرأ .8
لومة ل،م؛ ألنه يثق بأن األجل  اهلل في سبيل إعالء كلمة الحق، وأن ل يخاف في 
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]ُقْ  لَْن ُيِصيَبنَ  إَِلَّ َم  ]ُقْ  لَْن ُيِصيَبنَ  إَِلَّ َم  ، ويومن بقوله تعالى: الرزق بيد اهلل تعالى، ليس بيد أحد كا،نا  من كانو 

ِ  اُِلْؤِمنُوَن[ َكَتَب اهللُ َلنَ َكَتَب اهللُ َلنَ  ِ  اُِلْؤِمنُوَن[   ُهَو َمْوََلَن  َوَعََل اهللِ َفْلَيَتَوكَّ  . . {{9292}التوبة:}التوبة:  ُهَو َمْوََلَن  َوَعََل اهللِ َفْلَيَتَوكَّ

 ،والراحة النفسية التامة، ويحررها من الخوف والقلق ،والهدوء ،يزرإ في النفس الطمأنينة .5
من ل يعجزه شيء في  ،والضطراب؛ ألن المومن يعلم بأن مسي ر األمور هو رب العزة

ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئ  َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن فيومن بقوله تعالى:  ،راول في األ ،السماوات ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئ  َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن ]إِنَّ ]إِنَّ

]...َوَعَسى َأْن ]...َوَعَسى َأْن  لقوله تعالى: ، ويومن بأن الخير كله في تقدير اهلل  {{2828َفَيُكوُن[ }يس:َفَيُكوُن[ }يس:

بهوا َشْيئً  َوُهَو َ ٌّ 
ْْ ٌ لَُكْم َوَعَسى َأْن ُتِ بهوا َشْيئً  َوُهَو َ ٌّ َتْكَرُهوا َشْيئً  َوُهَو َخ
ْْ ٌ لَُكْم َوَعَسى َأْن ُتِ َلُكْم َواهللُ َيْعَلُم َوَأْنتُْم ََل َتْعَلُموَن[. َلُكْم َواهللُ َيْعَلُم َوَأْنتُْم ََل َتْعَلُموَن[.   َتْكَرُهوا َشْيئً  َوُهَو َخ

 ..{{124124}البقرة:}البقرة:

والتجا،ه إليه، وثقته بقدرة اهلل  رامة، لتوكله على اهلل اة والكاشعور المومن بالعزة واألنف .10
 وعدم افتقاره لغيره من مخلوقاته  ،وتسيير أمور حياته ،ع حوا،جهاعلى قضاء جمي. 

والسعي فيما فيه خير له في  ،سل والتواكل، ويدعو للعمل الجاديدعو للقضاء على الك .11
َصْين   ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ الدنيا واآلخرة، أخذا  بما ورد  ِلمَ :  الل هِ  َرس ولَ  َيا ِقيلَ  :َقالَ   ح   َأْهل   َأع 

 :َقالَ  ؟.اْلَعاِمل ونَ  َيْعَمل   َفِفيمَ  :ِقيلَ  :َقالَ . (َنَعمْ ) : َفَقالَ  : َقالَ  ؟.الن ارِ  َأْهلِ  ِمنْ  اْلَجن ةِ 
 ؛يفرحيسر له طريق الخير  فعندما يرى المومن أن اهلل  .(1)(ل هُ  ُخل ق   ل م ا ُمي سَّرٌ  ُكل  )

وقبول وحسن خاتمة؛  ،من اهلل  يق والتيسير لعمل الخير عالمة رضاإليمانه بأن هذا التوف
 بل ،عليه التكال يوجب ول ،العمل يمنع ل بقالسا القدر نإف  ،فيزداد اجتهادا  وعمال  وعطاء  

 مني اجتهادا   أشد كنت ما :قال ذلك الصحابة بعا سمع لما ولهذا ؛والجتهاد الجد يوجب
 . (2)اآلن

يدفع المومن إلى عدم التحسر والندم على ما فات من منافع الدنيا، فال يعيش المومن بين  .12
، أخذا  بما ورد ورضاها بقدر اهلل  ،النفس وأمنهاين يفقدان المومن سكينة ل ذَ لو وليت، وال

م نُ ) : الل هِ  َرس ول   َقالَ  :َقالَ   ه َرْيَرةَ  َأِبى َعنْ   ْ ي رٌ  ال ق و ىُّ  ال ُم بُّ  خ  م ن   م ن   اللَّه   إ ل ى و أ ح   ْ  ال ُم
يف   ع  ف ى الضَّ ي رٌ  ُكلٍّ  و  ر ص   خ  ل ى اح  ن   ي ن ف ُعك   م ا ع  ت ع  ز   و ل   ب اللَّه   و اس  اب ك   و ا  ن   ت ع ج   ف ال   ءٌ ي  ش   أ ص 

ك ذ ا ك ذ ا ك ان   ف ع ل تُ  أ نِّى ل و   ت ُقل   ل ك ن  . و  م ا اللَّه   ق د رُ  ُقل   و   ع م ل   ت ف ت حُ  ل و   ف ه نَّ  ف ع ل   ش اء   و 

                                                 
 ( صحيل مسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته،1)

8/48. 
 .25شفاء العليل: ص  (2)
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. فهذا الحديث فيه حث على أن يحرص المومن على ما ينفعه في أمور دينه (1) (الشَّي ط ان  
، ومع ذلك عدم التحسر على فوات شيء لم يحصله، وعدم التلفظ دنياه والستعانة باهلل و 

، وفتل الباب لوساوس بلو وما يودي معناها؛ لما فيهما من اعتراا على تقدير اهلل 
ِزينًَة ِزينًَة ]إِنَّ  َجَعْلنَ  َم  َعََل األَْرِض ]إِنَّ  َجَعْلنَ  َم  َعََل األَْرِض حيث قال تعالى:  ،فما الدنيا ونعيمها إل فتنة وابتالء  الشيطان، 

َسُن َعَمًَل[  ْْ ُْم َأ َسُن َعَمًَل[ ََلَ  لِنَْبُلَوُهْم َأُّيه ْْ ُْم َأ فإنما هي دار زاد نتزود منها بما ينجينا في دار     {{11}الكهف:}الكهف:ََلَ  لِنَْبُلَوُهْم َأُّيه
 الغفار.  العزيزالقرار إلى جنة 

قادر على تغيير هذه  ذلك، مع الثقة بأن اهلل ب وقناعته  اهلل قسم بما المومن رضا  .13
حيث قال تعالى مخبرا   ،في قصة صاحب الجنتينالرجل المومن  ،ومثال هذا ،الحال
ا ِمْن َجنَّتَِك عنه: ً ْْ  َخ

َِّ َأْن ُيْؤتنَِيِ ا ِمْن َجنَّتَِك ]َفَعَسى َر ً ْْ  َخ
َِّ َأْن ُيْؤتنَِيِ بدوره غنى النفس، فهو  ثمري وهذا   {{0000}الكهف:}الكهف:[ [ ......]َفَعَسى َر
ن ى ل ي س  )   الل هِ  َرس ول   َقالَ  :َقالَ   ه َرْيَرةَ  َأِبى َعنْ الِغَنى الحقيقي ِلَما ورد   ر ة  ك ث   ع ن   ال غ 

ل ك نَّ  ال ع ر ض   ن ى و  ن ى ال غ   .(2)(النَّف س   غ 

]الَِّذيَن ]الَِّذيَن  عند قوله تعالى: يدفع المومن للبذل والعطاء والكرم، والبعد عن الشل والبخل؛ نزول    .20

ْم أَ  ْم ِِف َسبِيِ  اهللِ ُثمَّ ََل ُيْتبُِعوَن َم  َأْنَفُقوا َمنًّ  َوََل َأًذ  ََلُ ْم أَ ُينِْفُقوَن َأْمَواََلُ ْم ِِف َسبِيِ  اهللِ ُثمَّ ََل ُيْتبُِعوَن َم  َأْنَفُقوا َمنًّ  َوََل َأًذ  ََلُ ِْم َوََل َخْوف ٌ ُينِْفُقوَن َأْمَواََلُ ِْم َوََل َخْوف ٌ ْجُرُهْم ِعنَْد َرَّبِّ ْجُرُهْم ِعنَْد َرَّبِّ

، وأن اإلنفاق في سبيل إليمانه بأن الرازق هو اهلل  ؛ {{141141}البقرة:}البقرة:َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيَْزُنوَن[ َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيَْزُنوَن[ 
ْم ِِف  هو سبيل لحفظ المال ومضاعفته إيمانا  بقوله تعالى: اهلل  ْم ِِف ]َمَثُ  الَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواََلُ ]َمَثُ  الَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواََلُ

بٍَّة َواهللُ ُيَض ِعُف ِلَِْن َيَش ُء َواهللُ َوا  َسبِيِ  اهللَِسبِيِ  اهللِ َْ بٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنَ بَِ  ِِف ُك ِّ ُسنْبَُلٍة ِمَئُة  َْ بٍَّة َواهللُ ُيَض ِعُف ِلَِْن َيَش ُء َواهللُ َواَكَمَثِ   َْ بٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنَ بَِ  ِِف ُك ِّ ُسنْبَُلٍة ِمَئُة  َْ ِسع ٌ ِسع ٌ َكَمَثِ  

] [َعلِيم ٌ  ..{{142142}البقرة:}البقرة:  َعلِيم ٌ
(3)

  

وا َوَص بُِروا وَ حيث قال تعالى:  ،بما أمر اهلل الصبر عمال   .15 َ  الَِّذيَن َآَمنُوا اْصِِبُ وا َوَص بُِروا وَ ]َي  َأُّيه َ  الَِّذيَن َآَمنُوا اْصِِبُ َرابُِطوا َرابُِطوا ]َي  َأُّيه

ُكْم ُتْفلُِحوَن[  ُقوا اهللَ َلَعلَّ ُكْم ُتْفلُِحوَن[ َواتَّ ُقوا اهللَ َلَعلَّ وطمأنينة لحكمه، وطمعا   ،رضا  بما كتب اهلل     {{100100}آل عمران:}آل عمران:َواتَّ
َس ٍب[ ......]]ال تعالى: اث قاحي ،في عظيم أجره ِْ  ِ ْْ ََم ُيَوَّفَّ الصَّ بُِروَن َأْجَرُهْم بَِغ َس ٍب[ إِنَّ ِْ  ِ ْْ ََم ُيَوَّفَّ الصَّ بُِروَن َأْجَرُهْم بَِغ مر:إِنَّ مر:}الزُّ . . {{2020}الزُّ

لناحية العملية في الدين؛ فالصبر يكون على المداومة ي تقوم عليه اوالصبر هو األساس الذ
والبعد عن المعاصي، ويكون في تحمل البتالءات والشدا،د، ويكون في  ،على الطاعة

                                                 
 .8/56( صحيل مسلم: كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك العجز والستعانة باهلل، 1)
 .2/100، العرا كثرة عن الغنى ليس باب صحيل مسلم:  كتاب الزكاة،  (2)
-345: ص. أركان اإليمان270. شرح أصول العقيدة اإلسالمية: ص35اإليمان بالقضاء والقدر: ص انظر: ( 3)
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وسعة الصدر في التعامل مع الناس، فهو يحفز  ،مواجهة األعداء، ويكون في كظم الغيظ
 ن الحرام.همة المومن على عمل المكارم والبعد عن الخبا،ث، ويحميه م

 ،بالصبر على مشاق الدعوة إلى اهلل  للنبي  وقد ورد في سورة الكهف أمر اهلل  
استسالما  لحكمته  ر اهلل اأم ي اوالثبات على الحق مع الف،ة المستضعفة، فامتثل النب

  :َن َن ]َواْصِِبْ َنْفَسَك َمَع الَِّذي]َواْصِِبْ َنْفَسَك َمَع الَِّذيفي تقديره أن تبدأ الدعوة بالمستضعفين، حيث قال تعالى

ْم بِ لَغَداةِ َوالَعِِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوََل َتْعُد َعْينَ َك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احَلَي ِة الده  ُ ْم بِ لَغَداةِ َوالَعِِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوََل َتْعُد َعْينَ َك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احَلَي ِة الده َيْدُعوَن َرَّبَّ ُ ْنيَ  َوََل ُتطِْع َمْن ْنيَ  َوََل ُتطِْع َمْن َيْدُعوَن َرَّبَّ

َبَع َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه ُفُرًط [  َبَع َهَواُه َوَك َن َأْمُرُه ُفُرًط [ َأْغَفْلنَ  َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَن  َواتَّ   ..{{1818}الكهف:}الكهف:َأْغَفْلنَ  َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَن  َواتَّ
(1) 

 

 لب الثاني: أثر اإليمان بالقضاء والقدر على المجتمع:المط
إن لإليمان بالقضاء والقدر األثر اإليجابي الكبير على بناء المجتمع اإلسالمي القوي، 
وحري بنا غرسه في نفوس المومنين غرسا  روحيا  وعمليا ، كما كان حال الرعيل األول لهمة 

ذا ، والذي اإلسالمية من الصحابة والتابعين  ب ني على أكتافهم مجد وعز األمة اإلسالمية؛ وا 
 ،من اآلفات األخالقية والسلوكية، وأمة ترتقي في سلم العز والرفعة ا  سليم ا  أردنا أن نبني مجتمع

ويظهر أثر اإليمان بالقضاء والقدر  ، فيجب علينا أن نقتفي أثرهم،والرقي التكنولوجي والقتصادي
  على المجتمع من خالل ما يلي:
 أول:  الرقي بالجانب القتصادي:

وذلك  ،من خالل اإليمان بالقضاء والقدر ،يمكن لهمة اإلسالمية الرقي بواقعها القتصادي
 باتباإ ما يلي: 

دراك بعا قوانين األسباب المنظمة  النطالق في البحث عن سنن اهلل  .1 في الكون، وا 
، حيث قال النتفاإ بما خلق اهلل و  ،لهذا الكون، فيدفع ذلك إلى استخراج كنوز األرا

ُرونَ تعالى:  ََمَواِت َوَم  ِِف األَْرِض ََجِيًع  ِمنُْه إِنَّ ِِف َذلَِك آَلََي ٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ َر َلُكْم َم  ِِف السَّ ُرونَ ]َوَسخَّ ََمَواِت َوَم  ِِف األَْرِض ََجِيًع  ِمنُْه إِنَّ ِِف َذلَِك آَلََي ٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ َر َلُكْم َم  ِِف السَّ [ [ ]َوَسخَّ

                                                 
.  اإليمان 55-53. أصول التربية اإلسالمية وأساليبها: ص33عقيدة أهل السنة والجماعة: صانظر:  (1)

.   القضاء والقدر في ضوء الكتاب 53.  معالم العقيدة اإلسالمية: ص62-55خصا،صه عالماته ثماره: ص
. 187-183ة اإلسالمية: ص. مدخل لدراسة العقيد112-105. القضاء والقدر: ص458-447والسنة: ص

. 131-125. اإليمان أركانه حقيقته نواقضه: ص320-315اإليمان حقيقته وأثره في النفس والمجتمع: ص
. شرح أصول العقيدة اإلسالمية: 44-31اإليمان بالقضاء والقدر: ص  .277-265اإليمان بالقدر: ص

. العقا،د السالمية 665-668. العقيدة السالمية: ص350-345ص: اإليمان أركان .271-268ص
  .333-332. أصول العقيدة السالمية ومذاهبها: ص802-801وأسسها: 



 سورتي الكهف ويسضوء وأثرها على الفرد والمجتمع في  بالقضاء والقدراإليمان  عقيدة

250 
 

 الفصل الثالث

واستغالل  ،والتطوير ،الكتشاف على ا  وعلى هذا يكون اإليمان بالقدر باعث، {{2323}اجلاثية:}اجلاثية:
  (1)د المتاحة للرقي بالواقع القتصادي.الموار 

اإليجابية والعمل الجاد والدووب الذي يرتقي بحال األمة من الرجعية والضعف إلى التقدم  .2
 ،، بالعمل والجتهادوالرقي، وذلك من خالل الفهم الصحيل لمعنى التوكل على اهلل 

على ضرورة األخذ  مثال  لنا  وقد ضرب اهلل  ،واألخذ باألسباب في حدود ما شرإ اهلل 
برغم ما هي  ،، بقصة مريم عليها السالموترك التواكل مع الثقة بما عند اهلل  ،باألسباب

فتساقط  ،لها الطعام جاهزا ؛ بل أمرها بهز الجذإ عليه من ضعف وتعب لم ي نزل اهلل 
ي إَِليِْك بِِجْذِع النَّْخَلِة ُتَس قِْط حيث قال تعالى:  ،الثمر ي إَِليِْك بِِجْذِع النَّْخَلِة ُتَس قِْط ]َوُهزِّ ، {{1919}مريم:}مريم:  َعَليِْك ُرَطًب  َجنِيًّ [َعَليِْك ُرَطًب  َجنِيًّ []َوُهزِّ

واألخذ  ،واإليجابية ،وبكامل قواه، ولكنه دعوة للعمل وهذا ليس بمقدور من هو معافى  
من ل يعجزه شيء في السماوات  ،بأبسط األسباب، وترك النتا،ا على رب األرباب

  (2)واألرا.

نا،ه السد، فما كان منه إل ومث ل لنا القرآن الكريم هذا المعنى في قصة ذي القرنين وب
أن يسر  ، فكان من اهلل اإليجابية والسعي في التعامل مع الواقع، والتوكل على اهلل 

تتلى إلى يوم  ،وجعله آية في كتابه الكريم ،له أسباب إنجاز هذا العمل الذي خل ده اهلل 
 القيامة.

ة بين العاملين؛ وهذا من أهم الحب والتعاون والقناعة؛ والذي بهم تتألف العالقات الحميم .3
أسباب النجاح في العمل؛ والذي بدوره يجعل كل تركيز العاملين م نصب على جودة 

وعدم  ،والحقد ،اإلنتاج، والحرص على خدمة المجتمع بأفضل الوسا،ل، بدل  من الحسد
 ،؛ والذي بدوره يودي إلى النشغال بالصراإ على المناصبالقناعة بما أكرمهم اهلل 

 وترك العملية اإلنتاجية والتأخر القتصادي.  ،ونصب المكا،د لبعضهم البعا

زيادة فرص العمل واإلنتاج؛ وذلك بإعمال أموال األغنياء في المجتمع المسلم بالمشاريع  .4
التي ترتقي بالمستوى القتصادي، مع اطم،نان أصحاب رءوس األموال بأنه لن  ،الخيرية

يمانا  منهم بأن اإلنفاق مصدر إلنماء مالهم، و يصيبهم إل ما كتب اهلل  ومصدر  ،ا 
يمانا بقوله تعالى:  ،استقرار ُرُهْم وراحة نفس لهم؛ تصديقا  وا  ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

ُرُهْم ]ُخْذ ِمْن َأْمَواَِلِ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
]ُخْذ ِمْن َأْمَواَِلِ

 ] ْم َواهللُ َسِميع ٌ َعلِيم ٌ يِهْم َِّبَ  َوَص ِّ َعَليِْهْم إِنَّ َصََلَتَك َسَكن ٌ ََلُ [ َوُتَزكِّ ْم َواهللُ َسِميع ٌ َعلِيم ٌ يِهْم َِّبَ  َوَص ِّ َعَليِْهْم إِنَّ َصََلَتَك َسَكن ٌ ََلُ    { { 202033}التوبة:}التوبة:َوُتَزكِّ

                                                 
 .213انظر: العقا،د اإلسالمية: ص( 1)
 .158انظر: العقيدة السالمية وأثرها في بناء المجتمع: ص( 2)
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 :عالقات الجتماعيةبال الرقي:  ثانياا 

بعد الوقوف على المعاني التي يحملها اإليمان بالقضاء والقدر، يمكن القول بأنه من أكبر 
األسباب التي بها تبنى عالقات اجتماعية قوية متينة، خالية من اآلفات التي تفتك بالمجتمعات 

وتنقيتها من  ،وتربية النفس البشرية ،ثر على تهذيباألخرى؛ وذلك لما لإليمان بالقضاء والقدر من أ
 األمراا التي تفتك بالمجتمع، وذلك كما يلي: 

زرإ القناعة والرضا في قلب المومن بما هو عليه، والذي يثمر حب الخير للغير والنظرة  .1
لى ع ا  مبني ،نفسيا   ا  مستقر  ا  اإليجابية للناس، والستقرار النفسي، والذي بدوره يبني مجتمع

وبه  ،، وهذا من أهم األسس التي ينبت منها الستقرار الجتماعيالتسليم بقدر اهلل 
وتعد هذه من أكثر اآلفات التي تفتك  ،والضغينة ،والحسد ،يتخلص المجتمع من الحقد

 بأواصر العالقات الجتماعية.

رى في لما ي  اإليجابية والمواظبة على األعمال الخيرية، وخدمة المجتمع بقدر المستطاإ،  .2
 ُخل ق   ل م ا ُمي سَّرٌ  ُكل  : )، إيمانا  منه بقول النبي قبول عند اهلل الذلك من عالمات 

الص النية من عالمات حسن فثباته واستمراره في طريق الخير والصالح مع اخ  .(1)(ل هُ 
 فهذا بدوره يقوي الروابط الجتماعية بين المسلمين. الخاتمة،

ي سبيل خدمة المجتمع، وذلك بالصدقات، وكفالة اإليتام، والقيام على بذل المال والنفس ف .3
، فالرزق والعمر ،ا  العا،الت المحتاجة؛ إيمانا  منه بأن ذلك ل  ينقص من ماله وعمره شي

وهذا بدوره يقوي المجتمع من خالل تجنيب تلك  ،محدد منذ كان المومن في رحم أمه
وتركها للحاجة  ،واألمني الناتا عن إهمالها ،واألخالقي ،الحالت النحراف السلوكي

أداة سهلة في أيديهم لتدمير المجتمع  ارات فاسدة تستغل حاجتها، فيكونواتكسرها أمام تي
 (2) اإلسالمي.

 :الحفاظ على الواقع األمني للمجتمع المسلم:  ثانياا 

يمكن بها الحفاظ على من أكبر األسباب التي  ،لقد ثبت واقعيا  أن بغرس عقيدة اإليمان بالقدر
التي تفتك بالمجتمع  ،مجتمع إسالمي كمجتمع صدر اإلسالم؛ آمن من اآلفات واألمراا األمنية

المسلم، والتي من أخطرها: خيانة األوطان، السرقة والقتل والعتداء على اآلخرين، ويمكن تحقيق 
 ذلك األمن من خالل ما يلي:

                                                 
 .246ص: ( سبق تخريجه1)
 .453ص: والسنة لكتابا ضوء في والقدر القضاء .270اإليمان بالقدر: ص انظر: (2)
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اإليمان بالقدر، وتطويع النفس بتدريبها على  ىنتوضيل المفاهيم العملية التي يحملها مع .1
 التطبيق العملي لهذه العقيدة. 

وعدم النظر إلى ما في يد الغير؛  ،له تربية المسلم على القناعة والرضا بما قسم اهلل  .2
أكثر األسباب التي تدفع اإلنسان إلى التطاول من وخلو قلب المومن من هذه الخصلة يعتبر 

 والتخلي عن مباد،ه. ،على حقوق اآلخرين

لتوفير الحياة الكريمة له  ؛وأنه هو الرازق، مع األخذ بأسباب الرزق ،تسليم المسلم أمره هلل  .3
والسيطرة على أفراد األسرة من التسيب والحاجة، وهي من األسباب التي تدفع لتلك  ،وألسرته
 اآلفات.

سبب  إلنفاق في سبيل اهلل وأن ا ،إليمانه بأن الرزق مقسوم ؛اطم،نان المومن على ماله .4
 ،في نماء المال وزيادته؛ والذي يدفع بأصحاب رووس األموال للقيام بالكفالت الجتماعية

وتسديد حاجات األسر المحتاجة، مع التوعية والرقابة على أساليب التنش،ة؛ لتجنب ظهور 
 مثل هذه الحالت. 

، يدفعه إلى اإلعداد ورجا،ه باهلل إيمان القا،د بضرورة األخذ باألسباب مع تعلق قلبه   .5
الدعوة، وهذا ونشر  ،وعقيدته ،الروحي والمادي لجنده في سبيل الدفاإ عن المجتمع المسلم

في  سالم آمنة من العتداء عليها من خصومها، وقد ضرب اهلل بدورة يحفظ بالد اإل
كل أسباب النصر   ، فقد يسر اهللوبنا،ه السد مثال  تطبيقيا  واقعيا   ،قصة ذي القرنين

ٍء َسَبًب فقال تعالى:  ،والتمكين له نَّ  َلُه ِِف األَْرِض َوَآَتْينَ ُه ِمْن ُك ِّ ََشْ ٍء َسَبًب ]إِنَّ  َمكَّ نَّ  َلُه ِِف األَْرِض َوَآَتْينَ ُه ِمْن ُك ِّ ََشْ فأخذ  {{8080[}الكهف:[}الكهف:]إِنَّ  َمكَّ
َِّ ويبين ذلك قوله تعالى:  ،بها مع يقينه بأن التمكين والنصر من اهلل  َِّ ]َق َل َهَذا َرْْحَة ٌ ِمْن َر ]َق َل َهَذا َرْْحَة ٌ ِمْن َر

..{{5858}الكهف:}الكهف:[ [ ......
(1)  

ب األمن في كل مناحي واألخذ بأسبا ،التحلي بالحس األمني العميق لدى المجتمع المسلم .6
ضعافه ،في نجاة المجتمع من التفكك والتسلل إليه من أعدا،ه لضربه الحياة سببْ  أو  ،وا 

للمجتمع  في فتية الكهف مثال  راقيا   القضاء عليه، وحتى في حال الستضعاف جعل اهلل 
وذلك بفرارهم بدينهم سرا  إلى  ،في العمل األمني، فأخذوا بأسباب األمنالمسلم المستضعف 

]إِْذ ]إِْذ : حيث قال اهلل  ،مع تحصين أنفسهم بالدعاء ،الكهف، حفاظا  على إيمانهم من الفتن

ْْ َلنَ  ِمنْ  ًة َوَهيِّ نَ  َآتِنَ  ِمْن َلُدْنَك َرْْحَ ْْ َلنَ  ِمنْ َأَو  الِفْتيَُة إََِل الَكْهِف َفَق ُلوا َربَّ ًة َوَهيِّ نَ  َآتِنَ  ِمْن َلُدْنَك َرْْحَ  ،،{{2020}الكهف:}الكهف:ِرَن  َرَشًدا[ ِرَن  َرَشًدا[ َأمْ َأمْ   َأَو  الِفْتيَُة إََِل الَكْهِف َفَق ُلوا َربَّ
  ......]]حيث قال تعالى:  ؛ةاوعندما احتاجوا لمخالطة المجتمع تواصوا بسرية العمل والحرك

                                                 
 .155انظر: العقيدة السالمية وأثرها في بناء المجتمع: ص ( 1)
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ًدا[ َْ ًدا[َوْلَيَتَلطَّْف َوََل ُيْشِعَرنَّ بُِكْم َأ َْ واللجوء إلى مقدر  ،والمبدأ ،. فالثبات على الدين{{2525}الكهف:}الكهف:  َوْلَيَتَلطَّْف َوََل ُيْشِعَرنَّ بُِكْم َأ
 ،تلك هي أسباب األمن ،والحفاظ على سرية الدعوة والفتقار إليه، ،والتذلل ،ر بالدعاءااألقد

 والتمكين للمجتمع المومن المستضعف.
 



 لتوصياتالنتائج وا
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 الخـاتمــة
 الحمد هلل الذي تتم بفضله الصالحات، والصالة والسالم على خير البريات، سيدنا محمد 

ار عن صحابته الكرام ما تعاقب الليل والنه عدد ما أظلت السماوات من مخلوقات، ورضي اهلل 
"الغيبيات وأثرها على الفرد والمجتمع في هذه الدراسة المتواضعة التي بعنوان فبعد و في البريات. 

 : التي توصلت إليها الباحثة بالعديد من النتا،ا والتوصياتمنها ، يمكن الخروج سورتي الكهف ويس"
 أولا:  النتائج:

ثباتها، من خالل  لقد تميزت سورتي الكهف ويس بأسلوب عرضهما لقضايا العقيدة بتقريرها وا 
لتردد، يتبعه استسالم للعقل والروح لما اتدإ مجال  للشك أو  مواقعية، فلالالقصص، وضرب األمثال 

 ، وهذه أهم النتا،ا:تقرره السور من عقا،د
من وحي، واستقامة  ، وما أنزله اهلل إثبات لرسالة خير البرية محمد  افتتحت السورتان .1

 .وتقرير لعدم تحريف أو تعارا آيات كتاب اهلل  القرآن الكريم،
 ، وأن ما على الرسول والداعية إل البالغ المبين.بيان أن الهداية والضالل بيد اهلل  .2
وفي قصة أصحاب الكهف ترسيخ لعقيدة البعث، وأنها للروح والجسد، وأن الهداية  .3

 .والضالل بيد اهلل 
مات الساعة الكبرى؛ وهي خروج يأجوج وفي قصة ذي القرنين قررت أحد أبرز عال .4

األسباب، مع تعلق القلب بمسبب األسباب جل وعال، ورد  بومأجوج، وأثبتت وجوب األخذ 
 . فال تعارا بين التوكل واألخذ باألسباب.الفضل إليه 

إثبات لعقيدة القضاء والقدر، وأن تقدير اهلل  -عليهما السالم-وفي قصاة ماوسى والخضر  .5
  ووجوب التاأدب ماع اهلل  تبارك وتعالىالمطلقة علمه األزلي، وحكمته مبني على ، ،

 وعدم نسبة الشر إليه. 
، وجريان مشي،ته في خلقه؛ فما شاء وفي قصة صاحب الجنتين إثبات لكمال قدرة اهلل  .6

 كان، وما لم يشأ لم يكن. اهلل 
، وأنهام خلقوا قبل آدم ، إثبات لوجود المال،كة والجانوفي قصة سجود المال،كة آلدم  .7

 ِبلت على الطاعة، وأن الجن فيهم المردة العصاة ومثلهم في ثبات أن المال،كة ج  ، وا 
 . وبينت أن موالته سبب في الضالل في الدنيا واآلخرة.اآلية إبليس لعنة اهلل 

 وفي فضل سورة الكهف إثبات لفتنة الدجال، وكيفية النجاة منها.  .8
، وعدله، وحكمته، وذلك بإثبات البعث، تين تقرير لكمال قدرة اهلل باقي آيات السور في و  .5

وأهوال يوم القيامة، والنفخ في الصور، والحشر، ونشر الصحف، والعرا،  ومقدمات
 والحساب، والميزان، والصراط، والشفاعة.
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وقد تميزت السورتان في أسلوب الترغيب والترهيب، مع تقرير أهم مسا،ل العقيدة، وذلك  .10
في الدنيا لمن كفر وكذب بدينه، وتثبيت أهل اإليمان، أو  جيل عقوبة اهلل بتع

 بالعرا التفصيلي لبعا مشاهد نعيم أهل الجنة، ومشاهد عذاب أهل النار. 
وقد أثبت البحث أن للعقيدة اإلسالمية أثرها اإليجابي الكبير على بناء الشخصية  .11

اديا  وأمنيا  والرقي به في كل المجالت، المومنة، وعلى بناء مجتمع قوي اجتماعيا  واقتص
تأكيدا  على أنها سبب عز األمة اإلسالمية، والتي بها ب ني مجتمع صدر اإلسالم، الذي 

األرا من مشرقها إلى مغربها،  ولن تعود لنا العزة إل بأن نجعل العقيدة به ف ِتحت 
 ج حياة.امنه

 ثانياا: التوصيات:
وجعل  ،على أ سس عقدية سليمة ،ي بناء المجتمع المسلمتفعيل دور العلماء والدعاة ف .1

وحمايته من الخرافات  ،نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمعو  .ج حياةاالعقيدة منه
 والضاللت.

 ؛ج حياة لهماوغرسها بهم، وجعلها منه ،تبسيط مسا،ل العقيدة لحفظة كتاب اهلل  .2
، ن اهلل اوالحرص على دي ،والتطبيق ،في اللتزام للخروج بأمثال صحابة رسول اهلل 

 ج حياة ل شعارات ترفع.اخ مفهوم أن الدين منهترسيو  ،صر األمةتهم تنفبِ 
 وأخذها من نبعها الصافي؛ القرآن الكريم والسنة النبوية،لتوسع في مسا،ل العقيدة ا .3

وتشويش عقول غير  ،بعيد عن آراء الفرق الضالة ،وعالج مسا،لها بأسلوب مبسط
 صصين بها.المتخ

وتطبيقاتها العملية في حياة المسلمين،  ،الربط بين مسا،ل العقيدةبالباحثين  أوصي .4
 .وآثارها على بناء مجتمع قوي عزيز بعزة دين اهلل 

 طريق بداية في يزال ل وأنه ذنوبه، وكثرة زاده، وقلة علمه، بقلة يعترف من رسالة هذهفوبعد 
 والشيطان، نفسي فمن خطأ من فيها كان وما وحده،  هللا فمن صواب من فيها كان فما العلم،
ْلُت َوإَِلْيِه  ...] اجتهدت، أني وحسبي بري،ان، منه  ورسوله  واهلل َوَم  َتْوفِيِقي إَِلَّ بِ هللِ َعَلْيِه َتَوكَّ

 { 88[ }هود:ُأنِيُب 

 ساار ومان ،وصاحبه ،آلاه وعلاى ، محماد كورساول ،كعباد علاى كوباارِ  ،موسال   م،اللها وصل  
 .العالمين رب هلل والحمد ،الدين يوم إلى نهجه على
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 الفهـارس

 أولا: فهرس اآليات القرآنية 
 الصفحة رقمها طرف اآلية

 الفاتحة
نَي [  الِّ ُضوِب َعَلي ِهم  َوًَل الضَّ ِ امل َغ   38 7 ]َغْي 

 البقرة
ُمتَّقِ  ى لِل  ِمنُوَن ]َذلَِك الكَِتاُب ًَل َري َب فِيِه ُهدا ِذيَن ُيؤ   58 -56 2 [ ...نَي  الَّ

نَاُهم  ُين ِفُقوَن[  َلَة َوِِمَّا َرَزق  ِمُنوَن بِالَغي ِب َوُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن ُيؤ   58-56-47 3 ]الَّ
ِمننَِي[  ِم اآلَِخِر َوَما ُهم  بُِمؤ   68 8 ]َوِمَن النَّاِس َمن  َيُقوُل َآَمنَّا بِاهللِ َوبِالَيو 

تِي َوُقوُدَها النَّاُس ]فَ  ُقوا النَّاَر الَّ َعُلوا َفاتَّ َعُلوا َوَلن  َتف   134 24 [ ...إِن  ََل  َتف 

ِري   ََت 
اِْلَاِت َأنَّ َُلُم  َجنَّات  ِذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ِ الَّ  126 25 [ ...]َوَبِّشِّ

ِه  ِزَل إَِلي ِه ِمن  َربِّ ُسوُل بََِم ُأن  ِمنُوَن ُكلٌّ َآَمَن بِاهللِ ]َآَمَن الرَّ  56-24 285 [...َوامُلؤ 
َعُل  ِض َخلِيَفةا َقاُلوا َأََت  َمَلئَِكِة إِنِّ َجاِعٌل ِف اْلَر    42-25 30 [ ...]َوإِذ  َقاَل َربَُّك لِل 

َها ُثمَّ َعَرَضُهم  َعََل امَلَلِئَكِة  ََمَء ُكلَّ َم َآَدَم اْلَس   42 31 [ ...]َوَعلَّ
رَبَ َوَكاَن ِمَن الَكافِِريَن[]. َتك  لِيَس َأَبى َواس   45 34 .. إًِلَّ إِب 

ابِِئنَي َمن  َآَمَن  ِذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ ِذيَن َآَمُنوا َوالَّ  70  62 [ ...]إِنَّ الَّ
نِ  َلُه َعََل َقل بَِك بِإِذ  ُه َنزَّ يَل َفإِنَّ ِ رب 

ا جِلِ ا  ]ُقل  َمن  َكاَن َعُدوًّ قا  40  57 [ ...اهللِ ُمَصدِّ
يَل َوِميَكاَل  ِ ِه َوِجرب 

ا هللِ َوَمَلِئَكتِِه َوُرُسلِ  57 58 [ ...]َمن  َكاَن َعُدوًّ
َياطنُِي َعََل ُمل ِك ُسَلي ََمَن َوَما َكَفَر  بَُعوا َما َتت ُلو الشَّ  30 102 [ ...]َواتَّ

َعل  هَ  َراِهيُم َربِّ اج  َلُه ِمَن ]َوإِذ  َقاَل إِب  ُزق  َأه  ا َآِمناا َوار   68 126 [ ...َذا َبَلدا

َواِل  ِف َواجُلوِع َوَنق ص  ِمَن اْلَم   ِمَن اخلَو 
 
ء  164 155 [ ...]َوَلنَب ُلَونَُّكم  بََِش 

 ].... ِرِب َوَلكِنَّ الرِبَّ ِق َوامَلغ  ِ وا ُوُجوَهُكم  ِقَبَل امَلِّش   70 - 28 177 ]َلي َس الرِبَّ َأن  ُتَولُّ
]... َ َ َوًَل ُيِريُد بُِكُم الُعَس   207 185 ]...ُيِريُد اهللُ بُِكُم الُيَس 

اِع إَِذا َدَعاِن  َوَة الدَّ  245 186 [ ...]َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِنِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدع 
َخُرونَ  َيا َوَيس  ن  َن لِلَِّذيَن َكَفُروا اْلََياُة الدُّ ِذيَن  ]ُزيِّ ِذيَن َآَمنُوا َوالَّ  68 212 [ ...ِمَن الَّ

بُّوا 
ٌ َلُكم  َوَعَسى َأن  حُتِ َرُهوا َشي ئاا َوُهَو َخْي   246  216 [. ...]...َوَعَسى َأن  َتك 

ِريَن [  ابنَِي َوَُيِبُّ امُلَتَطهِّ  42 222 ]... إِنَّ اهللَ َُيِبُّ التَّوَّ
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ِذيَن َخ   148 243 [ ...َرُجوا ِمن  ِدَياِرِهم  َوُهم  ُأُلوٌف َحَذَر ]َأََل  َتَر إىَِل الَّ

نِِه...[  َفُع ِعن َدُه إًِلَّ بِإِذ  ِذي َيش   141  255 ]...َمن  َذا الَّ

ِمن   َتى َقاَل َأَوََل  ُتؤ  ِيي امَلو  َراِهيُم َربِّ َأِرِن َكي َف حُت   148  260 [ ...]َوإِذ  َقاَل إِب 
ِذينَ  َبتَت  َسب َع  ]َمَثُل الَّ  َأن 

َواَُلُم  ِف َسبِيِل اهللِ َكَمَثِل َحبَّة   247 261 [ ...ُين ِفُقوَن َأم 

َفُقوا َمنًّا  َواَُلُم  ِف َسبِيِل اهللِ ُثمَّ ًَل ُيت بُِعوَن َما َأن  ِذيَن ُين ِفُقوَن َأم   247 - 162 262 [ ...]الَّ
َر َوَيأ   ي َطاُن َيِعُدُكُم الَفق   َواهللُ َيِعُدُكم  ]الشَّ

ِ
َشاء  38 268 [ ...ُمُرُكم  بِالَفح 

َجُعوَن فِيِه إىَِل اهللِ ُثمَّ ُتَوَّفَّ ُكلُّ َنف س  َما َكَسَبت   ا ُتر  ما ُقوا َيو   168 281 [ ...]َواتَّ
 آل عمران

ِم   ا ِعن َد َرِّبِّ َقو   222 15 ...[ ]...ُقل  َأُؤَنبِّئُُكم  بَِخْي   ِمن  َذلُِكم  لِلَِّذيَن اتَّ

ا َوَما َعِمَلت   َم ََتُِد ُكلُّ َنف س  َما َعِمَلت  ِمن  َخْي   حُم ََضا  116 30 [ ...]َيو 
ُروِف...[  ِرَجت  لِلنَّاِس َتأ ُمُروَن بِامَلع   ُأخ 

ة  َ ُأمَّ  236 110 ]ُكن ُتم  َخْي 
ٌة َفاتَّ  ُتم  َأِذلَّ  َوَأن 

ر  ُكُم اهلُل بَِبد  ُكُروَن  ]َوَلَقد  َنََصَ  38 123 [ ...ُقوا اهللَ َلَعلَُّكم  َتش 
ت  لِل َكافِِريَن[  تِي ُأِعدَّ ُقوا النَّاَر الَّ  134 131 ]َواتَّ

َمَواُت  ُضَها السَّ  َعر 
 ِمن  َربُِّكم  َوَجنَّة 

ِفَرة    134 133 [ ...]َوَساِرُعوا إىَِل َمغ 
لا ...[ ]َوَما َكاَن لِنَف س  َأن  ََتُوَت إًِلَّ بِإِ ]َوَما َكاَن لِنَف س  َأن  ََتُوَت إًِلَّ بِإِ   ا ُمَؤجَّ َتابا

ِن اهللِ كِ لا ...[ ذ  ا ُمَؤجَّ َتابا
ِن اهللِ كِ  245 145  ذ 

ُفِسِهم  َما ًَل ُيب ُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلو  َكاَن  ُفوَن ِف َأن   245 154 [. ...]...ُُي 
ل  َعََل اهللِ إِنَّ اهللَ  َت َفَتَوكَّ ِر َفإَِذا َعَزم  ُهم  ِف اْلَم   235 155 [ ...]...َوَشاِور 

ُتم  َأنَّى َهَذا ُقل  ُهَو ]َأَومَلَّا َأَصابَ   63 165 [ ...ت ُكم  ُمِصيَبٌة َقد  َأَصب ُتم  ِمث َلي َها ُقل 
َياٌء  ا َبل  َأح  َواتا ِذيَن ُقتُِلوا ِف َسبِيِل اهللِ َأم  َسَبنَّ الَّ  133 165 [ ...]َوًَل حَت 

َن ُأُجوَرُكم   و  ََم ُتَوفَّ ِت َوإِنَّ َقُة امَلو 
َم الِقَياَمِة ]ُكلُّ َنف س  َذائِ  68 185 [ ...َيو 

ِذيَن َكَفُروا ِف البَِلِد  َمَتاٌع َقلِيٌل  نََّك َتَقلُُّب الَّ  164 157 [ ...]ًَل َيُغرَّ

ُقوا اهللَ  وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّ رِبُ ِذيَن َآَمنُوا اص  َا الَّ  247 200 [ ...]َيا َأُّيُّ
 النساء

َهَواِت َأن  ]َواهلُل ُيِريُد َأن  يَ  ِذيَن َيتَّبُِعوَن الشَّ  207 27 [ ...ُتوَب َعَلي ُكم  َوُيِريُد الَّ

ُه   ِت ِمن  َلُدن  َها َوُيؤ   َوإِن  َتُك َحَسنَةا ُيَضاِعف 
ة  ِت ِمن  َلُدن ُه ]إِنَّ اهللَ ًَل َيظ لُِم ِمث َقاَل َذرَّ َها َوُيؤ   َوإِن  َتُك َحَسنَةا ُيَضاِعف 
ة   144 -116 40  [ [ ......]إِنَّ اهللَ ًَل َيظ لُِم ِمث َقاَل َذرَّ
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ِذيَن َآَمُنوا َأطِيُعوا اهللَ وَ   َا الَّ رِ ]َيا َأُّيُّ ُسوَل َوُأوِِل اْلَم  يُعوا الرَّ

 د 55 [  ...َأطِ
ا[   َأِو ان ِفُروا ََجِيعا

ِفُروا ُثَبات  َرُكم  َفان  ِذيَن َآَمنُوا ُخُذوا ِحذ  َا الَّ  235  71 ]َيا َأُّيُّ
 214 -210-154 78 ]...ُقل  ُكلٌّ ِمن  ِعن ِد اهللِ...[ 

] َراِهيَم َخلِيلا َذ اهلُل إِب  َ  113 125  ]... َواَّتَّ
َل َعََل  ِذي َنزَّ َتاِب الَّ

ِذيَن َآَمنُوا َآِمنُوا بِاهللِ َوَرُسولِِه َوالكِ َا الَّ  24 136 [ ...]َيا َأُّيُّ
َم الِقَياَمِة  تِِه َوَيو  ِمنَنَّ بِِه َقب َل َمو  َتاِب إًِلَّ َليُؤ 

ِل الكِ  101 - 74 155 [ ...]َوإِن  ِمن  َأه 
يَن  ِ َد ]ُرُسلا ُمَبِّشِّ ٌة َبع   223-185 165 [ ...َوُمن ِذِريَن لِئَلَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعََل اهللِ ُحمَّ

ا[  ا َوَكاَن َذلَِك َعََل اهللِ َيِسْيا  137 165 ]إًِلَّ َطِريَ  َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها َأَبدا
ا هللِ َوًَل املََلئِ  َتن كَِف امَلِسيُح َأن  َيُكوَن َعب دا ُبوَن...[ ]َلن  َيس   43 172 َكُة امُلَقرَّ

 المائدة
َمتِي َوَرِضيُت...[  ُت َعَلي ُكم  نِع  َم  َمل ُت َلُكم  ِدينَُكم  َوَأَت  َم َأك   د 3 ]...الَيو 

َبَع  َتاٌب ُمبنٌِي   َُّي ِدي بِِه اهللَُّ َمِن اتَّ
 215  15 [ ...]َقد  َجاَءُكم  ِمَن اهللَِّ ُنوٌر َوكِ

ِمننَِي[ ]... َوَعََل ا ُلوا إِن  ُكن ُتم  ُمؤ    234 23 هللِ َفَتَوكَّ
ُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهم  بَِخاِرِجنَي ِمن َها  173 37 [ ...]ُيِريُدوَن َأن  َُي 

ابُِئوَن َوالنََّصاَرى َمن  آَمَن  ِذيَن َهاُدوا َوالصَّ ِذيَن آَمُنوا َوالَّ  70 65 [ ...]إِنَّ الَّ

 األنعام
وَن[. ]...مَ  ِم  َُي َِّشُ  ُثمَّ إىَِل َرِّبِّ

 
ء َتاِب ِمن  ََش 

نَا ِف الكِ ط   175 38 ا َفرَّ
َتِقيم  ]... ]...    ُمس 

اط  ُه َعََل ِِصَ َعل  لِل ُه َوَمن  َيَشأ  ََي   188 35  [ [ َمن  َيَشأِ اهللُ ُيض 
َواَب ُكلِّ ََش   نَا َعَلي ِهم  َأب  ُروا بِِه َفَتح   ]َفَلَمَّ َنُسوا َما ُذكِّ
 
 185  44 [ ...ء

ُم  بِالَغَداِة َوالَعَِشِّ ُيِريُدوَن  ُعوَن َرِّبَّ ِذيَن َيد  ُرِد الَّ  12 52 [ ...]َوًَل َتط 
 َمنَّ اهللُ 

ِ
َضُهم  بَِبع ض  لَِيُقوُلوا َأَهُؤًَلء  13 53 [ ...]َوَكَذلَِك َفَتنَّا َبع 

ِمنُوَن بَِآَياتِنَا  ِذيَن ُيؤ   13 54 [ ...َفُقل  َسَلٌم َعَلي ُكم  َكَتَب ]َوإَِذا َجاَءَك الَّ
ُطوَن[    ت ُه ُرُسُلنَا َوُهم  ًَل ُيَفرِّ ُت َتَوفَّ  35  61 ]...   إَِذا َجاَء َأَحَدُكُم املَو 

َلِم َوَمن  ُيِرد  َأن   ِس  َرُه لِْل  ح  َصد  َ  206 125 [ ...]...َمن  ُيِرِد اهلُل َأن  َُّيِدَيُه َيِّش 

َم ََي   ُتم  ِمَن اإِلن ِس ]َوَيو  َثر  َتك  َِّشَ اجِلنِّ َقِد اس  ا َيا َمع  ُهم  ََجِيعا  47  128 [ ...ُِّشُ
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وَن  َِّشَ اجِلنِّ َواإِلن ِس َأََل  َيأ تُِكم  ُرُسٌل ِمن ُكم  َيُقصُّ  55 130 [ ...]َيا َمع 

َِعنيَ   ُة الَبالَِغُة َفَلو  َشاَء َُلََداُكم  َأَج  َِعنيَ ]ُقل  َفللِه اْلُمَّ ُة الَبالَِغُة َفَلو  َشاَء َُلََداُكم  َأَج   188 145  [[]ُقل  َفللِه اْلُمَّ

تِيَُهُم املََلِئَكُة َأو  َيأ ِتَ َربَُّك َأو  َيأ ِتَ   55 158 [ ...]َهل  َين ُظُروَن إًِلَّ َأن  َتأ 

 160  162 ]ُقل  إِنَّ َصَلِت َوُنُسكِي َوحَم يَاَي َوَِمَاِت هللِ َربِّ الَعاملَنَِي[ 
 األعراف

 اْلَ ُّ َفَمن    
َمِئذ  ُن َيو   155 8 [ ...َثُقَلت  َمَواِزينُُه َفُأوَلئَِك ]َوالَوز 

ٌ ِمن ُه  ُتَك َقاَل َأَنا َخْي  ُمَد إِذ  َأَمر   54 -50- 42 12 [ ...]َقاَل َما َمنََعَك َأًلَّ َتس 
ِم ُيب َعُثوَن  َقاَل إِنََّك ِمَن امُلن َظِريَن[  ِن إىَِل َيو  ر 

 50  14 ]َقاَل َأن ظِ

َوي   َتِقيَم[ ]َقاَل َفبََِم َأغ  اَطَك امُلس  ُعَدنَّ َُلُم  ِِصَ  243 16 َتنِي َْلَق 

يَن[  َن نَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اخلَارِسِ ِفر  َلنَا َوَتر  ُفَسنَا َوإِن  ََل  َتغ  نَا َأن  نَا َظَلم   243  23 ]َقاًَل َربَّ

َرَج َأَبَوي   ي َطاُن َكََم َأخ  تِنَنَُّكُم الشَّ  52 27 [ ...ُكم  ِمَن ]َيا َبنِي آَدَم ًَل َيف 

وا َعن َها ًَل ُتَفتَُّح َُلُم     رَبُ تَك  ُبوا بَِآَياتِنَا َواس  ِذيَن َكذَّ  137 40 [ ...]إِنَّ الَّ
َاُر َوَقاُلوا  تِِهُم اْلََّن  ِري ِمن  حَت  نَا َما ِف ُصُدوِرِهم  ِمن  ِغلٍّ ََت   155 -154 43 [ ...]َوَنَزع 

نَا ُنو َسل  ا إىَِل ...[ ]َلَقد  َأر   75  55 حا
 ]... نَا َعَلي ِهم  ا َلَفَتح  َقو  َل الُقَرى َآَمُنوا َواتَّ  64  56 ]َوَلو  َأنَّ َأه 

وَن[  ُم اخلَارِسُ َر اهللِ إًِلَّ الَقو  َر اهللِ َفَل َيأ َمُن َمك   243 55 ]َأَفَأِمُنوا َمك 
 ]... 

 
ء َتِي َوِسَعت  ُكلَّ ََش   138 -136 156 ]...  َوَرن 

َهَدُهم   َتُهم  َوَأش  يَّ  185-180 172 [ ...]َوإِذ  َأَخَذ َربَُّك ِمن  َبنِي َآَدَم ِمن  ُظُهوِرِهم  ُذرِّ

ا ِمَن اجِلنِّ َواإِلن ِس ... [   51 175 ]َوَلَقد  َذَرأ َنا جِلََهنََّم َكثِْيا

ِض وَ  ََمَواِت َواْلَر   151  185 [ ...َما َخَلَ  اهللُ ]َأَوََل  َين ُظُروا ِف َمَلُكوِت السَّ
َمُهوَن[  َياَِّنِم  َيع  ِل اهللُ َفَل َهاِدَي َلُه َوَيَذُرُهم  ِف ُطغ 

لِ  187 186 ]َمن  ُيض 
 األنفال
ِذيَن إَِذا ُذكَِر اهلُل َوِجَلت  ُقُلوُِّبُم  َوإَِذا ُتلَِيت   ِمُنوَن الَّ ََم امُلؤ   235  2 [ ...]إِنَّ

تَغِ  ُكم  بَِأل ف  ]إِذ  َتس  َتَماَب َلُكم  َأنِّ ُِمِدُّ ُكم  َفاس   48 5 [ ...يُثوَن َربَّ
ِذيَن   58 -38 12 [ ...]إِذ  ُيوِحي َربَُّك إىَِل امَلَلئَِكِة َأنِّ َمَعُكم  َفَثبُِّتوا الَّ
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ََمَُلُم  َوَقاَل ًَل َغالَِب َلُكُم اليَو   ي َطاُن َأع  َن َُلُُم الشَّ  51 48 [ ...َم ]َوإِذ  َزيَّ

م  َحتَّى  َعَمَها َعََل َقو  َمةا َأن  ا نِع  ا  186  53 [ ...]َذلَِك بَِأنَّ اهللَ ََل  َيُك ُمَغْيِّ

 َوِمن  ِرَباِط اخلَي ِل 
ة  ُتم  ِمن  ُقوَّ َتَطع  وا َلدُهدم  َما اس   235 60 ...[ ...]َوَأِعدُّ

 التوبة
َسَل َرُسوَلُه بِاُلُ  ِذي َأر  ينِ ]ُهَو الَّ ِهَرُه َعََل الدِّ  57 33 [ ...َدى َوِديِن اْلَ ِّ لُِيظ 

َة َوًَل ُين ِفُقوََّنَا ِف   ِفضَّ َهَب َوال  نُِزوَن الذَّ ِذيَن َيك  َة َوًَل ُين ِفُقوََّنَا ِف ]َوالَّ ِفضَّ َهَب َوال  نُِزوَن الذَّ ِذيَن َيك   162  34  [ [ ......]َوالَّ
ِذيَن َآَمنُوا َما َلُكم  إَِذا ِقيَل َلُكُم ان ِفُروا ِف َسبِيِل اهللِ  َا الَّ  160  38 [ ...]َيا َأُّيُّ

ُهم  َوإِن  ُتِصب َك ُمِصيَبٌة َيُقوُلوا ]  205  50 [ ...إِن  ُتِصب َك َحَسنٌَة َتُسؤ 
ُفوا بُِذُنوِِّبِم  َخَلُطوا َعَملا َصاِْلاا َوَآَخَر َسيِّئاا...[  ََتَ  131 102 ]َوَآَخُروَن اع 

يِهم  ِِّبَا َوَصلِّ  ُرُهم  َوُتَزكِّ م  َصَدَقةا ُتَطهِّ
َواُِلِ  245 103 [ ...َعَلي ِهم   ]ُخذ  ِمن  َأم 

ُز الَعظِيُم[  ُتم  بِِه َوَذلَِك ُهَو الَفو  ِذي َباَيع  وا بَِبي ِعُكُم الَّ َتب ِِّشُ  154  111 ]...َفاس 

 يونس
ِري  ُم  بِإِيََمَِّنِم  ََت  اِْلَاِت َُّي ِدُّيِم  َرِّبُّ ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  154  5 [ ...]إِنَّ الَّ

لِِمنَي[  ]... إِن   ُلوا إِن  ُكن ُتم  ُمس   234  84 ُكن ُتم  َآَمن ُتم  بِاهللِ َفَعَلي ِه َتَوكَّ

 هود
نَُة اهللِ َعََل الظَّاملنَِِي[   118 18 ]...َأًَل َلع 

 ] م  َألِيم   138-136  26 ]...  إِنِّ َأَخاُف َعَلي ُكم  َعَذاَب َيو 
ُكم   ِفُروا َربَّ تَغ  ِم اس  ََمَء َعَلي ُكم   ]َوَيا َقو  ِسِل السَّ  64 52 [ ...ُثمَّ ُتوُبوا إَِلي ِه ُير 

َجَس ِمن ُهم  ِخيَفةا َقاُلوا َرُهم  َوَأو 
ِدَُّيُم  ًَل َتِصُل إَِلي ِه َنكِ  25-28 70 [ ...]َفَلَمَّ َرَأى َأي 

َم الِقَياَمةِ  َمُه َيو  ُدُم َقو     َيق 
َن بَِرِشيد  َعو  ُر فِر  َرَدُهُم  ]... َوَما َأم   124 57 [ ...َفَأو 

ِذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َُلُم  فِيَها َزفٌِْي َوَشِهيٌ    َخالِِديَن فِيَها  ا الَّ  136  106 [ ...]َفَأمَّ
اٌل ملَِا ُيِريُد[   206-136 107 ]... إِنَّ َربََّك َفعَّ

َ ََم ُذوذ [   َ ََم ُذوذ [ ]... َعَطاءا َغْي   1136 108  ]... َعَطاءا َغْي 
 يوسف

لُِح الظَّاملُِوَن[]...َمَعا ُه ًَل ُيف  َسَن َمث َواَي إِنَّ ُه َرِّبِّ َأح   163  23 َذ اهللِ إِنَّ
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ا إِن  َهَذا إًِلَّ َمَلٌك َكِريٌم[   32  31 ]... َوُقل َن َحاَش هللِ َما َهَذا َبَِّشا

 الرعد
َل َوَمن  َجَهَر بِِه َوَمن  ُهَو   25  10  [...]َسَواٌء ِمن ُكم  َمن  َأرَسَّ الَقو 

ِر اهللِ ...[  ِفِه ََي َفُظوَنُه ِمن  َأم  ِه َوِمن  َخل   َيَدي 
ِ
َباٌت ِمن  َبني   60-50 -35 11 ]َلُه ُمَعقِّ

ِقِه َفَتَشاَبَه اخلَل ُ  َعَلي ِهم     َكاَء َخَلُقوا َكَخل   214-210-177 16 [ ...]... َأم  َجَعُلوا هللِ ُُشَ
ُخُلوََّنَ    َيد 

ن  َواِجِهم  ]َجنَّاُت َعد   58-35 23 [ ...ا َوَمن  َصَلَح ِمن  َآَباِئِهم  َوَأز 

 إبراهيم
 َ ِمِه لُِيَبنيِّ  إًِلَّ بِلَِساِن َقو 

نَا ِمن  َرُسول  َسل   177  4 [ ...]َوَما َأر 
 ]  َصِديد 

 
َقى ِمن  َماء ِه َجَهنَُّم َوُيس 

 128 16 ]ِمن  َوَرائِ

 َ ُض َغْي  ُل اْلَر  َم ُتَبدَّ َمَواُت ...[ ]َيو  ِض َوالسَّ  107 48  اْلَر 
 الحجر

ُلوم [  ُلُه إًِلَّ بَِقَدر  َمع  ُنُه َوَما ُننَزِّ
 إًِلَّ ِعن َدَنا َخَزائِ

 
ء  176  21 ]َوإِن  ِمن  ََش 

ُموِم[  نَاُه ِمن  َقب ُل ِمن  َناِر السَّ  46 -50 27 ]َواجلَانَّ َخَلق 
ُهم  فِيَها َنَصٌب وَ    َرِجنَي[ ]ًَل َيَمسُّ  137 48 َما ُهم  ِمن َها بُِمخ 

 173  66 ]وقضينا إليه ذلك اْلمر[ 

 النحل
َمُلوَن[.  ُخُلوا اجلَنََّة بََِم ُكن ُتم  َتع   222 32 ]...د 

 150 -187 37 [ ...]إِن  حَت ِرص  َعََل ُهَداُهم  َفإِنَّ اهللَ ًَل َُّي ِدي َمن  ُيِضلُّ َوَما َلدُهدم  
 َيتََفيَُّأ ظَِلُلُه َعِن الَيِمنِي...[ ]َأَوََل    

 
ء ا إىَِل َما َخَلَ  اهللُ ِمن  ََش   151 48  َيَرو 

َمُروَن[   َعُلوَن َما ُيؤ  قِِهم  َوَيف  ُم  ِمن  َفو   56-54-32 45    ]َُيَاُفوَن َرِّبَّ
ِذيَن  َلُه ُروُح الُقُدِس ِمن  َربَِّك بِاْلَ ِّ لُِيَثبَِّت الَّ  40  102 [ ...َآَمُنوا ]ُقل  َنزَّ

 اإلسراء
ائِيَل ِف الكَِتاِب ...[   173 4 ]َقَضي نَا إىَِل َبنِي إرس 

ا[  َقاُه َمن ُشورا ا َيل  َم الِقَياَمِة كِتَابا ِرُج َلُه َيو   116  13 ]...  َوُنخ 

 ] بنَِي َحتَّى َنب َعَو َرُسوًلا  223 15 ].. َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ



 

263 
 

 الفهـارس

 الصفحة رقمها طرف اآلية
َساناا ...[  ]َوَقََض َربَُّك  ِن إِح  اُه َوبِالَوالَِدي  ُبُدوا إًِلَّ إِيَّ  173  23 َأًلَّ َتع 

 ]... َت َعَلَّ م  ِذي َكرَّ تََك َهَذا الَّ  42 62 ]َقاَل َأَرَأي 
ِر  نَاُهم  ِف الرَبِّ َوالبَح  نَا َبنِي َآَدَم َوَنَل  م   43 70 [ ...]َوَلَقد  َكرَّ

َأُلوَنَك َعِن الرُّ  ِر َرِّبِّ َوَما ُأوتِيُتم  ]َوَيس  وُح ِمن  َأم   12 85 [ ...وِح ُقِل الرُّ
َآِن  تََمَعِت اإِلن ُس َواجِلنُّ َعََل َأن  َيأ ُتوا بِِمث ِل َهَذا الُقر   51  88 [ ...]ُقل  َلئِِن اج 

لِ  َد َلدُهدم  َأو 
ل  َفَلن  ََتِ

لِ تَِد َوَمن  ُيض   187  57 َياَء ِمن  ُدونِِه ...[ ]َوَمن  َُّي ِد اهللُ َفُهَو امُله 

 الكهف
ِذيَن   ِمننَِي الَّ َ امُلؤ  ُه َوُيَبِّشِّ ا ِمن  َلُدن  ا َشِديدا ِذيَن ]... لُِين ِذَر َبأ سا ِمننَِي الَّ َ امُلؤ  ُه َوُيَبِّشِّ ا ِمن  َلُدن  ا َشِديدا  123 -186 2  [ [ ......]... لُِين ِذَر َبأ سا

 ] َسُن َعَملا ُم  َأح  ِض ِزينَةا َُلَا لِنَب ُلَوُهم  َأُّيُّ نَا َما َعََل اْلَر   147-185-163 7 ]إِنَّا َجَعل 

ا[ ]وَ  ا ُجُرزا  162-106  8 إِنَّا جَلَاِعُلوَن َما َعَلي َها َصِعيدا

َةا َوَهيِّئ    نَا َآتِنَا ِمن  َلُدن َك َرن  ِف َفَقاُلوا َربَّ  251-243-152 10    [...]إِذ  َأَوى الِفت يَُة إىَِل الَكه 

ََص ...[  ِ َأح  َبني   201 12 ]... َأيُّ اِْلز 
ُم  فِت َيٌة  نَا َعََل ُقُلوِِّبِم  إِذ  ]... إَِّنَّ ى   َوَرَبط  َناُهم  ُهدا ِم  َوِزد   228-224-152 13 [...َآَمنُوا بَِرِّبِّ

 َبنيِّ  
ًَل َيأ ُتوَن َعَلي ِهم  بُِسل َطان  َُذوا ِمن  ُدونِِه َآُِلَةا َلو  ُمنَا اَّتَّ  َقو 

ِ
 201  15 [ ...]َهُؤًَلء

بُ  ُتُموُهم  َوَما َيع  تََزل  ِف َين ُِّش  َلُكم  ]َوإِِذ اع   241-230-155 16 [ ...ُدوَن إًِلَّ اهللَ َفأ ُووا إىَِل الَكه 

ا[  ِشدا َد َلُه َولِيًّا ُمر 
لِل  َفَلن  ََتِ َتِد َوَمن  ُيض   234-151-187 17 ]... َمن  َُّي ِد اهللُ َفُهَو امُله 

َعُثوا َأَحَدُكم  بَِوِرِقُكم  َهِذِه إىَِل امَلِدينَ  َكى ]... َفاب  َا َأز  َين ُظر  َأُّيُّ  230 15 [ ...ِة َفل 
تِِهم   َُجُوُكم  َأو  ُيِعيُدوُكم  ِف ِملَّ ُم  إِن  َيظ َهُروا َعَلي ُكم  َير   230-165 20 [ ...]إَِّنَّ

اَعَة... [  َد اهللِ َح ٌّ َوَأنَّ السَّ َلُموا َأنَّ َوع  َنا َعَلي ِهم  لَِيع  ثَر   148 -67 21 ]َوَكَذلَِك َأع 
ُكر   ا  إًِلَّ َأن  َيَشاَء اهللُ َواذ   إِنِّ َفاِعٌل َذلَِك َغدا

 
ء  206 -158- 14 23 [ ...]َوًَل َتُقوَلنَّ لََِش 

َك إَِذا َنِسيَت َوُقل  َعَسى َأن  َُّي ِدَيِن  ُكر  َربَّ  206-14 24 [ ...]إًِلَّ َأن  َيَشاَء اهلُل َواذ 
َلُم بََِم َلبِ  ِض ...[ ]ُقِل اهلُل َأع  ََمَواِت َواْلَر   175 26 ُثوا َلُه َغي ُب السَّ

َعَِشِّ ُيِريُدوَن  َغَداِة َوال  ُم بِال  ُعوَن َرِّبَّ ِذيَن َيد  َسَك َمَع الَّ رِب  َنف   248-16-13-12 28 [ ...]َواص 

ُفر   َيك  ِمن  َوَمن  َشاَء َفل  ُيؤ  ُكم  َفَمن  َشاَء َفل   134-126 25 [ ...]َوُقِل اْلَ ُّ ِمن  َربِّ

 ] َسَن َعَملا َر َمن  َأح  اِْلَاِت إِنَّا ًَل ُنِضيُع َأج  ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  231  30 ]إِنَّ الَّ
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َن فِيَها    َاُر َُيَلَّو  تِِهُم اْلََّن   ََت ِري ِمن  حَت 

ن  َك َُلُم  َجنَّاُت َعد 
 131-125-170 31 [  ...]ُأوَلئِ

ا  ]َوَدَخَل َجنَّتَ  ِسِه َقاَل َما َأُظنُّ َأن  َتبِيَد َهِذِه َأَبدا  242-155-152 35 [ ...ُه َوُهَو َظاَِلٌ لِنَف 

 ] اَك َرُجلا  ُثمَّ َسوَّ
ِذي َخَلَقَك ِمن  ُتَراب  ُثمَّ ِمن  ُنط َفة  َت بِالَّ  152 37 ]... َأَكَفر 

ُك بَِرِّبِّ َأَحدا  ِ نَّا ُهَو اهللُ َرِّبِّ َوًَل ُأُش 
 153 38 ا[ ]َلكِ

َة إًِلَّ بِاهللِ  ًَل إِذ  َدَخل َت َجنََّتَك ُقل َت َما َشاَء اهلُل ًَل ُقوَّ  206 35 [ ...]َوَلو 
ا ِمن  َجنَّتَِك...[  ا  َخْي 

تنَِيِ  247 40 ]َفَعَسى َرِّبِّ َأن  ُيؤ 

َفَ  فِيهَ  ي ِه َعََل َما َأن  َبَح ُيَقلُِّب َكفَّ  215-155 42 [ ...ا َوِهَي ]َوُأِحيَط بَِثَمِرِه َفَأص 

َتَلَط  ََمء َفاخ  نَاُه ِمَن السَّ ن يَا َكََمء َأنَزل  ََياِة الدُّ َثَل اْل  ب  َُلُم مَّ ِ  16 45 [ ...]َواْض 
ٌ ِعن َد  اِْلَاُت َخْي  َيا َوالَباِقَياُت الصَّ ن   162-16 46 [ ...]امَلاُل َوالَبُنوَن ِزينَُة اْلََياِة الدُّ

َم نُ  َناُهم  َفَلم  ُنَغاِدر  ]َوَيو  َض َباِرَزةا َوَحَِّش  ُ اجِلَباَل َوَتَرى اْلَر   112-107-105 47 [ ...َسْيِّ

ة  ...[ َل َمرَّ نَاُكم  َأوَّ  145-115-113 48 ]... َلَقد  ِجئ ُتُموَنا َكََم َخَلق 

ِفِقنَي ِِمَّا فِيِه َوَيقُ  ِرِمنَي ُمش  ى املُم  َتاُب َفََتَ
 116-55  45 [ ...وُلوَن َيا ]َوُوِضَع الكِ

لِيَس َكاَن ِمَن  ُمُدوا آِلََدَم َفَسَمُدوا إًِلَّ إِب  نَا لِل َمَلِئَكِة اس   42 -25  50 [ ...]َوإِذ  ُقل 

فاا[  ِ ُم  ُمَواِقُعوَها َوََل  ََيُِدوا َعن َها َمَص  ِرُموَن النَّاَر َفَظنُّوا َأَّنَّ  114 53 ]َوَرَأى املُم 
يَن َوُمن ِذِريَن ..[ ]َوَما نُ  ِ َسلِنَي إًِلَّ ُمَبِّشِّ ِسُل امُلر   186  56 ر 

 131-125 57 ]...َُلُم  فِيَها َفاكَِهٌة...[ 
َل َُلُُم  َِة َلو  ُيَؤاِخُذُهم  بََِم َكَسُبوا َلَعمَّ ن  َك الَغُفوُر ُذو الرَّ  155  58 [ ...]َوَربُّ

نَا إىَِل  َت إِذ  َأَوي  َرِة َفإِنِّ َنِسيُت اْلُوَت َوَما ]َقاَل َأَرَأي  خ   17- 153  63 [ ...الصَّ
ا[  ا َقَصصا ا َعََل َآَثاِرِِهَ َتدَّ  214  64 ]َقاَل َذلَِك َما ُكنَّا َنب ِغ َفار 

 ] نَاُه ِمن  َلُدنَّا ِعل َما  175  65 ]... َوَعلَّم 

ِِص  ا َوًَل َأع  ا[ ]َقاَل َسَتِمُدِن إِن  َشاَء اهللُ َصابِرا را  206 -17 65 َلَك َأم 
ُت َأن  َأِعيَبَها  ِر َفَأَرد  َمُلوَن ِف الَبح  نَي َيع 

ِفينَُة َفَكاَنت  ملََِساكِ ا السَّ  215-213 75 [ ...]َأمَّ
اا[   َرَب ُرن  ا ِمن ُه َزَكاةا َوَأق  ا ََُم َخْي  َنا َأن  ُيب ِدَُلََُم َرِّبُّ  213 81 ]َفَأَرد 

ا ...[ ]... َفَأَراَد َربُّ  ُِهَ  213-206 82 َك َأن  َيب ُلَغا َأُشدَّ
 َسَبباا[ 

 
ء ِض َوَآَتي نَاُه ِمن  ُكلِّ ََش  نَّا َلُه ِف اْلَر   234-218-232 84 ]إِنَّا َمكَّ
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َبَع َسَبباا[   218 85 ]َفَأت 

ضِ  ِسُدوَن ِف اْلَر   إِنَّ َيأ ُجوَج َوَمأ ُجوَج ُمف 
ِ
َنني   50 54 [ ... ]َقاُلوا َيا َذا الَقر 

ا[  ما َعل  َبي نَُكم  َوَبي نَُهم  َرد   َأج 
ة  ٌ َفَأِعيُنوِن بُِقوَّ نِّي فِيِه َرِّبِّ َخْي   245  55 ]َقاَل َما َمكَّ

اَء َوَكاَن  ُد َرِّبِّ َجَعَلُه َدكَّ ٌَة ِمن  َرِّبِّ َفإَِذا َجاَء َوع   50 58 [ ...]َقاَل َهَذا َرن 
ا[ ]... َوُنِفَخ ِف الصُّ   نَاُهم  ََج عا  50-105 55 وِر َفَمَمع 

ا[  ضا  لِل َكافِِريَن َعر 
َمئِذ  نَا َجَهنََّم َيو   113 100 ]َوَعَرض 

ا[  عا يُعوَن َسم 
َتطِ ِري َوَكاُنوا ًَل َيس   َعن  ِذك 

 
ُينُُهم  ِف ِغَطاء ِذيَن َكاَنت  َأع   150 101 ]الَّ
ِذيَن َكَفُروا َأن  َيتَّخِ  لَِياَء ]َأَفَحِسَب الَّ  134-200 102 [ ...ُذوا ِعَباِدي ِمن  ُدوِن َأو 

ََياِة  ُيُهم  ِف اْل  ِذيَن َضلَّ َسع  ََمًلا  الَّ يَن َأع  ََسِ َخ   17 103 [ ...]ُقل  َهل  ُننَبِّئُُكم  بِاْل 
ََمُُلُم  فَ  ِه َفَحبَِطت  َأع 

ِم  َولَِقائِ ِذيَن َكَفُروا بَِآَياِت َرِّبِّ  121-116 105 [ ...َل ]ُأوَلئَِك الَّ
اِْلَاِت َكاَنت  َُلُم  َجنَّاُت  ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  128- 126  107 [ ...]إِنَّ الَّ

ُر َقب َل َأن  َتن َفَد  ا لَِكلََِمِت َرِّبِّ َلنَِفَد الَبح  ُر ِمَدادا  175 - 13 105 [ ...]ُقل  َلو  َكاَن الَبح 
ُج  ك  ]...َفَمن  َكاَن َير  ِ َمل  َعَملا َصاِْلاا َوًَل ُيِّش  َيع  ِه َفل   200 -14-13 110 [ ...وا لَِقاَء َربِّ

 مريم
َلِة ُتَساِقط  َعَلي ِك ُرَطباا َجنِيًّا[  ِع النَّخ  ي إَِلي ِك بِِمذ   245  25 ]َوُهزِّ

َلة  وَ  ُر َوُهم  ِف َغف  ِة إِذ  ُقِِضَ اْلَم  َ َم اْلََس  ُهم  َيو  ِمنُوَن[ ]َوَأن ِذر   143 -76 35 ُهم  ًَل ُيؤ 

 123  71 ]َوإِن  ِمن ُكم  إًِلَّ َواِرُدَها ..[ 

ا َوَنَذُر الظَّاملنَِِي فِيَها ِجثِيًّا[  َقو  ِذيَن اتَّ ي الَّ  123  72 ]ُثمَّ ُننَمِّ

 طه
َقُه ُثمَّ َهَدى[   َخل 

 
ء َطى ُكلَّ ََش  ِذي َأع  نَا الَّ  186 50 ]َقاَل َربُّ

ن َيا[]... فَ  ِِض َهِذِه اْلََياَة الدُّ ََم َتق   173  72   اق ِض َما َأن َت َقاض  إِنَّ

تاا[  ا َوًَل َأم  ا* ًَل َتَرى فِيَها ِعَوجا َصفا ا َصف   106 106 ]َفَيَذُرَها َقاعا

ُيُه[ ََض إَِلي َك َوح  َآِن ِمن  َقب ِل َأن  ُيق  َمل  بِالُقر   173 114 ]ًَل َتع 

 األنبياء
وَن[. ]ُيَس  َُتُ ي َل َوالنََّهاَر ًَل َيف   32 - 28 20 بُِّحوَن اللَّ
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َأُلوَن[  َعُل َوُهم  ُيس  َأُل َعَمَّ َيف   242-172 23 ]ًَل ُيس 

َرُموَن[  ا ُسب َحاَنُه َبل  ِعَباٌد ُمك  َُن َوَلدا ن  َذ الرَّ َ  58-43 – 31 26 ]َوَقاُلوا اَّتَّ

َفُعوَن إًِلَّ ملَِِن  ِفُقوَن[ ]...َوًَل َيش  َيتِِه ُمش  َتََض َوُهم  ِمن  َخش   146-40 28 ار 

َراِهيَم[  ا َعََل إِب  ا َوَسَلما دا نَا َيا َناُر ُكوِن َبر   224  65 ُقل 

 51 56 [ ...]َحتَّى إَِذا ُفتَِحت  َيأ ُجوُج َوَمأ ُجوُج َوُهم  ِمن  ُكلِّ َحَدب  َين ِسُلوَن  
َل  ا َعَلي نَا إِنَّا ُكنَّا َفاِعلِنَي[ ]... َكََم َبَدأ َنا َأوَّ دا  113 104 َخل    ُنِعيُدُه َوع 

 الحج

نَاُكم  ِمن  ...[  ِو َفإِنَّا َخَلق  َا النَّاُس إِن  ُكن ُتم  ِف َري ب  ِمَن الَبع   67 5 ]َيا َأُّيُّ
ُه عَ  َتى َوَأنَّ ُه َُي ِي امل َو  َ ُّ َوَأنَّ  َقِديٌر   ]َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ ُهَو اْل 

 
ء  147  7 [ ...ََل ُكلِّ ََش 

  ] م  َعِقيم  تِيَُهم  َعَذاُب َيو  َتةا َأو  َيأ  [ ]...َبغ  م  َعِقيم  تِيَُهم  َعَذاُب َيو  َتةا َأو  َيأ   136  55  ]...َبغ 

ْمنون  الم
َفةا ِف  نَاُه ُنط   ِمن  طنِي  ُثمَّ َجَعل 

ن َساَن ِمن  ُسَلَلة  ِ نَا اإل   163 12 [...]َوَلَقد  َخَلق 
ا َأنَُّكم  ُُم َرُجوَن[ ]َأَيِعُدُكم  َأنَُّكم  إَِذا ِمتُّ  ا َوِعَظاما  154  35 م  َوُكن ُتم  ُتَرابا

لُِحوَن [  125  102 ]َفَمن  َثُقَلت  َمَواِزينُُه َفُأوَلِئَك ُهُم امُلف 
 الفرقان

ا[  ِديرا َرُه َتق   َفَقدَّ
 
ء  178  2 ]َوَخَلَ  ُكلَّ ََش 

َعا ُسوِل َيأ ُكُل الطَّ ًَل ]َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَّ َواِق َلو  َِش ِف اْلَس   35 7 [ ...َم َوَيم 
ُشوَن  َعاَم َوَيم  ُم  َلَيأ ُكُلوَن الطَّ َسلنَِي إًِلَّ إَِّنَّ نَا َقب َلَك ِمَن امُلر  َسل   36 20 [ ...]َوَما َأر 

 الشعراء
َفَلَ   َر َفان  ب  بَِعَصاَك البَح  ِ َحي نَا إىَِل ُموَسى َأِن اْض   224  63 [ ...]َفَأو 

َمُعوَنُكم   ِفنَي  َقاَل َهل  َيس 
ا َفنََظلُّ َُلَا َعاكِ نَاما ُبُد َأص   61  71 [ ...]َقاُلوا َنع 

َخِريَن[  نَا اآل  َرق  َِعنَي  ُثمَّ َأغ   224  65 ]َوَأن َمي نَا ُموَسى َوَمن  َمَعُه َأَج 

 ] م  َعظِيم   142 135 ]إِنِّ َأَخاُف َعَلي ُكم  َعَذاَب َيو 

وُح اْلَِمنُي  َعََل ]َوإِ  ُه َلَتن ِزيُل َربِّ الَعامَلنَِي  َنَزَل بِِه الرُّ  47  152 [ ...نَّ
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 النمل

ُمُهم  َأنَّ  ِض ُتَكلِّ ةا ِمَن اْلَر  نَا َُلُم  َدابَّ َرج  ُل َعَلي ِهم  َأخ   101 82 [ ...]َوإَِذا َوَقَع الَقو 
وِر َفَفِزَع َمن   َم ُين َفُخ ِف الصُّ ِض  ]َوَيو  ََمَواِت َوَمن  ِف اْلَر   116  87 [ ...ِف السَّ

َعُلوَن[  ُه َخبٌِْي بََِم َتف   إِنَّ
 
ء َقَن ُكلَّ ََش  ِذي َأت   215 88 ]... ُصن َع اهللِ الَّ

 القصص
َواَءُهم  َوَمن  َأَضلُّ   ََم َيتَّبُِعوَن َأه  َلم  َأنَّ َتِميُبوا َلَك َفاع   أ 50 [ ...]َفإِن  ََل  َيس 

َبب َت َوَلكِنَّ اهللَ َُّي ِدي َمن  َيَشاُء   185  56 [ ...]إِنََّك ًَل ََت ِدي َمن  َأح 
 العنكبوت
َتُنوَن[  ُكوا َأن  َيُقوُلوا َآَمنَّا َوُهم  ًَل ُيف  َ  232 2 ]َأَحِسَب النَّاُس َأن  ُيَت 

 الروم
ا  َياَح َفُتثُِْي َسَحابا ِسُل الرِّ ِذي ُير   ]اهللَُّ الَّ

ِ
ََمء  222  48 [ ...َفَيب ُسُطُه ِف السَّ
َةا َفِرُحوا ِِّبَا َوإِن  ُتِصب ُهم  َسيَِّئٌة بََِم  نَا النَّاَس َرن   247؛ 36 [ ...]َوإَِذا َأَذق 

ِذيَن ُأوُتوا الِعل َم َواإِليََمَن َلَقد  َلبِث ُتم  ِف كِتَاِب اهللِ   74 56 [ ...]َوَقاَل الَّ
 السجدة

ذِ   َخَلَقُه ..[ ]الَّ
 
ء َسَن ُكلَّ ََش   215 7 ي َأح 

ِض َأِئنَّا َلِفي َخل    َجِديد   نَا ِف اْلَر   155  10 [ ...]َوَقاُلوا َأِئَذا َضَلل 
َجُعوَن[  ُكم  ُتر  َل بُِكم  ُثمَّ إىَِل َربِّ ِت الَِّذي ُوكِّ اُكم  َمَلُك امَلو   42  11 ]ُقل  َيتََوفَّ

ََلَنَّ ]َوَلو  ِشئ نَا آَلَ  ُل ِمنِّي َْلَم   55  13 [ ...َتي نَا ُكلَّ َنف س  ُهَداَها َوَلكِن  َح َّ الَقو 

َمُلوَن[   َجَزاءا بََِم َكاُنوا َيع 
نُي  ِة َأع  ِفَي َُلُم  ِمن  ُقرَّ ٌس َما ُأخ  َلُم َنف   135-132 17 ]َفَل َتع 

 سبأ
َت َما َدلَّ  ِض َتأ ُكُل ]َفَلَمَّ َقَضي نَا َعَلي ِه امل َو  َر  ُة اْل  تِِه إًِلَّ َدابَّ  176 - 60 14 [...دُهم  َعََل َمو 

ِدُموَن[  تَق  َتأ ِخُروَن َعن ُه َساَعةا َوًَل َتس  م  ًَل َتس   75 30 ]ُقل  َلُكم  ِميَعاُد َيو 
ِشَها َقب َل َأن  َيأ ُتوِن مُ  ُكم  َيأ تِينِي بَِعر  َا امل َََلُ َأيُّ لِِمنَي   ]َقاَل َيا َأُّيُّ  45 38 [ ...س 

 فاطر
ِض َجاِعِل امَلَلِئَكِة ُرُسلا  ََمَواِت َواْلَر  ِر السَّ

ُد هللِ َفاطِ  31  1 [ ...]اْلَم 
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ُف    ََض َعَلي ِهم  َفَيُموُتوا َوًَل ُُيَفَّ ِذيَن َكَفُروا َُلُم  َناُر َجَهنََّم ًَل ُيق   137 36    [...]َوالَّ

ُدوِر[ ]إِنَّ اهللَ َعاَِلُ غَ  يٌم بَِذاِت الصُّ
ُه َعلِ ِض إِنَّ ََمَواِت َواْلَر   7 38 ي ِب السَّ

 سي
َتِقيم    ُمس 

اط  َسلنَِي* َعََل ِِصَ َكِيِم* إِنََّك مَلَِن امل ُر  آِن اْل  ُقر   151-121-17  5-1 ]يس* َوال 

ِذَر آَباُؤُهم  َفُهم  َغافُِلوَن[  ا َما ُأن  ما  223-187 6 ]لُِتن ِذَر َقو 
ِمنُوَن[  َثِرِهم  َفُهم  ًَل ُيؤ  ُل َعََل َأك  َقو   188  7 ]َلَقد  َح َّ ال 

َمُحوَن   َقاِن َفُهم  ُمق  َذ  َلًلا َفِهَي إىَِل اْل  نَاِقِهم  َأغ  نَا ِف َأع   18 -151 8 [ ...]إِنَّا َجَعل 

ُهم  ًَل يُ  ََتُم  َأم  ََل  ُتن ِذر  ََم ُتن ِذُر َمِن ]َوَسَواٌء َعَلي ِهم  َأَأن َذر  ِمنُوَن  إِنَّ  202-151 10 [ ...ؤ 

 
 
ء ُموا َوَآَثاَرُهم  َوُكلَّ ََش  ُتُب َما َقدَّ َتى َوَنك  ِيي امَلو  ُن ُنح   116-14  12 [ ...]إِنَّا َنح 
َسُلوَن  إِذ   َيِة إِذ  َجاَءَها امُلر  َحاَب الَقر  ب  َلدُهدم  َمثَلا َأص  ِ  228 13 [ ...]َواْض 

َنا بَِثالِو  َفَقاُلوا إِنَّا ]إِ  ز  ا َفَعزَّ ُبوُِهَ  َفَكذَّ
ِ
نَني  نَا إَِلي ِهُم اث  َسل   225-224  14 [ ...ذ  َأر 

نَُّكم  ِمنَّا  نَُّكم  َوَلَيَمسَّ َُجَ َنا بُِكم  َلِئن  ََل  َتن َتُهوا َلنَر   158 18 [ ...]َقاُلوا إِنَّا َتَطْيَّ 
َسلِنَي[ ]َوَجاَء ِمن  َأق ََص امَلدِ  بُِعوا امُلر  ِم اتَّ َعى َقاَل َيا َقو   224 20 ينَِة َرُجٌل َيس 

ُذ ِمن  ُدونِِه آُِلَةا 
ِ َجُعوَن  َأَأَّتَّ ِذي َفَطَرِن َوإَِلي ِه ُتر  ُبُد الَّ  216 -142 -17 22 [ ...]َوَما ِِلَ ًَل َأع 

ِن َعنِّي َشَفاَعُتُهم  َشي ئاا َوًَل ُين ِقذُ   206-17 23 وِن[ ]... ًَل ُتغ 

ُخِل اجلَنََّة َقاَل َيا َلي َت  َمُعوِن  ِقيَل اد  ُكم  َفاس   18 -133  25 [ ...]إِنِّ َآَمن ُت بَِربِّ

ةا َعََل  َ  158-224 25 [ ...]إِن  َكاَنت  إًِلَّ َصي َحةا َواِحَدةا َفإَِذا ُهم  َخاِمُدوَن  َيا َحَس 

ةا َعََل الِعَباِد َما  َ ِزُئوَن[ ]َيا َحَس  َته   إًِلَّ َكاُنوا بِِه َيس 
 224-155 30 َيأ تِيِهم  ِمن  َرُسول 

ِجُعوَن[  ُم  إَِلي ِهم  ًَل َير  نَا َقب َلُهم  ِمَن الُقُروِن َأَّنَّ َلك  ا َكم  َأه   225  31 ]َأََل  َيَرو 
وَن[  نَا حُم ََضُ  155-105 32 ]َوإِن  ُكلٌّ مَلَّا ََجِيٌع َلَدي 

نَا ِمن َها َحبًّا َفِمن ُه  ]َوَآَيةٌ  َرج  يَي نَاَها َوَأخ  ُض امَلي َتُة َأح   155-224 33 [ ...َُلُُم اْلَر 

ُكُروَن[  ِدُّيِم  َأَفَل َيش   224-201 35 ]لَِيأ ُكُلوا ِمن  َثَمِرِه َوَما َعِمَلت ُه َأي 
َلُخ ِمن ُه النََّهاَر َفإَِذا ُهم   ي ُل َنس   226  37 [   ... ]َوَآَيٌة َُلُُم اللَّ

ِديُر الَعِزيِز الَعلِيِم[  تََقرٍّ َُلَا َذلَِك َتق  ُس 
ِري ملِ ُس ََت  م   226-54 38 ]َوالشَّ

ُجوِن الَقِديِم[  َناُه َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد َكالُعر  ر   226  35 ]َوالَقَمَر َقدَّ



 

265 
 

 الفهـارس

 الصفحة رقمها طرف اآلية
ِرَك الَقَمَر َوًَل اللَّ  ُس َين َبِغي َُلَا َأن  ُتد  م   226 40 [ ...ي ُل َسابُِ  النََّهاِر َوُكلٌّ ]ًَل الشَّ

نَا َلدُهدم  ِمن   ُحوِن  َوَخَلق  تَُهم  ِف الُفل ِك املَش  يَّ نَا ُذرِّ  227 41 [ ...]َوَآَيٌة َلدُهدم  َأنَّا َنَل 
يَخ َلدُهدم  َوًَل ُهم  ُين َقُذوَن[  ُهم  َفَل َِصِ ِرق   227-206 43    ]َوإِن  َنَشأ  ُنغ 

ِرِضنَي[ ]وَ  ِم  إًِلَّ َكاُنوا َعن َها ُمع   ِمن  َآَياِت َرِّبِّ
 225 -221 46 َما َتأ تِيِهم  ِمن  َآَية 

ِذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن   27  47 [ ...]َوإَِذا ِقيَل َلدُهدم  َأن ِفُقوا ِِمَّا َرَزَقُكُم اهلُل َقاَل الَّ

ُد إِن  ُكن تُ  َوع   108 48 [ ...م  َصاِدِقنَي  َما َين ُظُروَن إًِلَّ ]َوَيُقولوَن َمَتى َهَذا ال 
ُموَن  َفَل   108-18 45 [ ...]َما َين ُظُروَن إًِلَّ َصي َحةا َواِحَدةا َتأ ُخُذُهم  َوُهم  َُيِصِّ

َقِدَنا ..[   108  52 ].. َمن  َبَعَثنَا ِمن  َمر 
وَن[ ]إِن  َكاَنت  إًِلَّ َصي َحةا َواِحَدةا َفإَِذا ُهم  ََجِ  نَا حُم ََضُ  113-108 53 يٌع َلَدي 

َمُلوَن[  َن إًِلَّ َما ُكن ُتم  َتع  َزو  ٌس َشي ئاا َوًَل َُت  َم ًَل ُتظ َلُم َنف   117-108 54 ]َفالَيو 
َم ِف ُشُغل  َفاكُِهوَن   [  َيو  َنَِّة ال  َحاَب اجل  َم ِف ُشُغل  َفاكُِهوَن   []إِنَّ َأص  َيو  َنَِّة ال  َحاَب اجل   125 55  ]إِنَّ َأص 

َواُجُهم  ِف ظَِلل  عَ  ََراِئِك ُمتَّكُِئوَن[ ] ُهم  َوَأز   125  56 ََل اْل 
 ] ًلا ِمن  َربٍّ َرِحيم   131-125 58 ]َسَلٌم َقو 

ُه َلُكم  َعُدوٌّ  ي َطاَن إِنَّ ُبُدوا الشَّ َهد  إَِلي ُكم  َيا َبنِي َآَدَم َأن  ًَل َتع   228 60 [ ...]َأََل  َأع 
َتِقيٌم[  اٌط ُمس  ُبُدوِن َهَذا ِِصَ  128-121  61 ]َوَأِن اع 

ُفُروَن[  َم بََِم ُكن ُتم  َتك  َها الَيو  َلو  تِي ُكن ُتم  ُتوَعُدوَن  اص   200  63 ]َهِذِه َجَهنَُّم الَّ
ُفُروَن [   َم بََِم ُكن ُتم  َتك  يَو  َها ال  َلو   201-201 64 ]اص 

َهدُ  ِدُّيِم  َوَتش  ُمنَا َأي  َواِهِهم  َوُتَكلِّ تُِم َعََل َأف  َم َنخ  ُجُلُهم  بََِم  ]الَيو   122-118 65 [ ...َأر 
وَن[  اَط َفَأنَّى ُيب َِصُ َ َتَبُقوا الَصِّ ُينِِهم  َفاس  نَا َعََل َأع   206-121 66 ]َوَلو  َنَشاُء َلَطَمس 

ِجُعوَن[  َتَطاُعوا ُمِضيًّا َوًَل َير  نَاُهم  َعََل َمَكاَنتِِهم  َفََم اس   206  67 ]َوَلو  َنَشاُء مَلََسخ 
َآٌن ُمبنٌِي[ ]  ٌر َوُقر  َر َوَما َين بَِغي َلُه إِن  ُهَو إًِلَّ ِذك  ع  نَاُه الشِّ  17 65 َوَما َعلَّم 

ُل َعََل الَكافِِريَن[   158 70 ]لُِين ِذَر َمن  َكاَن َحيًّا َوََيِ َّ الَقو 
َتطِ  وَن  ًَل َيس  َُذوا ِمن  ُدوِن اهللِ َآُِلَةا َلَعلَُّهم  ُين ََصُ ُهم  ]َواَّتَّ َ  26 74 [ ...يُعوَن َنَص 

لُِنوَن[    وَن َوَما ُيع  َلُم َما ُيَِسُّ ُُلُم  إِنَّا َنع  ُزن َك َقو   175  76 ]َفَل ََي 
َب  َفة  َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبنٌِي َوَْضَ نَاُه ِمن  ُنط  َساُن َأنَّا َخَلق   151 77 [...]َأَوََل  َيَر اإِلن 
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َب َلنَا َمثَلا  َقُه َقاَل َمن  َُي ِيي الِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم  ]َوَْضَ َ َخل 

ِِ  225-151 -18 78 [... َوَن

ة  َوُهَو بُِكلِّ َخل    َعلِيٌم[  َل َمرَّ َشَأَها َأوَّ ِذي َأن  ِييَها الَّ -182-151 75 ]ُقل  َُي 
225 

تُ  ا َفإَِذا َأن  ََضِ َنارا َمِر اْلَخ  ِذي َجَعَل َلُكم  ِمَن الشَّ  153 80 م  ِمن ُه ُتوقُِدوَن[ ]الَّ
 َعََل َأن  َُي ُلَ  ِمث َلُهم  

َض بَِقاِدر  ََمَواِت َواْلَر  ِذي َخَلَ  السَّ  175-154 81 [ ...]َأَوَلي َس الَّ
ُرُه إَِذا َأَراَد َشي ئاا َأن  َيُقوَل َلُه ُكن  َفَيُكوُن[  ََم َأم   15-246 82 ]إِنَّ

ِذي بَِيدِ  َجُعوَن[ ]َفُسب َحاَن الَّ  َوإَِلي ِه ُتر 
 
ء  155 -18 83 ِه َمَلُكوُت ُكلِّ ََش 

 الصافات
ُبوَن[  ِذي ُكن ُتم  بِِه ُتَكذِّ ِل الَّ ُم الَفص   62 21 ]َهَذا َيو 

ُئوُلوَن[  ُم  َمس   110 24 ]َوِقُفوُهم  إَِّنَّ
 ُ ا َوُهم  َشاِهُدوَن  َأًَل إَِّنَّ نَا امَلَلِئَكَة إَِناثا  31  150 [ ...م  ِمن  إِف كِِهم  ]َأم  َخَلق 

وَن[  ََضُ ُم  ملَُح  َ اجِلنَِّة َنَسباا َوَلَقد  َعلَِمِت اجِلنَُّة إَِّنَّ  53 58 ]َوَجَعُلوا َبي نَُه َوَبني 

ُن امُلَسبُِّحوَن[  افُّوَن  َوإِنَّا َلنَح  ُن الصَّ لوم  َوإِنَّا لنَح   32 164 ]َوَما ِمنَّا إًِلَّ َلُه َمَقاٌم َمع 
َسلنَِي[  َمُتنَا لِِعَباِدَنا امُلر 

 136  171 ]َوَلَقد  َسَبَقت  َكلِ
ِة َعَمَّ َيِصُفوَن[  45 180 ]ُسب َحاَن َربَِّك َربِّ الِعزَّ

 ص
ِم اِْلَساِب[    نَا َقب َل َيو  ل  َلنَا ِقطَّ نَا َعمِّ ِم اِْلَساِب[ ]َوَقاُلوا َربَّ نَا َقب َل َيو  ل  َلنَا ِقطَّ نَا َعمِّ   65 16  ]َوَقاُلوا َربَّ

َم اِْلَساِب[  ]... ُلم  َعَذاٌب َشِديٌد بََِم َنُسوا  65 26 َيو 
رَبَ َوَكاَن ِمَن الَكافِِريَن[ تَك  لِيَس اس  َُعوَن  إًِلَّ إِب   53  73 ]َفَسَمَد امَلَلئَِكُة ُكلُُّهم  َأَج 

َِعنَي[  ََلَنَّ َجَهنََّم ِمن َك َوِِمَّن  َتبَِعَك ِمن ُهم  َأَج   222  85 ]َْلَم 

 الزُّمر
ِذي َتِوي الَّ َلُموَن إِنَََّم ]...َهل  َيس  ِذيَن ًَل َيع  َلُموَن َوالَّ  42 5 [...َن َيع 

 ] ِ ِحَساب  َرُهم  بَِغْي  ابُِروَن َأج  ََم ُيَوَّفَّ الصَّ  247  10 ]...إِنَّ
 َوكِيٌل[ 

 
ء  َوُهَو َعََل ُكلِّ ََش 

 
ء  182-177 62 ]اهلُل َخالُِ  ُكلِّ ََش 
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 173  65  ُيظ َلُموَن[. ]...َوُقِِضَ َبي نَُهم  بِاْلَ ِّ َوُهم  ًَل 

ا َحتَّى إَِذا َجاُءوَها  ِذيَن َكَفُروا إىَِل َجَهنََّم ُزَمرا  40  71 [ ...]َوِسيَ  الَّ

ا َحتَّى إَِذا َجاُءوَها  ُم  إىَِل اجلَنَِّة ُزَمرا ا َرِّبَّ َقو  ِذيَن اتَّ  40  73 [ ...]َوِسيَ  الَّ
 غافر

َش وَ  َعر  ِذيَن ََي ِمُلوَن ال  ِم  ]الَّ ِد َرِّبِّ َلُه ُيَسبُِّحوَن بَِحم   58 7 [ ...َمن  َحو 
ِرِه َعََل َمن  َيَشاُء  وَح ِمن  َأم  ِش ُيل ِقي الرُّ َرَجاِت ُذو الَعر   68 15 [ ...]َرفِيُع الدَّ

 142 18 ]... َما لِلظَّاملنَِِي ِمن  َنِيم  َوًَل َشِفيع  ُيَطاُع[ 
َرُضوَن َعَلي هَ  ِخُلوا ]النَّاُر ُيع  اَعُة َأد  َم َتُقوُم السَّ ا َوَعِشيًّا َوَيو   111 46 [ ...ا ُغُدوًّ

ُكم  ُُيَفِّف    ُعوا َربَّ ِذيَن ِف النَّاِر خِلََزَنِة َجَهنََّم اد   35 45 [ ...]َوَقاَل الَّ
َثَر  رَبُ ِمن  َخل ِ  النَّاِس َوَلكِنَّ َأك  ِض َأك  ََمَواِت َواْلَر   155 57 [ ...]خَلَل ُ  السَّ

َفُكوَن[   ًَل إَِلَه إًِلَّ ُهَو َفَأنَّى ُتؤ 
 
ء  214-182 62 ]َذلُِكُم اهلُل َربُُّكم  َخالُِ  ُكلِّ ََش 

لت  فصِّ
 ]... ِ َمني   ِف َيو 

 173 12 ]َفَقَضاُهنَّ َسب َع َسَمَوات 

َتَحبُّوا الَعَمى َعََل اُلَُدى  نَاُهم  َفاس  ا َثُموُد َفَهَدي  ُم  ]َوَأمَّ  186  17 [ ...َفَأَخَذَت 

ُل َعَلي ِهُم امَلَلئَِكُة َأًلَّ  َتَقاُموا َتَتنَزَّ نَا اهللُ ُثمَّ اس  ِذيَن َقاُلوا َربُّ  46-171 30 [ ...]إِنَّ الَّ
 الشُّورى

ِد  ِقِهنَّ َوامَلَلِئَكُة ُيَسبُِّحوَن بَِحم  َن ِمن  َفو  ر  َمَواُت َيَتَفطَّ  37  5 [ ...]َتَكاُد السَّ
 ] ُفو َعن  َكثِْي  ِديُكم  َوَيع   َفبََِم َكَسَبت  َأي 

 243 30 ]َوَما َأَصاَبُكم  ِمن  ُمِصيَبة 

 ] َتِقيم   ُمس 
اط  ِدي إىَِل ِِصَ  186 52 ]...َوإِنََّك َلَته 

 الزُّخرف
َض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ  ََمَواِت َواْلَر  تَُهم  َمن  َخَلَ  السَّ  153 5 [ ... ]َوَلِئن  َسَأل 

ُ َعن ُهم  َوُهم  فِيِه ُمب لُِسوَن[  137 75    ]ًَل ُيَفَتَّ
 الُدخان

 ] ر  َحكِيم  َرُق ُكلُّ َأم   إِنَّا ُكنَّا ُمن ِذِريَن  فِيَها ُيف 
نَاُه ِف َلي َلة  ُمَباَرَكة  َزل  ا َأن   181 3 ]إِنَّ

َتِقب  ] ََمُء بُِدَخان  ُمبِ  َفار  َم َتأ ِت السَّ [ َيو   55-57 10 ني 
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َِعنَي[     ِل ِميَقاَُتُم  َأَج  َم الَفص   65 40 ]إِنَّ َيو 

 الجاثية
ا ِمن ُه إِنَّ  ِض ََجِيعا ََمَواِت َوَما ِف اْلَر  َر َلُكم  َما ِف السَّ  248 13 [ ...]َوَسخَّ

َيا َوَما ُُّي   ن يَا َنُموُت َوَنح   150  24 [ ...لُِكنَا ]َوَقاُلوا َما ِهَي إًِلَّ َحيَاُتنَا الدُّ
 األحقاف

وُه  َآَن َفَلَمَّ َحََضُ تَِمُعوَن الُقر  ا ِمَن اجِلنِّ َيس  نَا إَِلي َك َنَفرا ف   47 25 [ ...]َوإِذ  َِصَ

َض  ََمَواِت َواْلَر  ِذي َخَلَ  السَّ ا َأنَّ اهللَ الَّ  155  33 [ ...]َأَوََل  َيَرو 
 محمد

[ ]... َوُسُقوا َماءا َنِيَما  َعاَءُهم   128  15  َفَقطََّع َأم 

َفاُُلَا[  َآَن َأم  َعََل ُقُلوب  َأق  ُروَن الُقر   153  24 ]َأَفَل َيَتَدبَّ
 الفتح

ُلوا َكَلَم اهللِ ...[   36 15 ]...ُيِريُدوَن َأن  ُيَبدِّ
 الحجرات

َلُموا ُقل  ًَل ََتُنُّوا َعَلَّ إِ  َلَمُكم  َبِل اهللُ ]َيُمنُّوَن َعَلي َك َأن  َأس   154  17 [ ...س 

 ق
َرُب  ُن َأق  ُسُه َوَنح  ِوُس بِِه َنف  َلُم َما ُتَوس  َساَن َوَنع  ن  ِ نَا اإل   35 16 [ ...]َوَلَقد  َخَلق 

ُم اخُلُروِج[  ي َحَة بِاْلَ ِّ َذلَِك َيو  َمُعوَن الصَّ َم َيس   68  42 ]َيو 

 الذاريات
َطلُِقوا إىَِل ظِلٍّ  نِي ِمَن اللََّهِب[ ]ان   127 30 ِذي َثَلِث ُشَعب   ًَل َظلِيل  َوًَل ُيغ 

ُبُدوِن[  ُت اجِلنَّ َواإِلن َس إًِلَّ لَِيع   155 -50 56 ]َوَما َخَلق 
َرِمنَي   إِذ  َدَخُلوا َعَلي ِه َفَقاُلوا  َراِهيَم امل ُك   25 24 [ ...]َهل  َأَتاَك َحِديُو َضي ِف إِب 

 الطُّور
 َأم  ُهُم اخلَالُِقوَن[ ]

 
ء ِ ََش   225 35 َأم  ُخلُِقوا ِمن  َغْي 

ُكوَن[  ِ ُ اهللِ ُسب َحاَن اهللِ َعَمَّ ُيِّش   225 43 ]َأم  َلدُهدم  إَِلٌه َغْي 

 النَّجم
َتَوى[   َفاس 

ة  َمُه َشِديُد الُقَوى  ُذو ِمرَّ  32  5 ]َعلَّ
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َنى[  ِ َأو  َأد  َسني   35 5 ]َفَكاَن َقاَب َقو 

ِذيَن َأَساُءوا بََِم    ِزَي الَّ ِض لَِيم  ََمَواِت َوَما ِف اْلَر   154 31 [ ...]َوهللِ َما ِف السَّ

 الرَّحمن
 ]  50 15 ]َوَخَلَ  اجلَانَّ ِمن  َماِرج  ِمن  َنار 

 45 26 ]ُكلُّ َمن  َعَلي َها َفان [

ِض ُكلَّ  ََمَواِت َواْلَر  َأُلُه َمن  ِف السَّ [  ]َيس  م  ُهَو ِف َشأ ن   181 25 َيو 

ِه َجنََّتاِن[  َن  َخاَف َمَقاَم َربِّ
 163 46 ]َوملِ

 ] ِمث ُهنَّ إِن ٌس َقب َلُهم  َوًَل َجانٌّ ِف ََل  َيط  اُت الطَّر   225 -45 56 ]فِيِهنَّ َقاِِصَ
 131 62 ]َوِمن  ُدوَِّنََِم َجنََّتاِن[ 

 الواقعة
ِت اجِلَباُل َبسًّ   106  5 ا* َفَكاَنت  َهَباءا ُمن َبثًّا[ ]َوُبسَّ

 الحديد
ِض َوًَل ِف َأن ُفِسُكم  إًِلَّ ِف   ِف اْلَر 

 244 22 [ ...]َما َأَصاَب ِمن  ُمِصيَبة 

 الجمعة
َتُغوا ِمن   ِض َواب  وا ِف اْلَر  َتِِّشُ َلُة َفان   235  10 [ ...]َفإَِذا ُقِضَيِت الصَّ

 الطَّالق
ُبُه ...[  ]... َوَمن   ل  َعََل اهللِ َفُهَو َحس   234  3 َيتََوكَّ

 التَّحريم
َمُروَن[  َعُلوَن َما ُيؤ  ُصوَن اهللَ َما َأَمَرُهم  َوَيف   38 - 25  6 ]...ًَل َيع 

 الملك
َسُن َعَملا َوُهَو  ُكم  َأح  َت َواْلََياَة لَِيب ُلَوُكم  َأيُّ ِذي َخَلَ  املَو   147  2 [ ...]الَّ

َلُم َمن  َخَلَ  َوُهَو اللَّطِيُف اخلَبُِْي[   178  14 ]َأًَل َيع 

 القلم

تَطِيُعوَن[  ُموِد َفَل َيس  َن إىَِل السُّ َعو   َوُيد 
َشُف َعن  َساق  َم ُيك   110 42 ]َيو 
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 الحاقَّة

َمِئذ  َثََمنَِيٌة[  َقُهم  َيو  َش َربَِّك َفو  ِمُل َعر   33  17 ]...  َوََي 
مَ  َرُضوَن ًَل ََّت َفى ِمن ُكم  َخافَِيٌة[ ]َيو   ُتع 
 115 18 ِئذ 

 المعارج
َداُرُه ََخ ِسنَي َأل َف َسنَة [  م  َكاَن ِمق  وُح إَِلي ِه ِف َيو  ُرُج امَلَلِئَكُة َوالرُّ  36  4 ]َتع 

 نوح
ََم  ِسِل السَّ ا   ُير  ارا ُه َكاَن َغفَّ ُكم  إِنَّ ِفُروا َربَّ تَغ   64 10 [ ...َء َعَلي ُكم  ]َفُقل ُت اس 

 الجن  
َآناا َعَمباا[  نَا ُقر  َتَمَع َنَفٌر ِمَن اجِلنِّ َفَقاُلوا إِنَّا َسِمع   47 1 ]ُقل  ُأوِحَي إَِِلَّ َأنَُّه اس 

ا َوُشُهباا   ا َشِديدا َئت  َحَرسا
َناَها ُملِ ََمَء َفَوَجد  نَا السَّ ا مَلَس   45 8 [ ...]َوَأنَّ

ا[ ]َوَأنَّا ًَل  ُم  َرَشدا ِض َأم  َأَراَد ِِّبِم  َرِّبُّ ِري َأَُشٌّ ُأِريَد بَِمن  ِف اْلَر   215  10 َند 

ا[  ا َرَشدا و  رَّ َلَم َفُأوَلئَِك حَتَ ُموَن َوِمنَّا الَقاِسُطوَن َفَمن  َأس 
لِ  46  14 ]َوَأنَّا ِمنَّا امُلس 

 المزمل
 ]  106 14 ]... َوَكاَنِت اجِلَباُل َكثِيباا َمِهيلا

َداَن ِشيباا[  ا ََي َعُل الِول  ما  110 17 ]... َيو 
 المدَّثر

افِِعنَي[   143  48 ]َفََم َتن َفُعُهم  َشَفاَعُة الشَّ

 القيامة
ِم الِقَياَمِة[  ِسُم بِيَو   71 1 ]ًَل ُأق 

َر[   َم َوَأخَّ َمِئذ  بََِم َقدَّ َساُن َيو  َر[ ]ُينَبَُّأ اإِلن  َم َوَأخَّ َمِئذ  بََِم َقدَّ َساُن َيو   202-116 13  ]ُينَبَُّأ اإِلن 
ى[ ]َأََي   َك ُسدا َ َساُن َأن  ُيَت   154  36 َسُب اإِلن 

 اإلنسان
 ] يَما

يَما َحكِ
 182 30 ]َوَما َتَشاُءوَن إًِلَّ َأن  َيَشاَء اهللُ إِنَّ اهللَ َكاَن َعلِ

 المرسالت
 ]  َمِهني 

 
ُكم  ِمن  َماء ُلق   152 20 ]َأََل  َنخ 

لِ   نَاُكم  َواْلَوَّ ِل ََجَع  ُم الَفص  لِ ]َهَذا َيو  نَاُكم  َواْلَوَّ ِل ََجَع  ُم الَفص   65 38  نَي[ نَي[ ]َهَذا َيو 
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 النبأ

ا   ًَل  َقابا ا   ًَلبِثنَِي فِيَها َأح  ا   لِلطَّاِغنَي َمآبا َصادا  135  21 [ ...]إِنَّ َجَهنََّم َكاَنت  ِمر 
َُن  ن  ا ًَل َيَتَكلَُّموَن إًِلَّ َمن  َأِذَن َلُه الرَّ وُح َوامَلَلئَِكُة َصفًّ َم َيُقوُم الرُّ  34 -121  38 [ ...]َيو 

 كويرالتَّ 
 ] َرت   58 6 ]َوإَِذا البَِحاُر ُسمِّ
 ] ت  ُحُف ُنِِّشَ  116  10 ]َوإَِذا الصُّ

ِسُم بِاخُلنَِّس  اجلََواِر الُكنَِّس[   30  15 ]َفَل ُأق 
َتِقيَم  َوَما َتَشاُءوَن إًِلَّ َأن  َيَشاَء اهللُ َربُّ الَعامَلنَِي[   َن  َشاَء ِمن ُكم  َأن  َيس 

 182  28    ]ملِ

 النفطار

ا َكاتِبنَِي[   168 10 ]َوإِنَّ َعَلي ُكم  َْلَافِظنَِي  كَِراما

 المطَّففين
ُفوَن  َوإَِذا  تَو  َتاُلوا َعََل النَّاِس َيس  ِذيَن إَِذا اك  ِفنَي   الَّ ٌل لِل ُمَطفِّ  162 1 [ ...]َوي 

 النشقاق
 ]  106 4 ]َوَأل َقت  َما فِيَها َوََّتَلَّت 

ا  ا[ ]َفَأمَّ ا َيِسْيا َف َُيَاَسُب ِحَسابا َتاَبُه بَِيِمينِِه  َفَسو 
 118-116 7 َمن  ُأوِتَ كِ

 البروج
ُعوِد[  ِم امَلو   68  2 ]َوالَيو 

 الطًّارق
اِئُر[    َ َم ُتب ََل الَسَّ  116 5 ]َيو 

 الفجر
ا[  ا َصفًّ َك َوامَلَلُك َصفًّ  115 - 60 22 ]َوَجاَء َربُّ

 الزَّلزلة
َقاَُلَا[ ]َوأَ  ُض َأث  َرَجِت اْلَر   106  2 خ 

 القارعة
ِن امَلن ُفوِش[  106  5 ]َوَتُكوُن اجِلَباُل َكالِعه 
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 الفلق

 214  2 ]ِمن  َُشِّ َما َخَلَ [ 
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 الصفحة الكتاب الحكم طرف الحديث

َواِقَعت ه   َأن َها َوَيظ نن  ،َجَهن مَ  َلَيَرى اْلَكاِفرَ  ِإن    1  114 مسند اإلمام أحمد حسن لغيره  م 

 131 صحيل البخاري صحيل َمِديَنة   ِإَلى َفاْنَتَهْيَنا َفاْبَتَعثَاِني آِتَيانِ  الل ْيَلةَ  َأَتاِني  2

 48 صحيل مسلم صحيل  َفَقَرْأت   َمَعه   َفَذَهْبت   اْلِجن   َداِعي َأَتاِني  3

ونَ   4  54 صحيل مسلم صحيل َأْيَن َتْذَهب  َهِذِه الش ْمس َأَتْدر 

وَن َما اْلم ْفِلس  َقال وا  5  147-141 صحيل مسلم صحيل اْلم ْفِلس  ِفيَنا َمنْ  :َأَتْدر 

ول   اْلَعاِشَرةِ  ِفي َحد ه َماأ  6  58 صحيل مسلم صحيل َمْرَيمَ  اْبنِ  ِعيَسى ن ز 

وجَ  َأْهلَ  أخرج اهلل   7 وجَ  َيْأج   52 المستدرك  صحيل  َوَمْأج 

ْنل   َقالَ  َأوْ  الل ْيل   اْسَتْجَنلَ  ِإَذا  8  236 صحيل البخاري صحيل  ِصْبَياَنك مْ  َفك فنوا الل ْيلِ  ج 

ذا ِبَيِميِنهِ  َفْلَيْأك لْ  أحدكم َأَكلَ  إذا  5  48 صحيل مسلم صحيل  َشِربَ  وا 

 87 صحيل مسلم صحيل َيق ول   َأْرَبع   نْ مِ  ِبالل هِ  َفْلَيْسَتِعذْ  َأَحد ك مْ  َتَشه دَ  ِإَذا  10

ل   َخَرَجتْ  ِإَذا  11 ِبَستِ  اآلَياتِ  َأو   101 المصنف صحيلسنده  َوط ِرَحت اْلَحَفَظة   ح 

َمام   َقالَ  ِإَذا  12 ِ ]]اإْلِ ِ َغْي  ُضوِب   َغْي  ُضوِب امل َغ  الِّنيَ   َوًَل َوًَل   َعَلي ِهم  َعَلي ِهم    امل َغ  الِّنيَ الضَّ  38 صحيل البخاري صحيل [[  الضَّ

م َعةِ  َيْوم   َكانَ  ِإَذا  13  36 صحيل البخاري صحيل  اْلَماَلِ،َكة   َوَقَفتْ  اْلج 

 123 صحيل مسلم صحيل أ م ة   ك لن  ِلَيت ِبعْ  م َوذ نْ  َأذ نَ  اْلِقَياَمةِ  َيْوم   َكانَ  ِإَذا  14

 238 صحيل ابن حبان حسن َوَتَوك لْ  اْعِقْلَها َقالَ  َوَأَتَوك ل   َناَقِتي أ ْرِسل    15

ه مْ   16 ْضر   ْير  طَ  َجْوفِ  في َأْرَواح   133 صحيل مسلم صحيل خ 

 71 صحيل مسلم صحيل  َفَقالَ  َنَتَذاَكر   َوَنْحن   َعَلْيَنا  الن ِبين  اط َلعَ   17

 50 صحيل مسلم صحيل َقْبِلي َأَحدْ  ي ْعَطه ن   لم َخْمس ا أ ْعِطيت    18

اَلةِ  ِفي َأْجر ا الن اسِ  َأْعَظم    15  117 صحيل البخاري صحيل َفَأْبَعد ه مْ  َأْبَعد ه مْ  الص 

 50 صحيل مسلم صحيل  ِمنْ  َبلْ  َل  اْلَيَمنِ  َبْحرِ  َأوْ  الش ْأمِ  َبْحرِ  ِفي ِإن ه   َأَل   20
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 134 صحيل البخاري صحيل  َمْقَعد ه   َعَلْيهِ  ع ِرَا  َماتَ  ِإَذا ِإن  َأَحَدك مْ   21

صحيل مسلم و  صحيل َيْوم   نَ َأْرَبِعي أ م هِ  َبْطنِ  ِفي َخْلق ه   ي ْجَمع   َأَحَدك مْ  ِإن    22
 181، 40 البخاري

 25 مسند أحمد ضعيف َتَعاَلى ِإَلى اأَلْراِ  َلم ا َأْهَبَطه  الل ه   ِإن  آَدَم   23

َضْير   بن أ َسْيدَ  َأن    24  36 صحيل مسلم صحيل  َيْقَرأ   َلْيَلة   هو َبْيَنَما  ح 

 164 صحيل مسلم صحيل : َمَتى الس اَعة .  َأن  َأْعَراِبيًّا َقاَل ِلَرس وِل الل ِه   25

وحَ  ِإن    26  143 صحيل مسلم صحيل َناْس  َفَضا   اْلَبَصر   َتِبَعه   ق ِبَا  ِإَذا الرن

ن  اْلِبر  َيْهِدي ِإَلى اْلَجن ةِ   27 ْدَق ِبر  َواِ   162 صحيل مسلم صحيل ِإن  الص 

 118 صحيل البخاري صحيل َكَنَفه   َعَلْيهِ  َفَيَضع   اْلم ْوِمنَ  ي ْدِني  الل هَ  ِإن    28

 38 صحيل مسلم صحيل  َفَقالَ  ِجْبِريلَ  َدَعا َعْبد ا َأَحب   ِإَذا الل هَ  ِإن    25

 136 صحيل البخاري صحيل َعْرِشهِ  َفْوقَ  ِعْنَده   َكَتبَ  اْلَخْلقَ  َقَضى َلم ا الل هَ  ِإن    30

ا َيْبَعث   الل هَ  ِإن    31  57 صحيل مسلم صحيل اْلَحِريرِ  ِمنْ  َأْلَينَ  َمنِ اْليَ  ِمنْ  ِريح 

 120 المستدرك  السناد صحيل  َعَلى أ م ِتي ِمنْ  َرج ال   َيْسَتْخِلص   الل هَ  ِإن    32

َتَحابنوَن   33  166 صحيل مسلم صحيل ِإن  الل َه َيق ول  َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْيَن اْلم 

 31 صحيل مسلم صحيل َجَناح   ِماَ،ةِ  ِستن  َله   لَ ِجْبِري َرَأى   الن ِبي   َأن    34

الِ  َأَمامَ  ِإن    35  81 مسند اإلمام أحمد حسن َخد اَعة   ِسِنينَ  الد ج 

لَ  ِإن    36 ا اآْلَياتِ  َأو  وج  ر   55 صحيل مسلم صحيل َمْغِرِبَها ِمنْ  الش ْمسِ  ط ل وإ   خ 

الِ  َرْأَس  ِإن    37 ب كْ  َوَراِ،هِ  ِمنْ  الد ج  ب كْ  ح   85-75 المستدرك  صحيل ح 

 152 صحيل البخاري صحيل ِإن  َرج ال  َحَضَره  اْلَمْوت  َفَلم ا َيِ،َس ِمْن اْلَحَياةِ   38

ا َزارَ  َرج ال   َأن    35  35 صحيل مسلم صحيل الل ه   َفَأْرَصدَ  أ ْخَرى َقْرَية   ِفي َله   َأخ 

وحَ  ِإن    40  76 المستدرك  صحيل َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى الل هِ  ر 

ورِ  َصاِحبِ  َطْرفَ  ِإن    41 ك لَ  م ذْ  الصن  107 المستدرك  صحيل  م ْسَتِعد   ِبهِ  و 
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 132 صحيل البخاري صحيل الل ه   َأَعد َها َدَرَجة   ِماَ،ةَ  اْلَجن ةِ  ِفي ِإن    42

وجِ  َقْبلَ  ِإن    43 ر  الِ  خ   81 بن ماجةسنن ا صحيل ي ِصيب   ِشَداد   َسَنَوات   َثاَلثَ  الد ج 

 243 صحيل مسلم صحيل ِمنْ  ِإْصَبَعْينِ  َبْينَ  ك ل َها آَدمَ  َبِنى ق ل وبَ  ِإن    44

 38 الترمذيسنن  صحيل َلم ة   َوِلْلَمَلكِ  آَدمَ  ِباْبنِ  َلم ة   ِللش ْيَطانِ  ِإن    45

الِ  َمعَ  ِإن    46  58 يصحيل البخار  صحيل  َفَأم ا َوَنار ا َماء   َخَرجَ  ِإَذا الد ج 

 165 سنن الترمذي حسن ِإن  ِمْن َأَحب ك ْم ِإَلى  َوَأْقَرِبك ْم ِمن ى َمْجِلس ا َيْوَم اْلِقَياَمةِ   47

ل   َأَنا  48  144 صحيل مسلم صحيل  اْلَجن ةِ  ِفي َشِفيع   َأو 

ونَ  ِإن ك مْ   45 َفاة   َمْحش ور   113 صحيل البخاري صحيل َقَرأَ  ث م   غ ْرل   ع َراة   ح 

َفاة   الل هِ  م اَلق و ن ك مْ إِ   50  113 صحيل البخاري صحيل غ ْرل   م َشاة   ع َراة   ح 

 83 صحيل مسلم صحيل َيْغَضب َها َغْضَبة   ِمنْ  َيْخر ج   ِإن َما  51

ل   َلَيْأِتي ِإن ه    52  115 صحيل البخاري صحيل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  الس ِمين   اْلَعِظيم   الر ج 

 238 المستدرك  صحيل َدِر الل هِ ِإن َها ِمْن قَ   53

 75 صحيل البخاري صحيل َأْنَذَره   َوَقدْ  ِإل   َنِبي   ِمنْ  َوَما أَل ْنِذر ك م وه   ِإن ي  54

 55 صحيل البخاري صحيل  اْلَمْشِرق ِمنْ  الن اس ت ْحَشر نار الس اَعة َأْشَراط َأو ل  55

يَمان    56  25 صحيل البخاري صحيل  َوك ت ِبهِ  ِ،َكِتهِ َوَماَل  ِبالل هِ  ت ْوِمنَ  َأنْ  اإْلِ

 75-75 صحيل مسلم صحيل َأط وف   َرَأْيت ِني َناِ،مْ  َأَنا َبْيَنَما  57

لْ  َبْيَنَما  58 رن  َرج  َياَلءِ  ِمنْ  ِإَزاَره   َيج  ِسفَ  اْلخ   111 صحيل البخاري صحيل ِبهِ  خ 

 210 صحيل مسلم لصحي َيْوم   َذاتَ   اهللِ  َرس ولِ  ِعْندَ  َنْحن   َبْيَنَما  55

 72 صحيل مسلم صحيل َقال وا َحْيث   َمَعه مْ  َوَتِقيل   َنَزل وا ِإَذا َمَعه مْ  َتْنِزل    60

 101 صحيل مسلم صحيل آَمَنتْ  َتك نْ  َلمْ  ِإيَمان َها َنْفس ا َيْنَفع   َل  َخَرْجنَ  ِإَذا َثاَلثْ   61

ورِ  ِفي ي ْنَفخ   ث م    62  صحيل مسلم صحيل ل  إِ  َأَحدْ  َيْسَمع ه   َفاَل  الصن
 110 والبخاري
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؟ َما: َفَقالَ   الن ِبي   ِإَلى َأْعَراِبي   َجاءَ   63 ور   107 المستدرك  صحيل الصن

 15 المستدرك  صحيل ِبَعْظِم  َجاَء اْلَعاِص ْبن  َواِ،ل  ِإَلى َرس وِل الل ِه   64

 144 يل مسلمصح صحيل  الن ارِ  ِمنْ  اْلم ْوِمن ونَ  َخَلَص  ِإَذا َحت ى  65

ِلَقتْ   66 ِلقَ  ن ور   ِمنْ  اْلَماَلِ،َكة   خ   50-48-16 الصحيحين صحيل  َماِرج   ِمنْ  اْلَجانن  َوخ 

الَ    الل هِ  رسول َذَكرَ   67  101-88-85 صحيل مسلم صحيل َغَداة   َذاتَ  الد ج 

 166 مصحيل مسل صحيل الس اِعي َعَلى اأَلْرَمَلِة َواْلِمْسِكيِن َكاْلم َجاِهِد   68

ُل األَْرُض   : َقْوِلهِ  َعنْ  الل هِ  َرس ولَ  َسَأْلت    65 ُل األَْرُض َيْوَم ُتَبدَّ  107 صحيل مسلم صحيل َيْوَم ُتَبدَّ

 144 مسند اإلمام أحمد صحيل أمتي ِمن الكبا،رِ  ألهلِ  َشَفاَعِتي  70

 37 صحيل البخاري صحيل  َبْيِتهِ  ِفي َصاَلِتهِ  َعَلى َتِزيد   اْلَجِميعِ  َصاَلة    71

 137 صحيل مسلم صحيل  َقَضى َفَلم ا َيْوم   َذاتَ    الل هِ  س ول  رَ  ِبَنا َصل ى  72

َيام    73  1450 المستدرك  صحيل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِلْلَعْبدِ  َيْشَفَعانِ  َواْلق ْرآن   الص 

 244-205 صحيل مسلم صحيل َخْيرْ  ك ل ه   َأْمَره   ِإن   اْلم ْوِمنِ  أِلَْمرِ  َعَجب ا  74

يَمانِ  عن َفَأْخِبْرِني  75  70 صحيل مسلم صحيل  ِبالل هِ  ت ْوِمنَ  َأنْ  : ) قال اإْلِ

ِفعَ   76  25 صحيل البخاري صحيل  ِجْبِريلَ  َفَسَأْلت   اْلَمْعم ور   اْلَبْيت   ِلي َفر 

ْلت    77  51 صحيل مسلم صحيل اْلَكِلمِ  َجَواِمعَ  أ ْعِطيت   ؛ِبِست   اأْلَْنِبَياءِ  على ف ض 

ْكَعةِ  ِمنْ  ْأَسه  رَ  َرَفعَ  َفَلم ا  78  37 صحيل البخاري صحيل َحِمَده   ِلَمنْ  الل ه   َسِمعَ  َقالَ  الر 

 101-88 صحيل مسلم صحيل  هِ يْ لَ عَ  أْ رَ قْ يَ لْ فَ  -الج  الد   ىنِ عْ يَ  -ِمْنك مْ  ه  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ فَ    75

 102-86 المستدرك  صحيل  َفي ْوِمن ونَ  َفَيْدع وه مْ  اْلَقْومِ  َعَلى َفَيْأِتي  80

لْ  َيْوَمِ،ذ   ِإَلْيهِ  َفَيْخر ج    81  86 صحيل مسلم صحيل  الن اسِ  َخْير   ه وَ  َرج 

 53 صحيل مسلم صحيل َوَأْصَحاب ه     َفَيْرَغب  َنِبين الل ِه ِعيَسى  82

 125 صحيل مسلم صحيل ،َسِمَعتْ  أ ذ نْ  َوَل  ،َرَأتْ  َعْينْ  َل  َما ِفيَها  83

اِلِحيَن َما َل  َأْعَدْدت  :  َقاَل الل ه    84  126 صحيل البخاري صحيل ِلِعَباِدي الص 
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الَ  َيْتَبع   َقالَ   85  84 صحيل مسلم صحيل َأْلف ا َسْبع ونَ  َأْصَبَهانَ  َيه ودِ  ِمنْ  الد ج 

لْ  َقالَ : َقالَ   86  13 المستدرك  صحيل  َأِقف   ِإن ي ، الل هِ  َرس ولَ  َيا: َرج 

 13 الترمذيسنن  صحيل َأْعط وَنا َشْي، ا َنْسَأل   :َقاَلْت ق َرْيْش ِلَيه ودَ   87

ْل اْلَكْهَف َوِفي الد اِر الد اب ة  َفَجَعَلْت َتْنِفر    88  3 صحيل البخاري صحيل َقَرَأ َرج 

َها الس َمَوات  َواأَلْرا    85  176 صحيل مسلم صحيل ق وم وا ِإَلى َجن ة  َعْرض 

 166 صحيل مسلم صحيل ِرِه َأَنا َوه َو َكَهاَتْيِن َكاِفل  اْلَيِتيِم َله  َأْو ِلَغيْ   50

 115 المستدرك  صحيل  َله مْ  َيْجَتِني َشَجَرة   َعَلى  َمْسع ود   اْبن   َكانَ   51

 33 داوود يسنن أب حسن صحيل  َصاَلَته   َيْفَتِتل   الل ْيلِ  ِمنْ  َقامَ  ِإَذا َكانَ   52

 27 صحيل مسلم صحيل  ْيِتيبَ  ِفي م ْضَطِجع ا   الل هِ  َرس ول   َكانَ   53

 237 صحيل مسلم صحيل َيِدهِ  َوِفي َجاِلس ا َيْوم   َذاتَ   الل هِ  َرس ول   َكانَ   54

 14 سنن ابن ماجة صحيل َكاَنْت اأْلَْنَصار  َبِعيَدة  َمَناِزل ه ْم ِمْن اْلَمْسِجِد   55

 14 الترمذيسنن  يلصح  َفَأَراد وا اْلَمِديَنةِ  َناِحَيةِ  في  َسَلَمةَ  َبن و كانت  56

 175 صحيل مسلم صحيل  َيْخل قَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلَخاَلِ،قِ  َمَقاِديرَ  الل ه   َكَتبَ   57

 157 صحيل مسلم صحيل ك لن َشْيء  ِبَقَدر  َحت ى اْلَعْجِز َواْلَكْيِس   58

ِلقَ  ِلَما م َيس رْ  ك ل    55  246،250 صحيل مسلم صحيل َله   خ 

 120 صحيل البخاري صحيل  ثَِقيَلَتانِ  الل َسانِ  َعَلى نِ َخِفيَفَتا َكِلَمَتانِ   100

 18 صحيل مسلم صحيل َفَقالَ  َفَضِحكَ :  الل هِ  َرس ولِ  ِعْندَ  ك ن ا  101

 114 سنن الترمذي حسن اْلَقْرنَ  اْلَتَقمَ  َقدِ  اْلَقْرنِ  َوَصاِحب   َأْنَعم   َكْيفَ   102

 33 سنن الترمذي صحيل َقْرنِ الْ  َصاِحب    اْلَتَقمَ  َوَقدْ  َأْنَعم   َكْيفَ   103

 51 صحيل مسلم صحيل اْقَتَربَ  َقدْ  َشر   ِمنْ  ِلْلَعَربِ  َوْيلْ  الل ه   ِإل   ِإَلهَ  َل   104

لْ  اْلَعَربَ  َيْمِلكَ  َحت ى الدنْنَيا َتْذَهب   َل   105  73 الترمذيسنن  حسن صحيل ِمنْ  َرج 

 106،115 والبخاري صحيل مسلم صحيل  َمْغِرِبَها ِمنْ  الش ْمس   َتْطل عَ  َحت ى الس اَعة   َتق وم   َل   106
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ا َمْرَيمَ  اْبن   ِفيك م   َيْنِزلَ  َحت ى الس اَعة   َتق وم   لَ   107  76 صحيل البخاري صحيل  َحَكم 

ل  اْلَجن َة َقاِطع  َرِحم    108  166 صحيل مسلم صحيل َل َيْدخ 

ل   َل   105  123 صحيل مسلم لصحي  ِمنْ  الل ه   َشاءَ  ِإنْ  الن ارَ  َيْدخ 

ت   ت ْعَبدَ  َحت ى َوالن َهار   الل ْيل   َيْذَهب   َل   110  57 صحيل مسلم صحيل  َواْلع ز ى الال 

ونَ  َقْومْ  َيْقع د   َل   111  34 صحيل مسلم صحيل  َحف ْته مْ  ِإل    الل هَ  َيْذك ر 

 177 مام أحمدمسند اإل صحيل : ِبَأْرَبع   ي ْوِمنَ  َحت ى َعْبدْ  ي ْوِمن   َل   112

ق وَق ِإَلى َأْهِلَها َيْوَم اْلِقَياَمِة َحت ى   113  142 صحيل مسلم صحيل َلت َودنن  اْلح 

 136 سنن الترمذي حسن غريب  م َحم د   َيا : َفَقالَ  ِبي أ ْسِريَ  َلْيَلةَ   ِإْبَراِهيمَ  َلِقيت    114

 238 صحيل مسلم صحيل ِلك ل  َداء  َدَواْء فإذا أ ِصيَب  َدَواء  الد اِء   115

 211 السنة صحيل وأرضيه واتهاسم أهل عذب تعالى اهلل أن لو  116

ا َأْصَحاِبي ِمنْ  َرج ال   َلْيتَ   117  236 صحيل البخاري صحيل الل ْيَلةَ  َيْحر س ِني َصاِلح 

 118 صحيل البخاري صحيل َهَلكَ  ِإل   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ي َحاَسب   َأَحدْ  َلْيَس   118

ال   َسَيَطو ه   ِإل   َبَلد   نْ مِ  َلْيَس   115  80 صحيل مسلم صحيل  َمك ةَ  ِإل   الد ج 

ه   ِإْنَسان   ك لن  ِلَيْلَزمْ   120 ونَ  : َقالَ  ث م   م َصال   77 صحيل مسلم صحيل  ِلمَ  َأَتْدر 

وا َأنْ  َوَبْينَ  اْلَقْومِ  َبْينَ  َما  121  131 صحيل البخاري صحيل  ِإل   َرب ِهمْ  ِإَلى َيْنظ ر 

ا َأْرَبع ونَ  :َقالَ  َأْرَبع ونَ  الن ْفَخَتْينِ  َبْينَ  َما  122  110 صحيل البخاري صحيل :َقالَ  َيْوم 

 50 صحيل مسلم صحيل  َأْكَبر   َخْلقْ  الس اَعةِ  ِقَيامِ  ِإَلى آَدمَ  َخْلقِ  َبْينَ  َما  123

الِ  َعنْ   الن ِبي   َأَحدْ  َسَألَ  َما  124  86 صحيل مسلم لصحي  ِمم ا َأْكَثرَ  الد ج 

 27 صحيل مسلم صحيل َأْذَناب   َكَأن َها َأْيِديك مْ  َراِفِعي َأَراك مْ  ِلي َما  125

ْسنِ  ِمنْ  اْلِميَزانِ  ِفي َأْثَقل   َشْيء   ِمنْ  َما  126 ل قِ  ح   120 اإلمام أحمدمسند  صحيل اْلخ 

 62 يل مسلمصح صحيل اْلَغْيبِ  ِبَظْهرِ  أَلِخيهِ  َيْدع و م ْسِلم   َعْبد   ِمنْ  َما  127

 244 صحيل البخاري صحيل  اْلم ْسِلمَ  ت ِصيب   م ِصيَبة   ِمنْ  َما  128
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 43 صحيل مسلم صحيل َما ِمْن َيْوم  َأْكَثَر ِمْن َأْن ي ْعِتَق الل ه  ِفيِه َعْبد ا  125

 37 صحيل مسلم صحيل َيْنِزَلنِ  َمَلَكانِ  ِإل   ِفيهِ  اْلِعَباد   ي ْصِبل   َيْوم   ِمنْ  َما  130

 115 صحيل البخاري صحيل َبْيَنه   َلْيَس  َربنه   َسي َكل م ه   ِإل   َأَحدْ  ِمْنك مْ  امَ   131

ل   َيَزال   َما  132  142 صحيل البخاري صحيل  َيْأِتيَ  َحت ى الن اَس  َيْسَأل   الر ج 

ْبز   ِمنْ  ِجَبالْ  َمَعه    133  86 اإلمام أحمد مسند صحيل خ 

ِل س وَرِة اْلَكْهف َمْن َحِفَظ َعْشَر آَيات  ِمْن أَ    134  2 صحيل مسلم صحيل و 

 26 صحيل البخاري صحيل  َأْعَظمَ  َفَقدْ  َرب ه   َرَأى   م َحم د ا َأن   َزَعمَ  َمنْ   135

الِ  َسِمعَ  َمنْ   136  88 أبو داودسنن  صحيل  َعْنه   َفْلَيْنأَ  ِبالد ج 

 164 صحيل مسلم صحيل َمْن َسن  ِفي اإِلْساَلِم س ن ة  َحَسَنة  َفع ِمَل ِبَها  137

ِل اْلَكْهِف   138  4 الترمذي صحيل َمْن َقَرَأ َثاَلَث آَيات  ِمْن َأو 

 5 المستدرك  صحيل  الجمعة يوم في الكهف سورة قرأ من  135

 4 رواء الغليل إ صحيل  َنَزَلتْ  َكَما اْلَكْهف س وَرة َقَرأَ  َمنْ   140

م َعة َيْوم اْلَكْهف س وَرة َقَرأَ  َمنْ   141  3 الفتل الكبير  صحيل  َله   اءَ َأضَ  اْلج 

 166 صحيل مسلم صحيل َمْن كاَن ي ْوِمن  ِباهلِل َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلَيق ْل َخْير ا   142

 167 صحيل مسلم صحيل َمْن َكاَنْت ِعْنَده  َمْظِلَمْة أِلَِخيِه   143

 ج سنن الترمذي صحيل الل هَ  َيْشك رِ  َلمْ  الن اَس  َيْشك رِ  َلمْ  َمنْ   144

 165 صحيل مسلم صحيل َمْن َنف َس َعْن م ْوِمن  ك ْرَبة  ِمْن ك َرِب الدنْنَيا  145

 246،225 صحيل مسلم صحيل  ِمنَ  الل هِ  ِإَلى َوَأَحبن  َخْيرْ  اْلَقِوىن  اْلم ْوِمن    146

لْ  َفَجاءَ  ِباْلك وَفةِ  َحْمَراء   ِريلْ  َهاَجتْ   147  82 صحيل مسلم صحيل َلْيَس  َرج 

د   َيْومِ  ِمنْ  َأَشد   َكانَ  َيْومْ  َعَلْيكَ  ىَأتَ  َهلْ   148  41 صحيل البخاري صحيل َقالَ  أ ح 

 135 صحيل البخاري صحيل  َنار   ِمنْ   َضْحَضاح   ِفي ه وَ   145

 161 صحيل مسلم صحيل َوالل ِه َما الدنْنَيا في اآلِخَرِة ِإل  ِمْثل  َما َيْجَعل    150
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رقم
ال

 

 الصفحة الكتاب الحكم طرف الحديث

ْهت    151  211 صحيل مسلم صحيل   َواأْلَْرَا  الس َماَواتِ  َفَطرَ  ِلل ِذي َوْجِهيَ  َوج 

 71 صحيل مسلم صحيل اْلَبْحر ِفي الن اَس  ت ْلِقي َوِريلْ   152

وَج  َوَيْبَعث  الل ه    153 وَج َوَمْأج   52 صحيل مسلم صحيل َيْأج 

 211 يسنن الترمذ صحيل  َيْحَفْظكَ  الل هَ  اْحَفظْ  َكِلَمات   أ َعل م كَ  ِإن ي غ اَلم   َيا  154

 230 صحيل البخاري صحيل ... َمالِ  َخْير   َزَمانْ  الن اسِ  َعَلى َيْأِتي  155

لَ  َأنْ  َعَلْيهِ  م َحر مْ  َوه وَ  َيْأِتي  156  85 صحيل مسلم صحيل اْلَمِديَنةِ  ِنَقابَ  َيْدخ 

ْلَطان ه   َيْبل      157  85 داإلمام أحممسند  صحيل  َمَساِجدَ  َأْرَبَعةَ  يأتي لَ  َمْنَهل   ك ل   س 

 36 صحيل البخاري صحيل  ِبالن َهارِ  َوَماَلِ،َكةْ  ِبالل ْيلِ  َماَلِ،َكةْ  ِفيك مْ  َيَتَعاَقب ونَ   158

 106 صحيل البخاري صحيل َبْيَضاءَ  َأْرا   َعَلى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  الن اس   ي ْحَشر    155

ال   َيْخر ج    160  81 أحمدمسند اإلمام  صحيل  الد ينِ  ِمنَ  َخْفَقة   ِفي الد ج 

 114 مسند اإلمام أحمد صحيل   َعْيَنانِ  َله   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  الن ارِ  ِمنْ  ع ن قْ  َيْخر ج    161

 73 المستدرك  صحيل اْلَغْيثَ  الل ه   َيْسِقيهِ  اْلَمْهِدين  أ م ِتي آِخرِ  ِفي َيْخر ج    162

 138 صحيل البخاري حيلص  الل ه   ِإل   ِإَلهَ  َل  َقالَ  َمنْ  الن ارِ  ِمنْ  َيْخر ج    163

ل    164  143 صحيل مسلم صحيل  َأْلف ا َسْبع ونَ  اْلَجن ةَ  أ م ِتى ِمنْ  َيْدخ 

ودِ  َعنْ  ي ْسَأل    165  124 صحيل مسلم صحيل اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َنْحن   َنِجيء   :َفَقالَ  اْلو ر 

 128 المستدرك  صحيل َهه  َوجْ  َشَوى ِمْنه   أ ْدِنيَ  َفِإَذا َفَيَتَكر ه ه ، ِإَلْيهِ  ي َقر ب    166

 34 صحيل البخاري صحيل :  ِإَذا َأَراَد َعْبِدي َأْن َيْعَمَل َسي َ،ة  َيق ول  الل ه    167

الِ  ِمنْ  الن اس   َلَيِفر ن   َيق ول    168  88 صحيل مسلم صحيل  اْلِجَبالِ  ِفي الد ج 

 76-84 مسند اإلمام أحمد صحيل رِ الس حَ  ِمنَ  َفي َناِدي  َمْرَيمَ  اْبن   ِعيَسى َيْنِزل    165

 137 صحيل البخاري صحيل َفي َناِدي َأْمَللَ  َكْبش   َكَهْيَ،ةِ  ِباْلَمْوتِ  ي ْوَتى  170

 126 صحيل مسلم صحيل ي ْوَتى ِبَأْنَعِم َأْهِل الدنْنَيا ِمْن َأْهِل الن اِر َيْوَم اْلِقَياَمِة   171

 73 صحيل مسلم صحيل َقِفيزْ  ِإَلْيِهمْ  ىي ْجبَ  َل  َأنْ  اْلِعَراقِ  َأْهل   ي وِشك    172
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 فهرس األعالم

 
 الصفحة سماإل

 2  أصحاب الكهف
 5  الخضر

 25  مالك بن صعصعة
 27  جابر بن سمرة
 36 رفاعة بن رافع

 41 علي بن اسماعيل 
 80 عبد اهلل ابن صا،د
 125 سهل بن ساعدة

 161 المستورد بن شداد
 167 عمير بن الحمام
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 المصادر والمراجعفهرس : رابعاا 
 القرآن الكريم.* 

 كتب العقيدة أولا: 

: أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن محمد بن اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة .1
محمد بن حمدان الع ْكَبري المعروف بابن َبط ة العكبري، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الراية 

 الرياا. -نشر والتوزيعلل

اإلبانة عن أصول الديانة: علي بن إسماعيل بن أبي بشر األشعري أبو الحسن، تحقيق: فوقية  .2
 ها.1357األولى حسين محمود، دار األنصار، الطبعة 

-ها1402ت،بيرو  –المعرفة أبو حامد، دار  إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي .3
 .م1582

بين يدي الساعة: صديق حسن خان القنوجي البخاري، تحقيق: مسعد  اإلذاعة لما كان ويكون .4
 عبد الحميد محمد السعدي، مكتبة دار القرآن.

 بيروت. -اإلشاعة ألشراط الساعة: محمد بن رسول البرزنجي، دار الكتب العلمية  .5

ف أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة: نخبة من العلماء، وزارة الشوون اإلسالمية واألوقا .6
 ها. 1421المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى ، والدعوة واإلرشاد

أصول اإليمان: محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: باسم فيصل الجوابرة، مطبعة وزارة الش،ون  .7
 .ها1421 األولى الطبعة، ة العربية السعوديةكاإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الممل

محمد البزدوي، تحقيق: هانز بيترلنس، ضبطه وعلق عليه: أحمد أصول الدين: أبي اليسر  .8
 م. 2003-اه1424حجازي السقا، المكتبة األزهرية للتراث، 

أصول الدين: جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي، تحقيق : عمر وفيق  .5
 م.1558-اه1415بيروت، الطبعة األولى  –الداعوق، دار البشا،ر اإلسالمية 

أصول السنة: أبو عبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، دار المنار، الطبعة األولى  .10
 ها.1411

أصول العقيدة اإلسالمية ومذاهبها: محمد أحمد الخطيب، دار المسير، الطبعة األولى  .11
 ها.1432-م2011
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تحقيق: اعتقاد أ،مة الحديث: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل اإلسماعيلي الجرجاني،  .12
 ها. 1412الرياا، الطبعة األولى  –محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار العاصمة 

العتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أحمد بن الحسين  .13
 .اه1401بيروت، الطبعة األولى - ابن حزمالبيهقي، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار 

مد بن محمد ابن أبي يعلى، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس،  العتقاد: بو الحسين مح .14
 م.2002 -ها  1423دار أطلس الخضراء، الطبعة األولى 

ظهار محاسن اإلسالم: محمد بن أحمد بن  .15 اإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوهام وا 
-، دار التراث العربيأبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اهلل، تحقيق: د. أحمد حجازي السقا

  القاهرة.

تحقيق: ، ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب :إعالم الموقعين عن رب العالمين .16
 .م1551 -ها 1411الطبعة األولى ، ييروت –دار الكتب العلمية ، محمد عبد السالم إبراهيم

أبي الخير بن سالم  النتصار في الرد على المعتزلة القدرية األشرار: أبو الحسين يحيى بن .17
الرياا،  -العمراني اليمني الشافعي، تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف،  أضواء السلف

 المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى.

-ها1412اإليمان أركانه حقيقته نواقضه: محمد نعيم ياسين، مكتبة السنة، الطبعة األولى  .18
 م.1551

 م.2011-ها 1432الصالبي، دار ابن كثير، الطبعة األولى اإليمان بالمال،كة: علي محمد  .15

اإليمان حقيقته وأثره في النفس والمجتمع أصوله وفروعه مقتضياته ونواقضه: محمد عبد اهلل  .20
 م.1550-ها  1410الشرقاوي،  دار الجيل ومكتبة الزهراء، 

عبد الحميد األثري، اإليمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة: عبد اهلل بن  .21
مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالل، مدار الوطن للنشر، الرياا، 

 م. 2003 -ها  1424الطبعة األولى 

اإليمان خصا،صه عالماته ثمراته: أحمد عز الدين البيانوني، دار النشر: دار السالم، الطبعة  .22
 م.1588-ها 1408الثالثة 

-اه1355: يوسف القرضاوي، دار النشر: موسسة الرسالة، الطبعة الرابعة اإليمان والحياة .23
 م.1575
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اإليمان: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، دار  .24
 ها.1406 بيروت، الطبعة الثانية –النشر: موسسة الرسالة 

ابن قيم الجوزية، تحقيق: علي بن  بدا،ع الفوا،د: أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب .25
 محمد العمران، دار عالم الفوا،د.

البعث والنشور: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني أبو بكر البيهقي، تحقيق:  .26
بيروت، الطبعة األولى  –محمد السعيد بسيوني زغلول اإلبياني، موسسة الكتب الثقافية 

 م. 1588ها، 1408

في تأسيس بدعهم الكالمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  بيان تلبيس الجهمية .27
بن عبد السالم ابن تيمية الحراني، تحقيق: مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة ا

 ها.1426المصحف الشريف، الطبعة األولى، 

بنان، الطبعة ل –تبسيط العقا،د اإلسالمية: حسن محمد أيوب، دار الندوة الجديدة، بيروت  .28
 م. 1583 -ها  1403الخامسة، 

التبيان شرح أركان اإليمان: سعد عبداهلل عاشور، مكتبة ومطبعة دار المنارة، الطبعة  .25
 م.2006-اه14426األولى

التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق  .30
الرياا، الطبعة  -راهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيعودراسة: الصادق بن محمد بن إب

 ها.1425األولى، 

تقريب التدمرية: تقي الدين أحمد بن عبد السالم بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبد  .31
 اللطيف عبد الرحمن.

 تلبيس إبليس: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، دار الفكر .32
 م.2001-ه1421بيرزت، الطبعة األولى  -للطباعة والنشر

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب،  .33
 م.2002ها/1423تحقيق: زهير الشاويش، المكتب السالمي، بيروت، دمشق، الطبعة األولى 

التميمي النجدي، ناصر بن عبد اهلل الطريم ثالثة األصول: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان  .34
 وغيره، جامعة األمام محمدبن سعود، الرياا، المملكة العربية السعودية.
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الجن: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، مكتبة  .35
 اإليمان.

الدين السيوطي، تحقيق: محمد  الحبا،ك في أخبار المال،ك: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل .36
 م.1585 -ها 1405األولى،  بيروت، الطبعة -السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: أبو القاسم اسماعيل ابن محمد التيمي  .37
-اه1411 األصبهاني، تحقيق: محمد بن محمود أبو ارحيم، دار الراية، الطبعة األولى،

 م.1550

درء تعارا العقل والنقل أو موافقة صحيل المنقول لصريل المعقول: تقي الدين أحمد بن عبد  .38
 -السالم بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية 

 م.1557 -ها 1417 -بيروت 

ب بن سعد شمس الدين ابن قيم زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيو  .35
 م ، 1586 -اه1406بيروت، الطبعة الثالثة،  -الجوزية، موسسة الرسالة

 -مام البخاريالسنة والرد على الجهمية: أحمد بن حنبل، تحقيق: أبو مالك الرياشي، مكتبة اإل .40
 دار ابن الجوزي.

جماإ الصح .41 ابة: هبة اهلل بن شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وا 
الحسن بن منصور الاللكا،ي أبو القاسم، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار 

 م.1555األولى ، الطبعة ريااال –طيبة 

 م.2001ها ا 1422شرح أصول العقيدة اإلسالمية: نسيم شحدة ياسين، الطبعة الثالثة  .42

: أبو ياسر الردادي، مكتبة الغرباء شرح السنة: أبو محمد الحسن بن علي البربهاري، تحقيق .43
 م.1553-اه1414األثرية، الطبعة األولى

 -شرح السنة: محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شعيب األرناووط  .44
 -ها1403دمشق ا بيروت، الطبعة الثانية  -محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي 

 م.1583

العز الحنفي، تحقيق جماعة من العلماء، المكتب اإلسالمي، شرح العقيدة الطحاوية: أبو  .45
 الطبعة الثامنة.
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شرح العقيدة الواسطية ويليه ملحق الواسطية: محمد بن خليل حسن هر اس، ضبط نصه وخر ج  .46
الخبر،  -أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف، دار الهجرة للنشر والتوزيع

 ها.1415الطبعة الثالثة 

شرح المقاصد: مسعود بن عمر المشهور بسعد الدين التفتازاني، تصدير: صالل موسى شرف،  .47
 م.1558-اه1415دار عالم الكتب، الطبعة الثانية 

كبر: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، تحقيق : محمد بن الشرح الميسر على الفقهين األبسط واأل .48
  .م1555 -ها 1415 ولى، الطبعة األعجمان-عبدالرحمن الخميس مكتبة الفرقان

شرح بدء األمالي: أبو بكر أحمد بن علي الرازي، تحقيق: أبي عمرو الحسيني بن عمر بن  .45
 عبد الرحيم، دار الكتب العلمية. 

شرح ثالثة األصول: محمد بن صالل بن محمد العثيمين، دار الثريا للنشر، الطبعة الرابعة  .50
 م.2004 -ها 1424

 ، : عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجيقيحق، تلحسين اآلجريأبو بكر محمد بن ا: الشريعة .51
 . الرياا، دار الوطن

حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: عبد  شعب اإليمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، .52
العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريا أحاديثه: مختار أحمد الندوي، مكتبة 

ع بالرياا بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى الرشد للنشر والتوزي
 م.2003 -ها 1423

 شفاء العليل في مسا،ل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر بن أيوب  .53
 م.1578ها/1358بيروت،  -بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار المعرفةا

: طه عبد اهلل العفيفي، الدار المصرية الجا،زة في حق اهلل الصفات الواجبة والمستحيلة و  .54
 اللبنانية.

طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  .55
 ها.1354القاهرة، الطبعة الثانية  -الجوزية، دار السلفية

مية، تحقيق: محمد زهير الشاويش، العبودية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تي .56
 م. 2005 -ها 1426بيروت، الطبعة السابعة المجددة  –المكتب اإلسالمي 

 م،2000ها ا 1430العقا،د اإلسالمية: سيد سابق، دار الفتل لإلعالم العربي، الطبعة العاشرة  .57
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 دار الفرقان للنشر والتوزيع. ،العقا،د السالمية: محمود سالم العبيدات .58

د السالمية اإللهيات والنبوات والسمعيات: سعدون الساموك، دار وا،ل للنشر، الطبعة العقا، .55
 .2004األولى 

العقيدة الواسطية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن  .60
 ها.1412الرياا،  -مانع، الر،اسة العامة إلدارات البحوث واإلفتاء

الجامعة اإلسالمية المدينة  جماعة: محمد بن صالل بن محمد العثيمين،عقيدة أهل السنة وال .61
 .اه 1422المنورة، الطبعة الرابعة 

العقيدة رواية أبي بكر الخالل: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد اهلل، تحقيق: عبد  .62
 .اه1408دمشق، الطبعة األولى -العزيز عز الدين السيروان، دار قتيبة

 القيامة: محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: عبد المحسن سليمان، المكتبة الوقفية. عالمات يوم .63

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم بن علي الحسني القاسمي،  .64
أبو عبد اهلل عز الدين من آل الوزير، حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعل ق عليه: شعيب 

 -ها  1415رسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالثة األرنووط، موسسة ال
 م. 1554

غرا،ب وعجا،ب الجن كما يصورها القرآن الكريم: محمد بن عبد اهلل الشبلي، تحقيق: إبراهيم  .65
 محمد الجمل، مكتبة القرآن.

دين أحمد الغنية في أصول الدين: أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي، تحقيق عماد ال .66
 م.1587 -ها 1406حيدر، الناشر موسسة الكتب الثقافية، 

فتل المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان  .67
التميمي، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر، الطبعة السابعة 

 م.1557-ها1377

 القاهرة. –هواء والنحل: علي بن أحمد بن حزم الظاهري، مكتبة الخانجي الفصل في الملل واأل .68

اإلمارات العربية، الطبعة األولى  -الفقه األكبر: ألبي حنيفة النعمان بن ثابت، مكتبة الفرقان  .65
 م.1555 -ها 1415

بيروت، الطبعة -الفوا،د: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية .70
 م. 1573 -ها  1353ثانيةال
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القضاء والقدر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي، تحقيق:  .71
 م.2000 -ها 1421الرياا، الطبعة األولى  –محمد بن عبد اهلل آل عامر، مكتبة العبيكان 

حقيق القناعة في ما يحسن اإلحاطة من أشراط الساعة: محمد بن عبد الوهاب السخاوي، ت .72
 محمد بن عبد الوهاب العقيل، أضواء السلف.

قواعد العقا،د: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: موسى محمد علي، عالم  .73
 م.1585 -ها 1405لبنان، الطبعة الثانية  –الكتب 

اللباب في شرح العقيدة على ضوء السنة والكتاب: جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى  .74
ا بن مسعود األنصاري الخزرجي المنبجي، تحقيق: محمد فضل عبد العزيز المراد،  دار زكري
 م.1554 -ها 1414سوريا / لبنان، الطبعة الثانية  -الدار الشامية  -القلم 

لمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن  .75
ي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، وزارة الشوون اإلسالمية قدامة المقدسي ثم الدمشق
 م .2000 -ها 1420الثانية  المملكة العربية السعودية، الطبعة -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية:  .76
د بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، موسسة الخافقين ومكتبتها شمس الدين، أبو العون محم

 م.1582 -ها 1402دمشق، الطبعة الثانية  –

مجلة الجامعة اإلسالمية، موقف الفرق اإلسالمية من أفعال العباد: سعد عبد اهلل عاشور،  .77
 غزة، العدد الثاني.

بن تيمية الحراني، تحقيق: عبد مجموإ الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  .78
الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

 م.1555-ها1416المملكة العربية السعودية، 

مجموإ فتاوى ورسا،ل: حمد بن صالل بن محمد العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر ابن  .75
 ها.1413ار الثريا، الطبعة األخيرة د -إبراهيم السليمان، دار الوطن 

الطبعة  بغداد،-مختصر منهاج القاصدين: أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، دار التربية .80
 م. 2001 -ها1421األولى

مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية مبادئ وآثار: محمد حافظ صالل الشريدة، الطبعة األولى  .81
 م.1584-ه1404
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ل إلى علم األصول: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ، معارج القبول بشرح سلم الوصو  .82
 -ها 1410الدمام، الطبعة األولى  -تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم

 م.1550

 الملل والنحل: أبو الفتل محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، موسسة الحلبي. .83

درية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم منهاج السنة النبوية في نقا كالم الشيعة الق .84
بن عبد ابن تيمية الحراني الحنبلي، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 م 1586 -ها  1406اإلسالمية، الطبعة األولى 

النهاية في الفتن والمالحم: أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، تحقيق : ضبطه وصححه:  .85
 م.1588 -ها 1408بيروت، الطبعة األولى–ستاذ عبده الشافعي، دار الكتب العلميةاأل

 

 وعلوم القرآن كتب التفسيرثانياا: 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  .86

 بيروت.  –دار إحياء التراث العربي  مصطفى،

عبد اهلل أبو بكر بن العربي المعافري الشبيلي المالكي،  أحكام القرآن: القاضي محمد بن .87
عطا،  دار الكتب العلمية،  راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل ق عليه: محمد عبد القادر

 م. 2003 -ها  1424لبنان، الطبعة الثالثة  –بيروت

ادر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد األمين بن محمد المختار بن عبد الق .88
 -ها 1415لبنان،  –الجكني الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

 م. 1555

اس أحمد بن محمد المرادي النحوي: إعراب القرآن .85 وضع حواشيه وعلق ، أبو جعفر الن ح 
، بيروت-دار الكتب العلمية منشورات محمد علي بيضون، ،عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم

 .ها 1421ولى الطبعة األ

، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر الشيرازي البيضاوي :أنوار التنزيل وأسرار التأويل .50
الطبعة ، بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،: محمد عبد الرحمن المرعشليتحقيق
 . ها1418األولى
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حقيق: د.محمود بحر العلوم: بو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، ت .51
 بيروت. –مطرجي، دار الفكر 

البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي، تحقيق: مجموعة من العلماء،  .52
 م.2001 -ها 1422الطبعة األولى  بيروت، –دار الكتب العلمية 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني  .53
 .اه1423-م2002 دريسي الشاذلي الفاسي، دار الكتب العلمية ا بيروت، الطبعة الثانيةاإل

عبد العظيم بن الواحد بن  :تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن .54
الجمهورية العربية ، تحقيق: حفني محمد شرف، ظافر ابن أبي اإلصبع العدواني البغدادي

 .لجنة إحياء التراث اإلسالمي -على للش،ون اإلسالمية المجلس األ -المتحدة 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: محمد الطاهر بن  .55
 ها.1584تونس،  –محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر 

 تحقيق: ،محمد بن عبد اهلل، ابن جزيأبو القاسم محمد بن أحمد بن : التسهيل لعلوم التنزيل .56
 .ها1416الطبعة األولى، بيروت -شركة دار األرقم بن أبي األرقم ،الدكتور عبد اهلل الخالدي

آخر سورة السجدة: محمد بن الحسن بن فورك  -تفسير ابن فورك من أول سورة المومنون  .57
 ندويش )ماجستير(،األنصاري األصبهاني، أبو بكر، دراسة وتحقيق: عالل عبد القادر ب

 م. 2005 -ها1430الطبعة األولى  المملكة العربية السعودية، -جامعة أم القرى 

تفسير القرآن العزيز: أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عيسى بن محمد المري، المعروف  .58
 بابن أبي َزَمِنين المالكي، تحقيق: أبو عبد اهلل حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز،

 م.2002 -ها 1423القاهرة، الطبعة األولى  –لفاروق الحديثة ا

سامي بن محمد تحقيق: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  :تفسير القرآن العظيم .55
 .م 1555 -ها 1420الطبعة الثانية ، دار طيبة للنشر والتوزيع ،سالمة

كثير، تحقيق: مجموعة من تفسير القرآن العظيم: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن  .100
 الطبعة األولى. ،العلماء، موسسة قرطبة ومكتبة أولد الشيخ للتراث

تحقيق:  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، التفسير القيم : .101
دار ومكتبة  مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان،

 ها. 1410بيروت، الطبعة األولى  –الهالل 



 

255 
 

 الفهـارس

دار الفكر  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنها: وهبة بن مصطفى الزحيلي، .102
 م.1555-ها1411بيروت، الطبعة األولى  –المعاصر 

تفسير مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي، تحقيق: الدكتور محمد  .103
 -ها  1410األولى  مصر، الطبعة -الفكر اإلسالمي الحديثة دار عبد السالم أبو النيل،

 .م1585

 طاهر أبو الدين مجد: جمعه،  عباس بن اهلل لعبدتنوير المقباس من تفسير ابن عباس:  .104
 .لبنان – العلمية الكتب دار ،الفيروزآبادى يعقوب بن محمد

بن السعدي، تحقيق : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: عبد الرحمن بن ناصر  .105
 م. 2000-ها 1420موسسة الرسالة، الطبعة األولى  عبد الرحمن بن معال اللويحق،

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد  .106
 م.2000 -ها 1420شاكر، موسسة الرسالة، الطبعة األولى 

محمد بن أحمد األنصاري الخزرجي شمس الدين  الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل .107
براهيم أطفيش، القاهرة، الطبعة  –دار الكتب المصرية  القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وا 

 م.1564 -ها 1384الثانية 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي،  .108
بيروت،  –دار إحياء التراث العربي  عبد الموجود، تحقيق: محمد علي معوا وعادل أحمد

 ها.1418الطبعة األولى 

أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .105
 . دمشق -دار القلم ،: الدكتور أحمد محمد الخراط، تحقيقالدا،م المعروف بالسمين الحلبي

، التركي المحسن عبد بن اهلل عبد، لمأثور: جالل الدين السيوطيالدر المنثور في التأويل با .110
 .م2003-ها1424 األولى الطبعة ،القاهرة-للبحوث هجر مركز: النشر دار

 روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء، .111
 بيروت. –دار الفكر 

والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد اهلل  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم .112
 دار إحياء التراث العربي. األلوسي،
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زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي، المكتب  .113
 .اه1404بيروت، الطبعة الثالثة  -اإلسالمي

مي النيسابوري غرا،ب القرآن ورغا،ب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين الق .114
 ها. 1416بيروت، الطبعة األولى  –دار الكتب العلميه  تحقيق: الشيخ زكريا عميرات،

فتل القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد بن  .115
ى دمشق، بيروت، الطبعة األول -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  عبد اهلل الشوكاني اليمني،

 ها.1414 -

 في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر. .116

القاهرة، الطبعة  -بيروت -دار الشروق  ،في ظالل القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي .117
 م.2003-ها1423الشرعية الثانية والثالثون 

يل: أبو القاسم محمود بن عمر الكشاف عن حقا،ق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأو  .118
مكتبة العبيكان، الرياا، ، عادل عبد الموجود وعلي عواالزمخشري الخوارزمي، تحقيق: 

 م.2002-ها1418الطبعة األولى 

الكشف والبيان: أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي، تحقيق: أبو محمد بن عاشور ، مراجعة  .115
-ها1422بيروت، الطبعة األولى -عربيوتدقيق: نظير الساعدي، دار إحياء التراث ال

 م.2002

لباب التأويل في معاني التنزيل: عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو  .120
 –دار الكتب العلمية الحسن، المعروف بالخازن، تحقيق: تصحيل محمد علي شاهين،

 ها.1415 بيروت، الطبعة األولى

راج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي، تحقيق: اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص س .121
بيروت، الطبعة األولى  –دار الكتب العلمية  عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوا،

 م.1558-ها  1415

دمشق، الطبعة الرابعة  -لمدار الق مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم، .122
 م.2005 -ها1426

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية : العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  .123
  .1553 -ها1413تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، ، األندلسي
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أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين : مدارك التنزيل وحقا،ق التأويل .124
 ،: محيي الدين ديب مستوراجعه وقدم له، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، النسفي

 .م1558 -ها 1415الطبعة األولى ، بيروت -دار الكلم الطيب

دار الكتب العلمية، بيروت،  مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: محمد بن عمر نووي، .125
 .اه 1417

معالم التنزيل في تفسير القرآن: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق: محمد عبد  .126
دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة   وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، اهلل النمر
 م.1557 -ها 1417الرابعة 

عرابه: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل  .127 معاني القرآن وا 
 م.  1588 -ها  1408بيروت، الطبعة األولى  –عالم الكتب  عبده شلبي،

 -ها 1421بيروت، الطبعة األولى -: فخر الدين الرازي، دار الكتب العلميةمفاتيل الغيب .128
 م. 2000

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى،  .125
 .دار القلم، الدار الشامية تحقيق: صفوان عدنان الداودي،

ي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: برهان الدين أب .130
 م. 1555 -ها 1415بيروت  –تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية 

النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير  .131
 بيروت. ،دار الكتب العلمية بالماوردي، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: أبو  .132
محمد مكي بن أبي طالب القيرواني األندلسي القرطبي المالكي، تحقيق: مجموعة رسا،ل 

مجموعة بحوث الكتاب  جامعة الشارقة، -جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
 -ها  1425جامعة الشارقة، الطبعة األولى  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -ة والسن

 م.2008

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .133
دمشق،  -الدار الشامية  و النيسابوري، الشافعي، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم

 ها.1415األولى  بيروت، الطبعة
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 كتب السنة وشرحهاثالثاا: 
إرشاد الساري لشرح صحيل البخاري: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني  .134

الطبعة مصر.  -المطبعة الكبرى األميرية، القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين
 ه.1323السابعة 

حمد ناصر الدين األلباني، تحقيق: زهير إرواء الغليل في تخريا أحاديث منار السبيل: م .135
 م.1585 -ها  1405 ، الطبعة الثانيةبيروت –المكتب اإلسالمي  ،الشاويش

عبد الوهاب ، تحقيق: أبو العالء محمد بن عبد الرحمن: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .136
 م1563 -ها 1383الطبعة الثانية ، المدينة المنورة-المكتبة السلفية ،بن عبد اللطيف

الترغيب والترهيب:  أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل األصبهاني، تحقيق: أيمن بن  .137
 م.1553 -ها 1414القاهرة، الطبعة األولى  –صالل بن شعبان، دار الحديث 

التعليقات الحسان على صحيل ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه:  .138
المملكة  -دين األلباني، دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة أبو عبد الرحمن محمد ناصر ال

 العربية السعودي.

بن االتلخيص الحبير في تخريا أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  .135
  م.1585-ها 1415الطبعة األولىأحمد بن حجر العسقالني ، دار الكتب العلمية، 

ها، تحقيق: محمد 370أحمد األزهري، سنة الوفاة تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن  .140
 . عوا مرعب

التيسير بشرح الجامع الصغير: اإلمام الحافظ زين الدين عبد الرووف المناوي، مكتبة اإلمام  .141
 م.1588 -ها 1408الرياا، الطبعة الثالثة -الشافعي

الشيباني مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد : جامع األصول في أحاديث الرسول .142
مكتبة الحلواني ، التتمة تحقيق بشير عيون -تحقيق : عبد القادر األرنووط ، الجزري ابن األثير

 .األولى الطبعة، مكتبة دار البيان -مطبعة المالح  -

الجامع الصحيل: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل  .143
 روت.بيروت ودار األفاق الجديدة ا بي
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الجامع الصحيل: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: مجموعة من  .144
 م.1558دار الجيل بيروت ودار الكتب اإلسالمي، العلماء، 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: زين الدين أبي الفرج عبد  .145
براالرحمن بن شهاب الدين البغدادي، تحقيق: شعيب األرناو  هيم باجس، موسسة الرسالة وط وا 

 م.2001-ه1422الطبعة السابعة ، بيروت -

وسننه وأيامه: محمد بن إسماعيل  الجامع المسند الصحيل المختصر من أمور رسول اهلل  .146
: دار حمد زهير بن ناصر الناصر، ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد اهلل، تحقيق : م

 ها.1422لى طوق النجاة، الطبعة األو 

الديباج على صحيل مسلم بن الحجاج: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: أبو  .147
الخبر بالمملكة العربية السعودية، دار النشر  –إسحاق الحويني األثري، دار ابن عفان 

 م.1556-ها1416الطبعة األولى 

وي،  ابن كثير رياا الصالحين من كالم سيد المرسلين: أبو زكريا يحيى بن شرف النو  .148
 م. 2007 -ها  1428األولى  للطباعة والنشر بيروت، الطبعة

 الدين ناصر سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوا،دها: أبو عبد الرحمن محمد .145
 .األولى الطبعة الرياا، والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة األلباني، األشقودري

في األمة: محمد ناصر الدين بن الحاج  يءها السسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثر  .150
 م. 1552 -ها 1412 نوح األلباني، دار المعارف، الطبعة األولى

سنن ابن ماجة: أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، تحقيق:بشار عواد معروف، دار الجيل  .151
 م.1558 -ها1418بيروت، الطبعةاألولى

عث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األش .152
 بيروت. –صيدا  -الس ِجْستاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية

السنن الصغرى: أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين  .153
 -ها 1410عة األولى قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ا باكستان، الطب

 م.1585
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شرح سنن أبي داود: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى  .154
 –الحنفى بدر الدين العينى، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد 

 م.  1555-ها  1420الرياا، الطبعة األولى  

د أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: شعيب صحيل ابن حبان: محمد بن حبان بن أحم .155
األرن،وط، ذكر اإلخبار بأن المرء يجب عليه مع توكل القلب الحتراز باألعضاء ضد قول 

 ،.م1553 – ها1414 ،بيروت -من كرهه، الناشر موسسة الرسالة

صحيل ابن ماجة: ناصر الدين األلباني: كتاب الصالة واآلذان والمساجد، مكتبة التربية  .156
 .الطبعة الثالثةعربي لكتب الخليا، ال

الكويت،  –صحيل أبي داود: محمد ناصر الدين األلباني، موسسة غراس للنشر والتوزيع  .157
 م.2002 -ها 1423الطبعة األولى 

الرياا، -صحيل الترمذي: محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع .158
 م.1200-اه1420الطبعة األولى

بيروت،  –الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي  صحيل الجامع .155
 م.1588 -ها 1408الطبعة الثالثة

 صحيل وضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين األلباني،  المكتب اإلسالمي. .160

 ضعيف الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين األلباني،  مكتبة المعارف الرياا. .161

–نة في تخريا السنة لبن أبي عاصم: محمد ناصر الدين األلباني، اإلسالميظالل الج .162
 .ها1413 الطبعة األولىبيروت، 

بدر الدين -عمدة القاري شرح صحيل البخاري: أبو محمد محمود بن الغيتابى الحنفى  .163
 بيروت. –العينى، دار إحياء التراث العربي 

عبد ، تحقيق: شمس الحق العظيم آبادي عون المعبود شرح سنن أبي داد: أبو الطيب محمد .164
 . م1568-ها1388 الطبعة الثانية ،المدينة المنورة-المكتبة السلفية، الرحمن محمد عثمان

الفا،ق في غريب الحديث و األثر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  .165
 لبنان، الطبعة –معرفة اهلل، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار ال

 الثانية.
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فتل الباري شرح صحيل البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، دار  .166
 بيروت. -المعرفة

فتل الباري شرح صحيل البخاري: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين  .167
عوا اهلل بن محمد،  البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب، تحقيق : أبو معاذ طارق بن

 ها.1422السعودية/ الدمام، الطبعة الثانية  -دار ابن الجوزي 

الفتل الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  .168
 م. 2003 -ها 1423بيروت، الطبعة األولى –السيوطي، تحقيق: يوسف النبهاني، دار الفكر

ن، محمد عبد الرووف المناوي: ع الصغير من أحاديث البشير النذيرفيا القدير شرح الجام .165
الطبعة الولى  ،لبنان -دار الكتب العلمية بيروتحمد عبد السالم، أ :ضبطه وصححه

 م.1554 -ه 1415

، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: كشف المشكل من حديث الصحيحين .170
 .الرياا – دار الوطن، علي حسين البوابتحقيق: 

عالء الدين علي بن حسام الدين القادري الشاذلي : كنز العمال في سنن األقوال واألفعال .171
، موسسة الرسالة ،صفوة السقا -: بكري حياني ، تحقيقالهندي الشهير بالمتقي الهندي

 .م1581-ها1401الطبعة الخامسة 

الحسن نور الدين المال مرقاة المفاتيل شرح مشكاة المصابيل: علي بن سلطان محمد، أبو  .172
 م.2002 -ها 1422لبنان، الطبعة األولى،  –الهروي القاري، دار الفكر، بيروت 

المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص: أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل الضبي  .173
 الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، دار المعرفة، بيروت.

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف باابن  مسند إسحاق بن راهويه: .174
المدينة المنورة، الطبعة  -راهويه، تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة اإليمان 

 م.1551 – اه1412األولى 

مسند اإلمام أحمد: أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنووط وآخرون، موسسة  .175
 م. 2001 -ها  1421الطبعة األولى  الرسالة،

مشارق األنوار على صحاح اآلثار: القاضي أبو الفضل عياا بن موسى بن عياا  .176
 اليحصبي السبتي المالكي، المكتبة العتيقة ودار التراث.
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مرعاة المفاتيل شرح مشكاة المصابيل: أبو الحسن عبيد اهلل بن محمد عبد السالم  .177
بنارس الهند،  -الجامعة السلفية  -لعلمية والدعوة واإلفتاء المباركفوري، إدارة البحوث ا

 م.  1584-ها 1404الطبعة  الثالثة 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد الفيومي، دراسة وتحقيق: يوسف  .178
 الشيخ محمد، المكتبة العصرية.

ن محمد بن إبراهيم بن المصنف في األحاديث واآلثار: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل ب .175
الرياا، الطبعة  –عثمان بن خواستي العبسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد 

 ه.1405األولى 

 –معالم السنن: أبو سليمان حمد بن محمد البستي المعروف بالخطابي، المطبعة العلمية  .180
 م.1532 -ها 1351حلب، الطبعة األولى 

ار، في تخريا ما في اإلحياء من األخبار: المغني عن المغني عن حمل األسفار في األسف .181
حمل األسفار في األسفار، في تخريا ما في اإلحياء من األخبار ، دار ابن حزم، بيروت، 

 م. 2005 -ها  1426الطبعة األولى 

دار  المنهاج شرح صحيل مسلم بن الحجاج: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، .182
 . اه1352بيروت، الطبعة الثانية  –إحياء التراث العربي 

 ابن حجر العسقالنيفي تخريا أحاديث المختصر: علي ابن أحمد  موافقة الخبر الخبر .183
جاسم السامرا،ي، مكتبة الراشد تحقيق وتعليق: حمدي عبد المجيد السلفي وصبحي السيد 

 الرياا.

الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ابن الجوزي، ضبط وتقديم  .184
وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة 

 م. 1566 -ها  1386المنورة، الطبعة األولى 

األثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن النهاية في غريب الحديث و  .185
محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية بيروت،  -األثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 م.1575 -ها 1355
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 كتب اللغةرابعاا: 
أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  .186

 عالم الكتب.   ،لكي الشهير بالقرافيالما

تاج العروس من جواهر القاموس: محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني الز بيدي، تحقيق:  .187
 مجموعة من المحققين، دار الهداية.

دار إحياء ، : محمد عوا مرعب، تحقيقمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي: تهذيب اللغة .188
 .م2001بعة األولى الط، بيروت –التراث العربي 

دار ، رمزي منير بعلبكي، تحقيق: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي:  جمهرة اللغة .185
 .م1587الطبعة األولى ، بيروت –العلم للماليين 

الخصا،ص: أبو الفتل عثمان بن جني الموصلي، الهي،ة المصرية العامة للكتاب، الطبعة  .150
 الرابعة.

عربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح ال .151
 م.  1587 -  ها 1407بيروت، الطبعة الرابعة –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين

: مهدي المخزومي إبراهيم الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيقالعين: أبي عبد الرحمن  .152
 السامرا،ي، دار ومكتبة الهالل.

محيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: مكتب تحقيق القاموس ال .153
التراث في موسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقس وسي، موسسة الرسالة للطباعة 

 والنشر والتوزيع، بيروت.

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على ابن منظور، تحقيق: عبد اهلل علي الكبير و محمد  .154
 القاهرة. –ب اهلل و هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف أحمد حس

المحكم والمحيط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ، تحقيق: عبد  .155
 م.2000 -ها 1421بيروت، الطبعة األولى -الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية

فيومي ثم الحموي، أبو المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي ال .156
 بيروت. –العباس، المكتبة العلمية 
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معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ، تحقيق: عبد  .157
 م.1575 -ها 1355السالم محمد هارون، دار الفكر 

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد : موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .158
شراف ومراجعة: رفيق العجم ،ويالتهان نقل النص الفارسي ، تحقيق: علي دحروج، تقديم وا 

 –مكتبة لبنان ناشرون ، الترجمة األجنبية: جورج زيناني، إلى العربية: عبد اهلل الخالدي
 م.1556الطبعة األولى ، بيروت

 

 كتب أخرى: خامساا 
اآلمدي، علق عليه: عبد  اإلحكام في أصول األحكام: أبو الحسن علي بن أبي علي محمد .155

 الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي.

األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم  .200
 م. 2002للماليين، الطبعة الخامسة عشر

بيروت،  –أسد الغابة: عز الدين بن األثير أبو الحسن علي بن محمد الجزري، دار الفكر  .201
 م.1585 -ها 1405

أصول التربية اإلسالمية وأساليبها: عبد الرحمن النحالوي، دار الفكر، الطبعة األولى  .202
 م.1575 -ها 1355

تحقيق: عبد الرحمن  األنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، .203
، الطبعة األولى بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دا،رة المعارف العثمانية، حيدر آباد

 م.1562 -ها 1382

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ، تحقيق: مصطفى  .204
 م. 1576 -ها 1355لبنان –عبد الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت

محمد بن أحمد الذهبي،  تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم: شمس الدين أبو عبد اهلل .205
 م.2003تحقيق: الدكتور بشار عو اد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى 

تاريخ األمم والملوك: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري،  .206
 .ها1407بيروت، الطبعة األولى –دار الكتب العلمية 
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ق: ضبطه وصححه يحق، تالزين الشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي :التعريفات .207
األولى  الطبعة، لبنان–دار الكتب العلمية بيروت ، جماعة من العلماء بإشراف الناشر

 .م1583-ها 1403

تقريب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، تحقيق:  .208
 م.1586 -ها 1406لى سوريا، الطبعة األو  –محمد عوامة، دار الرشيد 

، أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري: الت لِخيص في َمعرَفِة أسَماِء األشياء .205
 م.1556الطبعة الثانية، دمشق -دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، عزة حسنتحقيق: 

تهذيب الكمال:  يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي،  تحقيق : بشار عواد  .210
 م.1580 -ه 1400بيروت، الطبعة األولى –معروف، موسسة الرسالة 

عبد السالم هارون  :، تحقيقتهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الزهري الهروي .211
 م.1564-ها1384 مصر الجديدة -الدار المصرية، وآخرون

مصطفى تحقيق:  السيرة النبوية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، .212
 م. 1576 -ها  1355بيروت  -د، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيعاعبد الواح

الطب النبوي: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار  .213
 بيروت. –الهالل 

: أبو حفص عمر الشهير بابن الملقن، تحقيق: عبد اهلل غاية السول في خصا،ص الرسول  .214
 ين عبد اهلل، دار البشا،ر اإلسالمية. بحر الد

الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني  .215
 ها.1415بيروت، الطبعة الثانية  –ابن األثير، تحقيق: عبد اهلل القاضي، دار الكتب العلمية 

لبقاء الحنفي، المحقق: عدنان الكليات: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو ا .216
 بيروت.  –محمد المصري،  موسسة الرسالة  -درويش 

معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق األصبهاني، تحقيق : عادل  .217
 م.1558 -ها 1415الرياا، الطبعة  األولى  –بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر 
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األمم: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المنتظم في تاريخ الملوك و  .218
الجوزي، المحقق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

 م. 1552 -ها  1412الطبعة األولى

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن  : موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .215
شراف ومراجعة: رفيق العجم، محم د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي تحقيق: علي ، تقديم وا 

، الترجمة األجنبية: جورج زيناني، الفارسي إلى العربية: عبد اهلل الخالدي نقل النص، دحروج
 م.1556الطبعة األولى ، بيروت -مكتبة لبنان ناشرون

أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن : الوابل الصيب من الكلم الطيب .220
مكان النشر ، دار الكتاب العربي، محمد عبد الرحمن عوا: تحقيق، مشقيسعد الزرعي الد

 م.1585 – ها1405بيروت



 

307 
 

 الفهـارس

 : فهرس الموضوعاترابعاا 

 الصفحة الموضوع

أ آية

ب إهداء

ج شكر وتقدير

د المقادماة

د أهداف الدراسة

 ـ أهمية البحث

 ـ منها البحث

و السابقة الجهود

ز خطة البحث

7 التمهيد

7 أسماء السورتين، وسبب تسميتها، ونوعها، وعدد آياتها، وفضلها  -أول  

7 . التعريف بسورة الكهف1

4 . التعريف بسورة يس2

6 معنى الغيبيات وأهم الموضوعات التي تناولتها السورتين -ثانياا  

11 أسباب النزول سورتي الكهف ويس -ثالثا  

15 المناسبة بين الموضوعات -رابعا  

 الفصل األول 
عقيدة اإليمان بالمال،كة والجن وأثرهما على الفرد والمجتمع في سورتي الكهف ويس 

77 بالمال،كة اإليمان عقيدة -األول المبحث

77 معنى اإليمان بالمال،كة  -المطلب األول
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 الصفحة الموضوع

74 حكم اإليمان بالمال،كة -المطلب الثاني

76 صفات المال،كة وعالقتها باهلل واإلنسان -لمطلب الثالثا

76 صفات المال،كة -أول  

37 واإلنسان عالقة المال،كة  باهلل  -ثانيا  

41 المفاضلة بين المال،كة وصالحي البشر -المطلب الرابع

46 اإليماان بالجان -المبحاث الثااناي 

46 تعريف الجن  -المطلب األول

46 حكم اإليمان بالجن -الثانيالمطلب 

48 صفات الجن -المطلب الثالث

57 حقيقة إبليس، وعالقته بالجن -المطلب الرابع

56 أثر عقيدة اإليمان بالمال،كة والجن على الفرد والمجتمع -المبحث الثالث

 56 على الفردوالجن  اإليمان بالمال،كة أثر  -المطلب األول

 56لمال،كة على عالقة الفرد باهلل أثر اإليمان با  -أول  

52 أثر اإليمان بالمال،كة على عالقة الفرد بالمال،كة  -ثانيا  

58 أثر اإليمان بالمال،كة على المومن -ثالثا  

61 أثر اإليمان بالمال،كة على المجتمع -المطلب الثاني

 الفصل الثاني 
لمجتمع في ضوء سورتي الكهف ويسعقيدة اإليمان باليوم اآلخر وأثرها على الفرد وا 

62 اليوم اآلخر وعالمات الساعة الكبرى -المبحث األول

62 التعريف باليوم اآلخر، وأسماءه، وحكمه -المطلب األول

62 أسماء اليوم اآلخر  -أول  
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 الصفحة الموضوع

21 حكم اإليمان باليوم اآلخر -ثانيا  

22 مظاهر اهتمام القرآن الكريم باليوم اآلخر -ثالثا  

21 عالمات الساعة الكبرى -المطلب الثاني

27 خروج المهدي -أول  

24 الخسوف الثالثة -ثانيا  

 24نزول عيسى  -ثالثا  

26 خروج الدجال  -رابعا  

12 يأجوج ومأجوج  -خامسا  

14 خروج الشمس من مغربها  -سادسا  

15 خروج الدابة -سابعا  

12 الدخاان  -ثامنا  

125 مظاهر يوم القيامة  -نيالمبحث الثا

125 أهوال ومقدمات يوم القيامة -المطلب األول

122 النفخ في الصور -المطلب الثاني

117 الحشر -المطلب الثالث

114 العرا ونشر الصحف والحساب  -المطلب الرابع

111 الميزان -المطلب الخامس

176 الصراط  -المطلب السادس

176 والنار.  الجنة -المبحث الثالث

176 وصف الجنة والنار.  -المطلب األول
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 الصفحة الموضوع

137 هل الجنة والنار مخلوقتان؟ -المطلب الثاني

135 خلود الجنة والنار -المطلب الثالث

142 الشفاعة -المطلب الرابع

146 البعث والرد على منكريه -المبحث الرابع

142 تعريف البعث -المطلب األول

148 بعث للروح والجسد واألدلة عليهال -المطلب الثاني

141 الرد على منكري البعث -المطلب الثالث

152 شبه المنكرين للبعث، والجواب عليها -أول  

152 أصناف منكري البعث -ثانيا  

 158 أثر اإليمان باليوم اآلخر على الفرد والمجتمع -المبحث الخامس

158 على الفرد أثر اإليمان باليوم اآلخر  -المطلب األول

165 أثر اإليمان باليوم اآلخر على المجتمع -المطلب الثاني

 الفصل الثالث 
عقيدة اإليمان بالقضاء والقدر وأثرها على الفرد والمجتمع في ضوء سورتي الكهف ويس 

127 التعريف بالقضاء والقدر ومراتبه -المبحث األول

127 تعريف القضاء والقدر  -المطلب األول

125 تعريف القضاء والقدر -أول  

125 األدلة على وجوب اإليمان بالقدر -ثانيا  

126 أسس اإليمان بالقضاء والقدر  -ثالثا  

122 مراتب القضاء والقدر -المطلب الثاني
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 الصفحة الموضوع

184 الهداية والضالل وأفعال العباد -المبحث الثاني

184 المطلب األول التعريف بالهداية والضالل

185 مراتب الهداية والضالل -ب الثانيالمطل

115 أفعال العباد  -المطلب الثالث

118 صور اثبات أفعال العباد في سورتي الكهف ويس

724 المشي،ة واإلرادة اإللهية -المبحث الثالث

724 معنى المشي،ة واإلرادة -المطلب األول

725 أقسام اإلرادة اإللهية -المطلب الثاني

  728هل ينسب الشر إلى اهلل  -الثالمطلب الث

721 التعريف بالخير والشر  -أول  

721 للخير وللشر األدلة على خلق اهلل  -ثانيا  

718 األخذ باألسباب -المبحث الرابع

718 التعريف باألسباب وأنواعها -المطلب األول

711 التعريف باألسباب -أول  

772 أنواإ األسباب  -ثانيا  

737 ضرورة األخذ باألسباب  -لب الثانيالمط

737 األخذ باألسباب وعالقته بالتوكل -المطلب الثالث

733 التعريف بالتوكل -أول  

733 أنواإ التوكل -ثانيا  

733 عالقة التوكل باألخذ باألسباب -ثالثا



 

312 
 

 الفهـارس

 الصفحة الموضوع

734 األدلة على أهمية التوكل، وعالقته باألسباب -رابعا  

741 ر عقيدة القضاء والقدر على الفرد والمجتمعأث -المبحث الخامس

741 أثره على الفرد  -المطلب األول

 741أثر اإليمان بالقضاء والقدر على عالقة المومن باهلل   -أول  

743 أثر اإليمان بالقضاء والقدر على نفس المومن  -ثانيا  

748 أثره على المجتمع -المطلب الثاني

748 انب القتصاديالرقي بالج  -أول

752 عالقات الجتماعيةبال الرقي  -ثانيا  

752 الحفاظ على الواقع األمني للمجتمع المسلم  -ثانيا  

753 الخاتماة

753 النتا،ا  –أول  

754 التوصيات -ثانيا

756 الفهارس العامة

752 فهرس اآليات القرآنية -أول  

726 فهرس األحاديث النبوية -ثانيا  

784 فهرس األعالم -ثالثا  

785 فهرس المصادر والمراجع -ثالثا  

322 فهرس الموضوعات -رابعا  

317 ملخص الدراسة باللغة العربية

313 ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
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 ملخص الدراسة باللغة العربية
 

ضوء سورتي  وهذا في ،إن خالصة هذا البحث تتلخص في إقرار وجوب اإليمان بالغيبيات
الكهف ويس، ووجوب التسليم بما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية، وبيان آثار اإليمان بها على 

 الفرد والمجتمع. 
 وثالثة ،تمهيد إلى البحث قسمت قدوقد تناول البحث في الموضوعات على النحو التالي: 

 -:فصول
وأسباب النزول آلياتهما، ومعنى  ،وفضلهما ،التمهيد: وتناولت فيه التعريف بالسورتين

 ا السورتان، والمناسبة بين الموضوعات.مالغيبيات، والموضوعات التي تناولته
التعريف  ، واشتمل على:الفصل األول: وتناولت فيه الحديث عن اإليمان بالمال،كة والجن

قته بالجن. وأثر وعال ،وعالقة المال،كة باإلنسان، وحقيقة إبليس ،وصفاتهم ،وحكم اإليمان بهم ،بهم
 اإليمان بالمال،كة على الفرد والمجتمع.

الفصل الثاني: وتناولت فيه الحديث عن التعريف باليوم اآلخر، وعالمات الساعة الكبرى، 
 ،والعرا ،والحشر ،والنفخ في الصور ،ومقدمات اليوم اآلخر ،ومظاهر يوم القيامة من أهوال

ثبات أنهما  ،ط. وتناولت الحديث فيه عن الجنة والناروالصرا ،والميزان ،ونشر الصحف ،والحساب وا 
والرد على منكريه. وتناولت  ،والشفاعة. وعن إثبات البعث أنه للروح والجسد ،ول تفنيان ،مخلوقتان

 فيه الحديث عن آثار اإليمان باليوم اآلخر على الفرد والمجتمع.
تعريفه  ، واشتمل على:والقدرالفصل الثالث: وتناولت فيه الحديث عن اإليمان بالقضاء 

وأفعال العباد. والحديث عن المشي،ة  ،ومراتبهما ،ومراتبه. وتناولت الحديث عن الهداية والضالل
التعريف بها و  ،والحديث عن األخذ باألسباب ؟،واإلرادة اإللهية، وهل ينسب الشر إلى اهلل 

ت الحديث عن آثار اإليمان بالقضاء وتناول ،وعن عالقتها بالتوكل ،وأنواعها، وضرورة األخذ بها
 والقدر.

 .وتوصيات ،نتا،ا من إليه ت  توصلْ  ما أهم ت  لْ سج   الخاتمة وفي
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 الملخص

Abstract 

 

This abstract stresses the need to acknowledge the belief in supernatural 
aspects in light of Surat Al-Kahf (The Cave) and surat yasin the need to 
accept what was mentioned in the holy Qyran and the Prophets sunnah, 
showing the effects of the belief in them on the individual and society. The 
research tackled these topics as follows:  

The research was divided in to the introduction and three chapters: 

Introduction: It dealt with the introduction to  the supernatural aspects, 
the issues which the two suras tackled and the consistence between the 
issues. 

First chapter: I tackled the issue of the belief in the Angles an Jinn, 
defining them, rule of belief in them and Their characteristics, the relation 
between the humans and Jinn, the reality of Lucifer and his relation with 
the Jinn and the effects of the belief in Angles on the individual and 
society. 

 Second chapter: I talked about the definition of the day of judgment. 
Signs of the day of judgment, manifestations of the day of resurrection 
including the horrors and the introduction of the day of judgment, trumpet 
blowing, the field of resurrection (Hashr). Display and accountability, 
display of deeds' book, scale (meezan) and the straight path. I also talked 
about heaven and hell and the proof that they are creatures and will never 
vanish as well as intercession. In addition to  addressing the proof of the 
resurrection of the spirit and flesh and refutation of its denial. I also 
addressed the effects of the belief in the day of judgment on the individual 
and society. 

Third chapter: I talked about the belief in fate and destiny, its definition 
and grades as well as guidance and misguidance, their grades and acts 
of the humans, in addition to the will of Allah and whether evil is attributed 
to Allah. I also addressed the effect of Belief in fate and destiny. 

In conclusion, I put down the results concluded and the recommendations 
made. 

 

 


