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 ملخص الرسالة
 

قسم الدراسات اإلسمامية , األقسام األدبية , كلية الرتبية , هذا البحث مقدم جلامعة امللك خالد 

, " اليقني وأثره يف حياة املؤمنني يف ضوء السنة النبوية " وقد تناول موضوع , ختصص حديث وعلومه 

وقد منحت الدرجة يوم , اجستري هيلة عبد هللا سعيد ال رواس القحطاين لنيل درجة امل: للباحثة 

 . واإليصاء بالطباعة مع مرتبة الشرف األوىلهـ بتقدير ممتاز 01/7/0340: األربعاء املوافق 

 . خامتة, وحتت كل فصل مباحث , وحتت كل باب فصول , نقسم إىل بابني والبحث ي

 : صمانوفيه ف :بأعمال القلوب  عماقتهمنزلته ومراتبه و اليقني و  : الباب األول 

 : ة مباحثمخسفيه  : مفهوم اليقني ومنزلته ومراتبه : الفصل األول

على األلفاظ الدالة  :  املبحث الثاين,  تعريف اليقني يف اللغة واالصطماح:  املبحث األول

املبحث ,  منزلة  اليقني:  املبحث الرابع, األلفاظ املضادة ملعىن اليقني  : املبحث الثالث, معىن اليقني 

 . مراتب اليقني: ام  خلا

 :فيه مخسة مباحث :عماقة اليقني بأعمال القلوب : الفصل الثاين

ث ـاملبح,  عماقة اليقني باإلحسان:   ث الثاينـاملبح,  عماقة اليقني باإلميان:  ث األولـاملبح

عماقة اليقني :  ث اخلام ـاملبح,  عماقة اليقني بالصرب:  ث الرابعـاملبح,  عماقة اليقني بالتوكل:  الثالث

 .باخلوف والرجاء

 :وفيه ثماثة فصول : تصديقاً وانقياداً ومثاره جماالت اليقني  : الباب الثاين

 :مباحثمخسة فيه  :جماالت اليقني م  حيث التصديق : الفصل األول

املبحث ,  التصديق بأمساء هللا وصفاته:  املبحث الثاين,  التصديق بالوحي : املبحث األول

 . التصديق بالتمكني هلذا الدي  : املبحث الرابع,  التصديق بالغيب :الثالث
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 : مباحث أربعةفيه  :جماالت اليقني م  حيث االنقياد : الفصل الثاين

املبحث , وامر الشرعية واالنتهاء ع  النواهي الشرعية االنقياد يف القيام باأل:  املبحث األول

االنقياد يف األمر باملعروف والنهي ع   : املبحث الثالث,  ملاليةاالنقياد يف القيام بالعبادات ا:  الثاين

 .االنقياد يف معاملة اخللق باحلسىن:  املبحث الرابع,  املنكر

 :وفيه أربعة مباحث : حتقق اليقني وآثاره ومثاره: الفصل الثالث

املبحث ,  ننيمناذج م  حياة املوق:  املبحث الثاين,  اليقني يف حياة النيب :  املبحث األول

 . آثار اليقني:  املبحث الرابع,  وسائل وطرق حتقيق اليقني: الثالث

 .وحتوي أهم نتائج البحث والتوصيات..اخلامتة

, وفهرس اآلثار , وفهرس األحاديث , وفهرس اآليات , فهرس املصادر واملراجع : الفهارس 

 .وأخرياً فهرس املوضوعات 

 :ومنها  تأهم نتائج البحث والتوصياخلصت بو 

اعتقاداً جازماً ثابتاً , مزيمًا للشك والريب , حمققاً  ,االعتقاد بأصول الدي  : بأنه  اليقنيف عر  ي   .0

 ., ومطابقاً للواقع , وموجباً للعمل  ينةللطمأنينة والسك

, والتثبيت , والتصديق , والظ  , العلم : كثرية ومنها   الدالة على معىن اليقني أن األلفاظ .9

وانتفاء , والصدق , واملعاينة , والطمع , وحقيقة اإلميان , والطمأنينة , والبصرية ,  واإلميان

 .والريب , الشك 

, والوسوسة , والوهم , والظ  , والريب , الشك : أن األلفاظ املضادة لليقني كثرية فمنها  .4

 .واخلوف, واالضطراب , والقلق , والشبة , والتهمة 

 . علم اليقنيو عني اليقني و  حق اليقني : مراتبثماث  على اليقني يتفاوتأن  .3
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, والصرب , والتوكل , واإلحسان , أن اليقني أساس أعمال القلوب فإن له عماقة باإلميان  .5

 .والرجاء, واخلوف 

وأصل مفطور , شرط م  شروط شهادة أن ال إله إال هللا  أنه: أن لليقني فضائل متعددة منها  .6

, وهو أفضل ما يعطاه العبد , وشرط إلجابة الدعاء , لوب وأساس أعمال الق, يف بين آدم 

وأهل اليقني هم أهل السعادة ,  وهو سبب صماح هذه األمة, وبه يعظم أجر العمل الصاحل 

 .  وأهل اإلمامة يف الدي 

, لعمل مبقتضى العلم وا, قراءة القرآن الكرمي وتدبره  :منها  توصل هبا إليهأن لليقني طرقًا ي   .7

ومعرفة حماس  الدي  ,   معرفة سرية النيب و ,  ومعرفة أمساء هللا وصفاته, لنافع والعلم ا

واإلميان بالقضاء , التأمل يف آيات هللا الكونية و , والدعاء ,  قراءة سرية السلفو ,  اإلسمامي

 .البعد ع  املعاصيو ,  والقدر

املبادرة إىل و ,  اة م  النارودخول اجلنة والنج ,التحلي بالصرب  :أن لليقني آثار ومثرات منها  .1

سبب ملغفرة و ,  الثبات عند الفنتو ,  الرضا بالقضاء والقدرو ,  اخلشوع يف الصماةو , الطاعات 

,  الزهد يف الدنياو ,  التوكل على هللاو , اإلحسان و ,  لسكينة والطمأنينةوحصول ا,  الذنوب

 .والشكر , اإلمامة يف الدي  و , والبعد ع  الغفلة ,  تاالنتفاع باآلياو , اهلدى والفماح و 
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 ملخص الرسالة باللغة اإلجنليزية
 Message Digest 

This research is submitted to King Khalid University, College of Education, 

departments, literary, Department of Islamic Studies specialization modern sciences, 

he topic of "uncertainty and its impact in the lives of believers in the has addressed t

Qahtani to -light of the Sunnah," the researcher: Hila Abdullah Saeed Al Rawas Al

obtain a master's degree, was granted class on Wednesday: 07/18/1431 e excellent 

grade.  

is divided into two parts, and under each section under all chapters and The research 

chapter sections.  

Part I: The concept of uncertainty and relations, and the two chapters: Chapter I: The 

ion I: concept of uncertainty and its status and its ranks: with four sections: Sect

Definition of uncertainty in the language and terminology, the second topic: Words 

function on the meaning of uncertainty. The third topic: the status of certainty. 

earts: Chapter II: relationship with acts of certainty hcertainty. "Section IV: mattresses 

The second It contains five sections: Section I: relationship with certainty of faith. 

The third topic: the relationship of trust topic: the relationship uncertainty charity. 

tionship of fear Section IV: relationship certainty patient. Section V: The relacertainty. 

and uncertainty, please.  

Part II: Areas of uncertainty ratifications and driven, and its fruits: and it has three 

chapters: Chapter I: areas of uncertainty in terms of ratification: with four sections: 

Section One: Ratification of the names and attributes of Allaah. The second topic: 

Section IV: ratification of the Unseen. Section III: Ratification of the revelation. 

Ratification of the empowerment of this religion. Chapter II: Areas of uncertainty in 

s: Section I: dissipation in carrying out orders terms of manageable: with four section

and prohibitions of legitimacy. The second topic: manageable to do worship of 

Finance. The third topic: the dissipation in the Promotion of Virtue and Prevention of 

in the treatment of gentle persuasion. . The fourth topic: docile creatures Vice 

Chapter III: Verify uncertainty and its effects and results: with four sections: Section I: 

certainty in the life of the Prophet r. and the second topic: Images from the life of 

d means to achieve certainty. The fourth topic: The third topic: the ways ancertitude. 

the effects and the fruits of certainty. .. And the conclusion and concluded that the 

most important research findings and recommendations, including:  

nciples of religion, firmly fixed, That certainty is defined as: The belief that the pri1. 

removing doubt and uncertainty, achieving peace of mind and tranquility, and 

conform to reality, and positive work.  

That the language function within the meaning of many uncertainties, including: 2. 

d certification, and installation, and faith, insight, and trust, and science, probably, an

truth of faith, greed, preview, honesty, and the absence of suspicion, and distrust.  
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sure many including the following: suspicion, and -That the language of anti3. 

ion, and delusion, and whispers, and the charge, alum, anxiety, suspicion, and suspic

confusion, and fear.  

That uncertainty varies over three orders: the right of uncertainty and certainty of 4. 

knowledge and certainty.  

do with faith, charity, trust,  Certainty that the basis of the work the heart has to5. 

patience, fear, and hope.  

That for sure has many virtues: it is a condition of the testimony that there is no 6. 

god but Allah, and the origin of the natural tendency of the sons of Adam, and the 

art, and the requirement to answer prayer, which is the best basis for actions of the he

what is given, a person, the view of maximizing reward good work, which is why 

Salah of this nation, and the people uncertainty are the people of happiness, and the 

t. people of the ruler in the deb 

That the sure ways to reach to achieve it, including: reading the Koran and 7. 

manageable, and work under the science and the useful knowledge, and know the 

and see names and attributes of Allaah, , and learn the advantages of Islam, and

he Prophet  reading the biography of advances, and pray, and meditate biography of t

on the verses of God's universe, and fatalism , and away from sin.  

That the certainty effects and fruits such as: patience, and to enter heaven and 8. 

cts of worship, and reverence in prayer, and escape the fire, and to initiate a

acceptance of fatalism, and stability when temptation, and the reason for the 

remission of sins, and for tranquility and peace of mind, benevolence, and trust in 

ce and the farmer, and the use of God, and asceticism in this world, and the guidan

verses, and away from the negligence, and the Imamate in religion, and thanks.  
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 شكر وتقدير
ويف , أتقدم بالشكر اجلزيل لكل م  كان عوناً يل بعد هللا يف إمتام هذا البحث وإخراجه 

 .ملفي حس  الشهري املشرف على رساليت  :األستاذ الدكتور: مقدمتهم 

حيي ب  عبد هللا الشهري أستاذ احلديث : الشكر والتقدير لألستاذ الدكتوركما أتقدم بوافر 

أم )وكذلك أشكر زوجته الفاضلة , قسم السنة  –كلية الشريعة -امعة امللك خالد وعلومه املشارك جب

 .على ما أولوه يل م  اهتمام ورعاية طوال مدة البحث ( عبد هللا 

حيى ب  عبد هللا البكري أستاذ : الدكتور : وأكرر شكري لألستاذي  الفاضلني املناقشني 

علي  ب   : وكذلك الدكتور , كلية الشريعة وأصول الدي   -احلديث وعلومه املشارك جبامعة امللك خالد 

, كلية الشريعة وأصول الدي  -أستاذ احلديث املساعد جبامعة امللك خالد  حممد  ب   حس   العطيف

فجزاهم هللا خرياً على , شاهبا م  خلل الرسالة وتقوميها وتصحيح ما على تفضلهما على قراءة هذه 

     .جتشمهما هذا العناء 

(  أم سعد )ويف اخلتام أرى أنه م  الواجب علي أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان ألمي العزيزة 

إمتام الرسالة مبا أجده منها م  تشجيع واهتمام وتذليل  بعد هللا على املواصلة يفاليت كانت عوناً يل 

  –جزاها هللا عين خرياً –الصعوبات 

على صربه وحتمله معي طوال مدة ( سلمان ) خ وكما أشكر مجيع أخويت األعزاء خاصة األ

 .أن جيزيهم خري اجلزاء وأال حيرمين وإياهم األجر والثواب  فأسال هللا , إعداد هذا البحث 
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 املـقدمـة

العظيم  والقادر, القوي املتني , املنعم على عباده املؤمنني , احلمد هلل اهلادي إىل الصراط املبني 

وِضح لعباده
 
والصماة , بني ينواستغفره استغفار امل, الشاكري  أمحده محد , اجلنة وطريق السعري طريق  امل

والغي , الفارق بني اهلدى والضمال , واملرسل بالكتاب املبني , والسمام على املبعوث رمحة للعاملني 

فيزدادوا إميانًا , نني نفوس املؤمولتستقر معانيه يف , أنزل كتابه ليتدبره املوقنني , والشك واليقني , والرشاد 

 : قال هللا تعاىل ,  وطمأنينةً  وسكينةً ,  ةً رًضا وقناع,  ةً وهداي ونورًا,  ةً وبصري  وعلًما, ويقيًنا 

   

   

    

   

  [ . 57:يون.] 

 أمــــا بعــــد

املؤم  ع  نفسه صد ؛ إذ به يلرجحت هبا ببقية أعمال القلوب اليقني كلمة لو وزنت فإن 

رباط م  القوي العزيز على قلوب أوليائه ,  وهوعدوان الشيطان ,  يطرد ع  ذاتهو , هجمات اهلوى 

ئق ذات هبجة ينعم هبا م  ذاق حماوته رياض وحداو ,  ونور م  الرمح  يهدي به م  أسعده م  أصفيائه

ومل , ويفوز بثمراهتا م  أدرك لذته , وحيرم م  عبريها ومينع م  اسرتواح نسيمها م  مل يدرك مجاله , 

, رم يف امللمات برهانه سنه وجماله , بل يهوي يف الذلة واملهانة والضعة واحلقارة م  ح  حبيشعر قلبه 

 . وأضل يف النائبات إميانه

, به على عباده نعمة اإلميان واليقني ؛ إذ هبما يأن  املؤم    نعم هللا  أعظم ما ي  وإن م

وصدق هللا , ونار الريب والضمال , ويزول عنه عذاب احلرية والشك , ويطمئ  قلبه , وتسك  نفسه 
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     : القائل 

    
   

  [ .093:طه .] 

موضوع اليقني ذو أمهية بالغة يف جانب العقيدة واالعتقاد ؛ إذ إنه سيسهم حبول هللا وقوته يف و 

ترسيخ عقيدة املؤم  باحلجة والربهان ؛ لتقف سدًا ضد محمات التشكيك اليت يبثها شياطني اإلن  

أصبح يف حص  حصني م  مكائد الشيطان , ورسخ اليقني يف قلبه , فمىت قويت عقيدة املؤم  , واجل  

م  خلق  : يأيت الشيطان أحدكم فيقول :)  فقد قال الرسول , الذي هو العدو اللدود , ووساوسه 

 (0)(.م  خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل ولينته : كذا ؟ م  خلق كذا ؟ حىت يقول 

يتجنب و ,  فيزن أعماله مبيزان اليقني ته كلها على اليقنيأمر اإلسمام أن يبين العبد حياوقد 

وم  ذلك ما ,  ويطرح عنه القلق والشكوك ؛ حىت يسلم له أجر العمل ويكتمل ثوابه, لظنون الشك وا

أشكل عليه ف إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاً  ):  رسولالقال :  قال  أيب هريرة  حديثجاء يف

 (9)(. أو جيد رحياً  اً م  املسجد حىت يسمع صوت أخرج منه شيء أم ال فما خيرج   

:)   قال رسول هللا: قال   ومنها ما جاء يف باب الصماة م  حديث أيب سعيد اخلدري

ِ على اليقني فإذا استيق  الت مام سجد سجد كإذا شك أحدكم يف صماته فليلق الش فإن كانت  تنيولَيْبن

                                      
   . 4019: رقم, 4/0023أخرجه البخاري  (0)

 . 469:رقم, 0/976 أخرجه مسلم (9)
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لصماته وكانت  اً جدتان وإن كانت ناقصة كانت الر كعة متامصماته تامًة كانت الر كعة نافلًة والس  

 (4)(. الس جدتان مرغميتن الش يطانِ 
نفع هللا وباليقني الذي , مثمًا يف القرآن بالشك الذي ال ينفع معه عمل  وقد ضرب هللا 

   :   فقال , بأهله 

   
  

    
    

   
     

   
    

    
    
    

   
  [ .07:الرعد .] 

؛ نستقي م  معينهما الصايف  وسنة رسوله  فما بد م  عودة صادقة إىل كتاب هللا 

ونفوز باألم  واألمان , فنحيا حياة السعداء , راجني جنات اخللود  اإلميان واليقني يف سرينا إىل هللا 

                                      
واب  حبان يف , ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم :) وقال,  0919: رقم, 0/361أخرجه احلاكم  (4)

والنسائي ,  0901:رقم, 0/419واب  ماجه ,  0194:رقم, 9/001واب  خزمية ,  9663:رقم,  6/417صحيحه 

ويف صحيح اب  , ( 211)أيب داود  وصححه األلباين يف صحيح,  00717:رقم, 4/79وأمحد ,  0:رقم, 4/97

  (.حديث حس  صحيح :) وقال, ( 226)ماجه 
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والبعد , والتيه والضمال , عناء والشقاء وال, ون بعد ع  أنفسنا الشك والرِيب , والسكينة والطمأنينة , 

 .والضياع 

اليقني وأثره يف حياة املؤمنني يف ضوء " وم  هذا املنطلق اخرتت أن يكون موضوع رساليت 

وأرجو أجره وذخره , ومجيع املسلمني واملسلمات , وقارئه , أسأل هللا أن ينفع هبا كاتبه , " السنة النبوية 

       عند هللا يوم العرض األكرب

      
   . [12,  11:الشعراء.] 

 :أمهية املوضوع 

, الرتبوية يف هتذيب النف  و ية دعرفة اليقني وآثاره العقطرق مثل هذا املوضوع ملاحلاجة املاسة ل .0

 أو انعدامه , ابات نفسية منشأها قلة اليقنيوإزالة ما يدور يف خلد كثري م  املسلمني م  اضطر 

. 

قال , وأسوة   مثال   وهلم يف إبراهيم , قلوهبم  به ليزداد أهل اإلميان يقينًا بدينهم وتطمئ  .9

      : هللا تعاىل

    
    

     
  .[961:البقرة.] 

واختذوها , ومما يدل على أمهية هذا املوضوع أن هللا مدح املؤمنني الذي  اتصفوا هبذه الصفة  .4

  : فقال هللا تعاىل , اً لتثبيت العقيدة وأسلوباً عملي, منهجاً يف حياهتم 
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[ . 93ـ 94:السجدة.] 

 : أسباب اختيار املوضوع

 .  خمال البحث يف هذا املوضوع خدمة السنة النبوية م .0

وجيمع  ا يف بابهمرجعً على حنو يكون  م  قبل -يف حد علمي  -ن هذا املوضوع مل يطرق أ .9

 .شتاته 

 . هذا املوضوع له صلة وثيقة مبجال االختصاص .4

 .أن هذا املوضوع مل يدرس م  قبل دراسة موضوعية حديثية  .3

 . االت احلياةإظهار الثراء املعريف للسنة النبوية يف مجيع جم .5

ال  الضعف إظهار ما صح يف هذا الباب م  أحاديث وتبيني ما كان فيه ضعف أو كان قوي .6

  . اأو كان منكرً  ينجرب ,

 : الدراسات السابقة

بالبحث واملتابعة واالتصال باملراكز العلمية واجلامعات داخل اململكة العربية السعودية مل أقف 

ولكين وقفت على أحباث يف اليقني وما , السنة النبوية ضوء وضوع يف على دراسة علمية جامعية هلذا امل

 :يشاهبه يف ختصصات آخرى غري ختصص السنة النبوية منها 

 .رسالة ماجستري للدكتور يوسف حممود " أس  اليقني بني الفكر الديين والفلسفي"  .0
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جستري حلواء حممد رسالة ما" الشك واليقني وأثرمها على احلياة يف ضوء القرآن الكرمي "  .9

 .طاهر آدم هوساوي 

 .رسالة املاجستري لت وي  فوم " الظ  وأثره يف الطهارة " .4

 .رسالة ماجستري حلس  ب  علي أمحد كاري" الظ  وأثره يف الصماة والصيام "  .3

كتب شيخ اإلسمام اب  : مباحث ع  اليقني يف ثنايا بعض الكتب مثل  كما أنين وجدت

 . -رمحه هللا-وأيضاً كتاب اليقني الب  أيب الدنيا ,  -هللا هارمح-يمتيمية وتلميذه اب  الق

 :وأما ما سأقدمه يف حبثي من جديد فهو على النحو التايل 

 . م  آيات وأحاديث وآثار اليقنيمجع النصوص املتعلقة ب .0

 .دراسة موضوعية  دراستها .9

 .يف مواضعها املناسبة حسب خطة البحث  توظيفها .4

 .يث اليت حتتاج إىل احلكم عليها ما أمكنين ذلكاحلكم على األحاد .3

 :ثــج البحـمنه

 :سيكون املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج االستقرائي التحليلي وذلك على النحو التايل 

كتب السنة الصحيحة والسن  واملسانيد والصحاح وغريها جلمع ما ميكنين مجعه ستقراء  ا: أوالً 

 . ضوع اليقني م  األحاديث املتعلقة مبو 

 :معاجلة األحاديث ودراستها دراسة موضوعية وذلك على النحو التايل: ثانياً 

فإن كانت اللفظة مما يتعلق بصلب املوضوع فأتوسع بينته ـ ما كان يف احلديث م  لفظ غريب 0

 .يف بياهنا إذا كان معىن احلديث مبنياً عليها

 .ـ أدرس مسائل احلديث املختصة بالبحث9
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ن دراسة املسألة يف ضوء احلديث وذلك بذكر وجه الداللة م  احلديث على املسألة ـ تكو 4

 .  ذلك بنقول ع  العلماء مدعمةً 

, إليهما  تفي بالعزوأكـ ختريج األحاديث م  مصادرها األصلية فإذا كان ورد يف الصحيحني ف3

خري  , فإن مل أجد فيه قول كتفي بتصحيح م  صححه م  العلماء املتقدمني أو املتأأفإن مل يك  فإين 

. بالصحة أو الضعف للعلماء املتقدمني واملتأخري  فإنين أجتهد يف دراسته واحلكم عليه ما أمك  ذلك  

 :الصعوبات اليت واجهتين 

بل لقد عرضت يل مجلة م  الصعوبات أوجزها , يسري اجلمع , مل يك  البحث سهل املسالك 

 :فيما يلي 

وتلك اجلزئيات ال جتتمع حتت موضع , ئياته وكثرة جز , تشعب املوضوع  .0

 .ا أجد صعوبة يف مجعها داخل إطار موضوع واحد واحد مم

استلزم بعض ت وقوة الصلة بني كثري منها مما تعدد األسباب واملوضوعا .9

 .أو توظيف النص يف أكثر م  موضع , التكرار 

 . وتباي  وجهات النظر فيه, وجتاذب أطرافه , دقة املوضوع  .4

 .اليت تتحدث ع  هذا املوضوعالدراسات والبحوث قلة  .3

 .ختريج احلديث م  كتب السنة واحلكم عليه  .5

 :خطة البحث

 . خامتة, وحتت كل فصل مباحث , وحتت كل باب فصول , تنقسم اخلطة إىل بابني 

 : بأعمال القلوب تهعالقمنزلته ومراتبه و اليقني و  : الباب األول 

 : وفيه فصالن
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 . فهوم اليقني ومنزلته ومراتبهم : الفصل األول

 : ة مباحثمخسفيه  

 .تعريف اليقني يف اللغة واالصطماح : املبحث األول

 .على معىن اليقني األلفاظ الدالة  :  املبحث الثاين

 .املضادة ملعىن اليقني األلفاظ  : املبحث الثالث

 .منزلة  اليقني  : املبحث الرابع

 . مراتب اليقني: خلامس املبحث ا

 

 :عماقة اليقني بأعمال القلوب : الفصل الثاين

 :فيه مخسة مباحث

 .عماقة اليقني باإلميان : ث األولـاملبح

 .عماقة اليقني باإلحسان :  ث الثاينـاملبح

 .عماقة اليقني بالتوكل : ث الثالثـاملبح

 .عماقة اليقني بالصرب : ث الرابعـاملبح

 .لرجاءعماقة اليقني باخلوف وا:  ث اخلامسـاملبح

 

 : تصديقاً وانقياداً ومثاره جماالت اليقني  : الباب الثاين

 :وفيه ثالثة فصول

 :جماالت اليقني م  حيث التصديق : الفصل األول
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 :مباحثة مخسفيه 

 . التصديق بالوحي : ث األولــــــــاملبح

 . التصديق بأمساء هللا وصفاته : ث الثاينـــــــــاملبح

 . التصديق بالغيب : ث الثالثــــــاملبح

 .التصديق بالغيب  : ث الرابعــــــــــاملبح

 . التصديق بالتمكني هلذا الدي  :املبحث اخلامس 

 

 :جماالت اليقني من حيث االنقياد : الفصل الثاين

 : مباحث أربعةفيه 

 .واالنتهاء ع  النواهي الشرعية الشرعية وامر االنقياد يف القيام باأل : املبحث األول

 .  االنقياد يف القيام بالعبادات املالية : بحث الثاينامل

 .االنقياد يف األمر باملعروف والنهي ع  املنكر : املبحث الثالث

 .االنقياد يف معاملة اخللق باحلسىن:  املبحث الرابع

 

 :حتقق اليقني وآثاره ومثاره: الفصل الثالث

 :وفيه أربعة مباحث

 .لنيب اليقني يف حياة ا : املبحث األول

  .مناذج م  حياة املوقنني : املبحث الثاين

 .وسائل وطرق حتقيق اليقني :املبحث الثالث
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 . اليقني آثار : املبحث الرابع

 .وحتوي أهم نتائج البحث والتوصيات..اخلامتة

, وفهرس اآلثار , ديث وفهرس األحا, فهرس اآليات و , فهرس املصادر واملراجع  :الفهارس 

 .ملوضوعات وأخرياً فهرس ا

أن جيعل هذا البحث نافعًا وخالصًا لوجهه الكرمي وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب  هللا  أسأل

  . العاملني وهللا أعلم وصلى هللا على حممد 
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 ب األول البا
اليقني ومنزلته ومراتبه  

 وعالقته بأعمال القلوب 
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 األول الفصل
 ومراتبه ومنزلته مفهوم اليقني
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 املبحث األول
تعريف اليقني يف اللغة 

 واالصطماح
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 ولاملبحث األ

 تعريف اليقني يف اللغة واالصطالح
 : تعريف اليقني لغة : املطلب األول

 , يقنت :يقال , الشك زوال:  واليقني,   َ قَ اليَـ مأخوذ م   والنون والقاف الياء : اليقني

:  واليقني, وق  إيقانًا , فهو موق  , ويق  ييق  يقنًا , فهو يق  وقد أيق  ي  ,  وأيقنت , واستيقنت

  (0) . نقيض الشك
مبعىن (  يق  املاء يف احلوض ):  يقال, قرار الشيء :  اليقني لغة :( هـ 106: ت) ال اجلرجاينق

ألن ضد اليقني الريب , وهو نوع م  ؛ إذا استقر ع  احلركة " ماء يق " :و معىن قوهلم هو , استقر 

 (4).  واالضطراب, احلركة 

هلذا ال ؛ و استدالل و لعلم احلاصل ع  نظر ا:  اليقني لغة"  :( هـ 771: ت )ي قال الفيومو 

) ووضح فهو , م  باب تعب إذا ثبت ( يقناً ), ( ييق )األمر ( يق ):يقال و ( يقينًا ) يسمى علم هللا 

 (5)" . فعيل مبعىن فاعل( يقني 

أصله الشك مث جيعل و مبنزلة الظ  ,  جعلونهدخل كاد , ويكاد يف اليقني , فيوم  العرب م  ي  

  (6).يقيناً 

                                      
 .357/ 04لسان العرب ,  6/090انظر مقايي  اللغة  (0)

 .6/057مقايي  اللغة ,  0/449التعريفات  (4)

 . 9/610املصباح املنري  (5)

 .01/072هتذيب اللغة  (6)
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, والكاف , الزاء : زك   ": ( هـ 425: ت )س قال اب  فار  ,وقد يأيت معىن اليقني بلفظ زك  

وأهل التحقيق م  اللغويني , هو اليقني : ويقولون , هو الظ  : والنون أصل خيتلف يف معناه يقولون 

  (9)."وأيقنته ,  زكنت منك كذا أي علمته: يقولون 

معاين متقاربة م  أهنا تفيد  , م  الناحية اللغوية اليقني وهكذا لوحظ م  خمال تتبع مادة

 . وكلها معان واحدة, والطمأنينة , والثقة , والثبات , االستقرار و , التحقيق 

, منها املصدر :  بصيغ متعددة (4) مرةمثان وعشري  اليقني يف القرآن الكرمي مادة  ولقد وردت

 . ومنها الصفة, ومنها االسم , ومنها الفعل 

  : يف قوله تعاىل وردت مرة واحدة يف سورة الرعد " توقنون"فنجد كلمة 

   

     

    

    

     

   

   

    . [9:الرعد]  , وردت كلمة و

   :منها قوله تعاىل  (3) حدى عشرةإ" يوقنون"

    

                                      
 .4/07مقايي  اللغة   (9)

 . 169:هرس أللفاظ القرآن الكرمي صانظر املعجم املف (4)

,  3:لقمان ,  61:الروم ,  19,  4: النمل مرتني,  51:واملائدة ,  001,  3: ذكرت يف سورة البقرة مرتني  (3)

 . 46:الطور,  91,  3: اجلاثية ,  93:السجدة 
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 [ .3:البقرة.] 

  :قوله تعاىل , يف  مرة يف سورة النمل"  استيقنتها" وردت كلمةكما 

  

 

    

    

   .[03:النمل] 

    :قوله تعاىل  , يف يف سورة املدثر واحدة مرة"  وليستيق " ووردت كلمة 
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      . [

 [ 40 :املدثر

   : وله تعاىلمنها ق (0) سبع مرات" اليقني"وردت كلمة 

   

  [ .22:احلجر]. 

   :قوله تعاىل , يف مرة واحدة يف سورة السجدة بالرفع " موقنون"وردت كلمة 

   

   

   

  

    

  .[09:السجدة.] 

  : قوله تعاىلمنها  (0) أربع مراتبالنصب واجلر " موقنني"وردت كلمة 

   
  

   

  [ . 75:األنعام.] 
   :  قوله تعاىليف  مرة واحدة" مبستيقنني"وردت كلمة 

    
    

     
      

  .[49:جلاثيةا] 
  : قوله تعاىليف مرة واحدة يف سورة النساء " يقيناً "ووردت 

   
    

     

                                      
 . 7,  5:  التكاثر,  37: املدثر ,  50: احلاقة ,  25: الواقعة ,  99:ذكرت يف سورة النمل (0)

 . 91:الذاريات ,  7: الدخان ,  93: ويف الشعراء ,  75:وردت يف سورة األنعام  (0)
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   .  [ 057 –النساء] 
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 املطلـــب الثاين

 تعريف اليقني يف االصطالح

ميك  اإلشارة إليها , لطوائف وكذلك حبسب احبسب العلوم املتنوعة معاين يف االصطماح لليقني عدة 

 :فيما يلي 

  :اليقني كعبادة قلبية عند أهل السنة واجلماعة : أوالً 

يق  املاء يف احلوض إذا :  هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء يقال: " قال اجلرجاين و   .0

 ( 4)". استقر فيه

ويراد به , تقر يف القلب العلم املس:" اليقني بأنه  -رمحة هللا -ب  تيمية اشيخ اإلسمام  عرف .9

 ( 3) . " فما يطلق املوق  إال على م  استقر يف قلبه العلم والعمل, العمل هبذا العلم 

العلم احلاصل للقلب بعد النظر  : "بأنه  - محه هللار  -احلنبلي اب  رجب  ه اإلمامعرف .4

 (5) . "واالستدالل 

الواصل إىل القلب , الداعي العلم التام  ": هبأن -رمحه هللا-سعدي عبد الرمح  الالشيخ  هوعرف  .3

 ( 6) . " إىل العمل

                                      
 .0/449التعريفات للجرجاين  (4)

 . 06/447كتب ورسائل وفتاوى اب  تيمية يف التفسري   (3)

 .03,  0/04فتح الباري الب  رجب  (5)

 . 0/610تفسري السعدي  (6)
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 فإننا خنلص إىل أن معىن اليقنيوبالنظر والتأمل فيما سبق م  أقوال العلماء يف بيان معىن اليقني 

اعتقادًا جازمًا ثابتًا , مزيمًا للشك والريب , حمققاً , االعتقاد بأصول الدي  : " هو  يف االصطماح

 ." , ومطابقاً للواقع , وموجباً للعمل  ينةلسكوا للطمأنينة

 :(1)اليقني عند الفالسفة واملتكلمة : ثانياً 

اليقني عندهم مرتبط ارتباطاً وثيقاً كلياً بنظرية املعرفة ؛ ألن اليقني عندهم هي احدى مراتب وطرق 

 إىل العلم وصول مراتب أول أن واعلم:) الوصول إىل العلم واملعرفة بعد الفقه والدراية , قال الكندي 

 حماولة وهو :التذكر مث , العقل يف املعقول استحكام وهو:  احلفظ مث , اإلدراك مث , الشعور : النف 

:  الفهم مث , الذه  إىل املطلوبة الصورة رجوع وهو:  الذكر مث , املعلومات م  زال ما اسرتجاع النف 

:  الدراية مث , خطابه م  املخاطب بغرض العلم وهو : الفقه مث , خماطبك م  بلفظ غالباً  التعلق وهو

 الذه  مث , خمافه تتخيل وال الشيء تعلم أن وهو:  اليقني مث , مقدمات تردد بعد احلاصلة املعرفة وهو

 املبادئ إىل املطالب م  االنتقال وهو:  الفكر مث , احلاصلة غري العلوم لكسب استعدادها قوة وهو: 

 قوة وهو:  الذكاء مث , الفكر عمل به يتميز الذي وهو:  احلدس مث , املطالب ىلإ املبادئ م  ورجوعها

 مث , األنفع استنباط وهو:  الكي  مث , معرفته يقصد الذي للشيء التنبه وهي:  الفطنة مث , احلدس
                                      

قة واحدة مبسميني خمتلفني و مما يؤكد ذلك ما جاء يف املوسوعة امليسرة يف األديان الذي يظهر يل أهنما فر ( 0)

فما قام علم الكمام ووضعت أصوله وقواعده األوىل إال يف عهد املأمون , بعدما : "....0127ص 9واملذاهب مج 

ا دعا إىل اخلصام ووقوع حدث اخلماف يف تفاصيل العقائد بعد ترمجة كتب اليونان الفلسفية إىل اللغة العربية مم

 –الزنادقة  –املناظرات واجملادالت مع أصحاب العقائد الباطلة م  جموس وصابئة ونصارى وفماسفة وم  تأثر هبم 

باإلضافة على ..حول ذات هللا تعاىل مما دفع املعتزلة و خباصة البغداديني منهم إىل االستعانة برتاث نصارى الشرق 

ص  9فتبني م  هذا أنه ال فرق بينهم ـ انظر كذلك شرح الطحاوية مج " هم ودحض شبهاهتم الرتاث الفلسفي للرد علي

406 /405 . 
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 مث , االلتباس بعد حيصل علم وهو:  التبني مث , فيها اخلاطر وإجالة املقدمات استحضار وهو:  الرأي

:  الظ  مث , وجوهه مجيع م  بالشيء العلم وهي:  اإلحاطة مث , التأمل بعد العلم وهو:  االستبصار

 و بالوسائط الغائبات به تدرك جوهر وهو:  العقل مث , الرجحان بصفة الشك طريف أخذ وهو

 (0)(.واملدرك باملشاهدة احملسوسات

ق املماحظة والتجربة واخلربة احلسية وعند بعضهم واملعرفة اليقينية القاطعة هي ما كانت عندهم ع  طري

 .اآلخر ع  طريق احلجة والربهان 

 الذي الربهانوعلى هذا فكل علم حصل ع  طريق الربهان يسمى علما يقينياً ولذا فقد أطلقوا على 

 (9)." الوجود برهان" لفظ  بوجوده اليقني يعطي

 ( 4).اليقني إلفادة قطعية مقدمات م  ملؤلفا هوو :  الربهاين القياس: وم  أنواع القياس عندهم

 :  ةستعند الفالسفة هي القضايا اليت حيصل منها التصديق اليقيين وهي  واليقينيات

 م  أعظم الكل:  حنو طرفيه تصور مبجرد العقل به جيزم ما وهي , البديهيات وتسمى األوليات :أوهلا

 .  اجلزء

 البهائم فإن وأمله وعطشه اإلنسان كجوع عقل إىل يفتقر ال ما وهي , الباطنية املشاهدات : ثانيها

 . تدركه

                                      
 . 67,  0/66الكليات ( 0)

 .  0/331احلروف للفارايب ( 9)

 . 0/591الكليات ( 4)
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 ما وهي وهي أمور وقع التصديق هبا م  احلسي مبعاونة قياس خفي ,: أو اجملربات  التجربيات : ثالثها

 باخلمر العامة كعلم يعم وقد كحكمنا بأن الضرب مؤمل للحيوان , وحز الرقبة مهلك  العادة م  حيصل

 .  املسهمات بإسهال الطبيب كعلم خيص وقد , مسكر أنه

 . يرها مل مل  مكة بوجود كالعلم تواتراً  األخبار بنف  حيصل ما وهي , املتواترات : رابعها

 نور:  كقولنا القرائ  مع التجربيات ترتيب دون لرتتيب العقل به جيزم ما وهي , احلدسيات : خامسها

 .  الشم  م  مستفاد القمر

 , مضيئة والشم  حارة كالنار باملشاهدة أعين الظاهر باحل  حيصل ما وهي , ساتاحملسو  :سادسها

 (0). الربهان منها يتألف اليت اليقينيات مجلة فهذه

 :اليقني يف اصطالح الفقهاء : ثالثاً 

إن معىن اليقني عند الفقهاء أوسع م  معناه عند الفماسفة فما يشمل فقط األمر املتحقق الوقوع بل 

  (0). يغلب على الظ  وقوعه ؛ ألن األحكام الفقهية إمنا تبىن على الظاهر وغلبة الظ  يشمل ما

 حقيقة ال الظاهر العلم به املراد" (:مؤمنات علمتموه  فإن (تعاىل قولهيف : قال أبو بكر اجلصاص  

 علمنا مبا إال شهدنا وما سرق ابنك إن)  يوسف أخوة قول مثل وهو إليه لنا سبيل ال ذلك ألن ؛ اليقني

 ملا الظاهر جهة م  بالسرقة عليه حكموا وإمنا احلقيقة يف سرق يك  مل ألنه؛  الظاهر العلم يعنون (

 (9) ".رحله يف الصواع وجدوا

                                      
 . 210 -0/219الكليات ( 0)

  46 - 45: ص , ليعقوب الباحسني  " اليقني ال يزول بالشك " رسالة ماجستري بعنوان ( 0)

 . 5/491أحكام القرآن للجصاص ( 9)
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, فالفقهاء ال يطلقون لفظ اليقني على العلم اليقيين املؤكد فقط بل يطلقونه على الظ  الظاهر احملتمل 

اعلم أهنم يطلقون العلم واليقني ويريدون به الظ  الظاهر ال حقيقة العلم و : )  -رمحه هللا –قال النووي 

 (4).....(. واليقني 

الفقه مبين على العمل بالظ  الظاهر أكثر م  كونه مبىن على العمل باليقني ؛ ألنه يصعب جداً تصور 

صول إىل احلقيقة األمور على حقيقتها ؛ ولذا فإن احلاكم اجملتهد إذا بذل جهده يف تقصي احلق والو 

بالنظر إىل القرائ   ومع ذلك مل يصل إىل الصواب واليقني يف احلكم فإنه يعذر ؛ ألن هذا غاية وسعه 

 ع  أخربهتا  النيب زوج -رضي هللا عنها– سلمة ومل يأمره هللا بأكثر م  ذلك وقد ورد يف حديث أم

 فلعل اخلصم يأتيين وإنه بشر أنا إمنا : ) فقال إليهم فخرج حجرته بباب خصومة مسع أنه هللا  رسول

 فإمنا مسلم حبق له قضيت فم  بذلك له فأقضي صادق أنه فأحسب بعض م  أبلغ يكون أن بعضكم

 (0)(.ليرتكها  أو فليأخذها النار م  قطعة هي

وخماصة األمر أن الفقهاء يعتدون بالظ  يف بناء األحكام لتعذر وجود اليقني يف أكثر األحكام فريتقي 

 . عندهم غالب الظ  إىل  درجة اليقني 

 : تعريف اليقني يف اصطالح الصوفية: رابعاً 

 حمرق جسم بأهنا النار فعلم وحاالً  وشهوداً  علماً  به والبقاء احلق يف العبد فناءهو  الصوفية عند اليقني 

 (4). اليقني حق فيها واحلرق , اليقني عني ومعاينتها , اليقني علم

                                      
 .0/017اجملموع  ( 4)

 0704: رقم, 4/0447ومسلم ,  7010:رقم,  2/79أخرجه البخاري ( 0)

 .9/40دستور العلماء   (4)
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وفية ي قصد به ظهور نور اإلميان على سلوك املوق  حىت يبدو الغيب عنده كاملشاهد فاليقني عند الص

واملشكوك فيه متيق  فيه فيستشعر بنور إميانه و بصريته ما أخفاه هللا له م  األمور الغيبية فتسك  نفسه 

عىن أن مب (0)وتطمئ  ولك  بعضهم يرى أن هذا حيصل بشاهد الوجد و الذوق ال بداللة العقل والنقل 

 .مرجع اليقني وظهور احلقيقة كما يقولون إىل احل  والذوق  ال نصوص الشرع والدي  

هو الذي ينكشف فيه املعلوم انكشافاً ال " : العلم اليقيين بأنه  -رمحه هللا- عرف أبو حامد الغزايلوقد 

ك , بل األمان م  والوهم , وال يتسع القلب لتقدير ذل, يبقى معه ريب , وال يفارقه إمكان الغلط 

م  يقلب احلجر ذهباً  -مثمًا  -اخلطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقني , مقارنة لو حتدى بإظهار بطمانه 

أن العشرة أكثر م  الثماثة , فلو : وإنكاراً , فإين إذا علمت , والعصا ثعباناً , مل يورث ذلك شكاً , 

قلب هذه العصا ثعباناً , وقلبها , وشاهدت ذلك منه , ال بل الثماثة أكثر , بدليل أين أ: قال يل قائل 

مل أشك بسببه يف معرفيت , ومل حيصل يل منه إال التعجب م  كيفية قدرته عليه فأما الشك بسببه فيما 

وال أتيقنه هذا النوع م  اليقني , فهو علم , مث علمت أن كل ما ال أعلمه على هذا الوجه , علمته فما 

 (1)." فلي  بعلم يقيين, ان معه , وكل علم ال أمان معه وال أم, ال ثقة به 

 (اليقني يأتيك حىت ربك واعبد) :تعاىل  قولهيف  باليقني املراد أن إىل املماحدة بعض الصوفية م  ذهبو 

 وضمال كفر وهذا عندهم التكليف عنه سقط املعرفة إىل أحدهم وصل فمىت املعرفةهي  [ 22:احلجر] 

 وما وصفاته حبقوقه وأعرفهم باهلل الناس أعلم وأصحاهبم هم كانوا السمام ليهمع األنبياء فإن وجهل

                                      
 . 445,  4/443دستور العلماء ( 0)

 .7,   6/ 0املنقذ م  الضمال  (1)
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 الوفاة حني إىل اخلريات فعل على ومواظبة عبادة الناس وأكثر أعبد هذا مع وكانوا التعظيم م  يستحق

 (9).  املوت هنا ها باليقني املراد وإمنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .9/560تفسري اب  كثري  (9)
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 ثاين ال املبحث
 على الدالة األلفاظ
  اليقني عىنم 

 
 
 



- 36 - 
 

 
 

  بحث الثاينامل
 معىن اليقنيعلى  األلفاظ الدالة

معىن فنجد أن , إن م  مميزات لغتنا العربية اخلالدة أن الكلمة الواحدة جتد هلا مرادفات ك ثر 
الفروق اللغوية الدقيقة مستوحاة م   سنذكرها يف هذا املبحث مع ذكر بعض ألفاظ كثرية باليقني ورد 
, والسنة , طماقات اليقني عمومًا يف القرآن اسنعرج على و  شراح ,م العلماء الوكما, كتب اللغة 

 . واألحاديث اليت حتمل معىن اليقني, ونستدل على ذلك جبملة م  اآليات 
 العلم  :اللفظ األول 

) :  ويراد به اليقني ؛ يقال العلم يطلق فإناليقني ,  معىن م  األلفاظ الدالة على عدالعلم يلفظ 
  (0). إذا تيق ( يعلم )  (علم 

      :ومنه قوله تعاىل 

  [ .5:التكاثر]  العلم واليقني األمر حق  أيقنتمأي لو
 .  لشغلكم ذلك عما أنتم فيه؛ 

     :  تعاىل هلوقو 

     

    

    

  . [42:األنبياء].  وتيقنوا به ملا استعجلوا العذاب , أي لو علموا تلك احلالة علمًا يقينيًا
  (9) . وخلافوه أشد اخلوف , ولك  ملا ترحل عنهم هذا العلم , قالوا ما قالوا, 

     : قال تعاىلو 

      

      

   . [66:النمل  ]  مث أكد ذلك ,  ل  وقَ  ف يقينهم باآلخرةأي ضع

                                      
 . 9/397نري املصباح امل (0)

 . 326:تفسري السعدي ص ,  4/311انظر فتح القدير  (9)
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         : فقال
    الشك أيت معألن العلم جبميع مراتبه ال ي ؛ والشك يزول به العلم

    قد عميت أبصارهم وبصائرهم ومل يك  يف قلوهبم
 (4). يقني بوقوعها وال احتماهلا

  : قوله تعاىل" : العلم اليقيين الثابت" وم  اآليات اليت وردت فيها كلمة اليقني مبعىن 
  

 
    

    

  .[03:النمل]  ًأي علمت علمًا يقينيا
 (0)."واالستيقان أبلغ م  اإليقان, أهنا آيات م  عند هللا تعاىل 
واالستيقان , وضمائرهم , أهنم جحدوها بألسنتهم , واستيقنوها يف قلوهبم : وفائدة ذكر األنف  

واستيق  أهنا آيات بينة واضحة جاءت م  , م م  اعتقد أبلغ م  اإليقان , وأي ظلم أفحش م  ظل

 (9).عند هللا , مث كابر بتسميتها سحراً بيناً مكشوفاً ال شبهة فيه 

     : قوله تعاىلو 

   

    

    

 (4) .ال خياجله شك أي يعلمون علماً  [93:السجدة]

    :قوله تعاىل 

    

                                      
 . 572: انظر تفسري السعدي ص (4)

 . 614: تفسري السعدي ص,  02/061روح املعاين ,  4/451تفسري اب  كثري  (0)

 .93/051التفسري الكبري  (9)

 .6/099أضواء البيان  (4)



- 38 - 
 

   

   

 . [3:  البقرة ]  (3) . العلم دون الشك: واليقني , النشر هم عاملون و , أي وبالبعث 

     : قوله تعاىلو 

   
    
    

  
   

  
    

   
   
   
  

   
     
     

     
      

     . [

ألنه ؛  م  عدد ممائكة النار حق أي ليعلم أهل التوراة واإلجنيل أن ما أخرب به حممد  [ 40:املدثر

 أي ال يشك  :    ,  موافق ملا يف كتبهم

   

   أن ما قاله حممد قح. 
                                      

 . 0/31تفسري البغوي ,  0/14الكشاف ,  0/011انظر تفسري القرطيب  (3)
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 م الشك بعد أن وصفهم باليقني واملعىن واحد ؟كيف نفى عنه  : فإن قيل 
 , أنه ملا وصفهم باليقني نفى عنهم أن يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم احلاصل اآلن: فاجلواب  

 (0).  فكأنه وصفهم باليقني يف احلال واالستقبال

 :  ليت تدل على أن لفظ العلم حيمل معىن اليقنيا واآلثار ومن األحاديث
 : فقال,  الدجال ذكر مث,  أهله هو مبا هللا على فأثىن الناس يف   هللا رسول قام  رعم ب ـ ع  ا0

يقني عني ورؤية بأنه أعور مع  نقنو تو أي  تعلمونومعىن  (9)(.بأعور لي  هللا وأن أعور أنه تعلمون) 

 .  العلم اليقني التام بأن هللا لي  كذلك سبحانه وتعاىل 

 األدلة إىل يهتدي ال وم  والعامي العامل يدركه حمسوساً  أثراً لكونه  عورأنه أيف احلديث على وإمنا اقتصر 

  (4). كاذب أنه لمع   النقص ع  يتعاىل واإلله اخللقة ناقص وهو الربوبية ادعى فإذا , العقلية

 باملوت مقيدة تعاىل هللا رؤية ألن كذب الربوبية دعواه نأ على تنبيه وفيه :" -رمحه هللا-قال ب  حجر

  (3) . " ذلك مع الناس ويراه هللا نهأ يدعي والدجال

فاملؤم  يعلم علماً يقينياً ال شك ,  استحالة رؤية هللا يف الدنيا: م  عقيدة أهل السنة واجلماعة و  

ألن البصر يف " :  -رمحه هللا -قال اإلمام مالك , وإمنا ي رى يف اآلخرة , فيه أن هللا ال ي رى يف الدنيا 

, فلم يقدر على رؤية الباقي خبمافه يف اآلخرة , فإنه ملا خلق للبقاء األبدي قوي  , ق للفناءالدنيا خل

 ( 0)". .. .. وقدر على نظر الباقي سبحانه

                                      
 . 069,  3/060التسهيل لعلوم التنزيل  (0)

 . 062:رقم, 0/053ومسلم,  4052:رقم, 4/0903أخرجه البخاري  (9)

 . 6/91حتفة األحوذي   (4)

 04/26فتح الباري  (3)

 . 0/099مرقاة املفاتيح  (0)
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م  علم أن الصماة عليه حق واجب  ) : قال ع  رسول هللا   حديث عثمان ب  عفان  ـ9

  (9) (.دخل اجلنة

فإنه ال  ةوأهنا عليه واجب, ألنه إذا تيق  حقيتها  ل اجلنة ؛بوجوب الصماة فأداها دخ أي م  أيق 

بدخول اجلنة مع  أفيكاف, وبني الصماة اآلخرى م  الصغائر  وإذا واظب عليها كفرت ما بينها, يرتكها 

 (4) . فيها فما يدخل اجلنة بل مأواه النار خالداً , وم  جحد حقيتها كفر , السابقني األولني 

إال هللا  هإل الم  مات وهو يعلم أنه :)  قال رسول هللا  : قال عفان ب   حديث عثمانـ 4

ورد أ -رمحه هللا– اإلمام مسلم أي يوق  يدل على ذلك أن (وهو يعلم  )ومعىن قوله  (3) (.نة دخل اجل

 م  حىت هَ  : فنفدت أزواد القوم قال: يف مسري قال  كنا مع النيب   : قال  هريرة بعده حديث أيب

 فدعوت, ما بقى م  أزواد القوم   لو مجعتيا رسول هللا :  فقال عمر: قال , محائلهم  بعض ربنح

 :) -رمحه هللا - وقال جماهد:  تمره قالبمر الت وذو, فجاء ذو الرب بربه  : قال, ففعل  : قال,  هللا عليها

: ون عليه املاء قال بويشر  هنصو كانوا مي  : قال, بالنوى  وما كانوا يصنعون: قلت , ( اة بنواه نو وذو ال

وأين رسول , أشهد َأن ال إله إال هللا )  :عند ذلك   فقال: قال  .القوم أَزودهتم ألفدعا عليها حىت م

  (5)(.غري شاك فيهما إال دخل اجلنة  دهللا ال يلقى هللا هِبِما عب
 :يتضح من خالل النقاط التالية  فرق بني العلم واليقنيهناك و 

                                      
وأشار البزارايل ,  32:رقم, 0/37  محيد وعبد ب,  342:رقم, 9/17والبزار,  394:رقم, 0/61أخرجه أمحد  (9)

, ال نعلم روي إال ع  عثمان واحلديث ضعيف ؛ ألنه م  طريق عبد امللك ب  عبيد : ) إىل أن عثمان تفرد به فقال 

 (.حس  لغريه:)وقال , ( 419)وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب , (. جمهول : قال علي ب  املديين 

 . 6/340فيض القدير  ,  9/340بشرح اجلامع الصغري  انظر التيسري (4)

 .  96: رقم, 0/55أخرجه مسلم  (3)

 . 97: رقم, 0/55أخرجه مسلم  (5)
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, واليقني هو سكون النف   على سبيل الثقة عليه هو لم هو اعتقاد الشيء على ماالع" ـ أن 0

, وبرد اليقني , ثلج اليقني : ويقال , وهلذا ال جيوز أن يوصف هللا تعاىل باليقني ؛ وثلج الصدر مبا علم 

 يجعلونف ,العامل بالشئ بعد حرية الشك  هو املوق  إن:  وقيل, وبرد العلم , ثلج العلم : وال يقال 

ما يزيل الشك دون : فاليقني , شك وعلم : وقلما يقال , شك ويقني : فيقولون , ضد الشك  اليقني

ولك  ال يقوده ذلك ,  يءدراية بالشو , وميك  للمرء أن يكون على علم  (0) ."  غريه م  أضداد العلوم

عبارة ع  علم حيصل بعد زوال اليقني  ":( هـ  923: ت)  قال أبو عبد هللا الرازي .العلم إىل اليقني

وغري , ألن علمه غري مسبوق بالشبهة ؛ وهلذا ال يوصف علم هللا بكونه يقينًا ؛ الشبهة بسبب التأمل 

وتطابقت صارت سببًا حلصول اليقني إذ  , وتوافقت, مستفاد م  الفكر والتأمل , وإذا كثرت الدالئل 

  (4)". ىت جيزم فتتزايد ح, حيصل بكل واحد منها نوع تأثري وقوة 

معرفة )وال يقال ,  (علم اليقني)يقال , فوق املعرفة  ,وضرب منها  العلمم   نوعأن اليقني ـ 9

   (3).  وال احتمال زوال ال يكون معه جمال عناد, وأوكده  اليقني أبلغ علملك  , و  (اليقني

وما علمته , لعلم نسب إىل ا كل ما رأته العيون: "  ( هـ 936: ت )  املصري قال ذو النون

 (6)" .  القلوب نسب إىل اليقني

اليقني علم ؛ ألن ولي  كل علم يقينًا , كل يقني علم : اليقني ضرب م  العلم فنقول إذن ف
 ولذلك يقال؛  إلشكال ذلك على الناِظر أو , لغموض املعلوم املنظور فيه؛ ونظر  بعد استدالل حيصل  

, ولكنه بعد بذل الوسع يف التعقب , وال يدرك ع  بديهة , ال يعلم  إن اليقني هو العلم الثاين أي أنه :

                                      
 . 23:الفروق اللغوية ص (0)

 .507/ 3تفسري البحر احمليط  (4)

 .0/211كتاب الكليات ,  0/559املفردات يف غريب القرآن  (3)

  .0/014 انظر التعرف ملذهب أهل التصوف (6)



- 42 - 
 

   : صفح , ويقوي ذلك قول ه تعاىلتوال, وإمعان النظر 

   

  

   

 [ .75:األنعام] .(0) 
,  املخرج م  ظمام الشك وتيه الريب,  قيقة العلم املوصل إىل العمل الصاحلـ أن اليقني هو ح4
   :  كما قال تعاىل  على العمل الصاحل والثبات حيمل صاحبه على الطمأنينة والصربالذي 

    

  .[5:التكاثر .] لو تعلمون ما أمامكم , علماً : أي 
ولك  عدم العلم احلقيقي ,  ,لوب , ملا أهلاكم التكاثر , ولبادرمت إىل األعمال الصاحلة يصل إىل الق

– فارساب  قال ,  ولذا فإن اليقني أعلى مراتب العلم؛  (9)م  التكاثر باملال والولد  صريكم إىل ما ترون
بما   اليقني كان علماً فإذا انضم إىل,  ةبشبه العلم إذا انفرد م  نعت اليقني كان علماً : "  -رمحه هللا
   (4) ." شبهة

ألن العلم أخص م  االعتقاد , فاالعتقاد أعمها مث العلم , مث ؛ ـ أن اليقني أخص م  العلم 3
اليقني , واليقني هو اعتقاد الشيء بدليل قاطع ال تعرض له الشكوك , والعلم اعتقاد الشيء بدليل يقبل 

    : ليقني أخص م  العلم قوله تعاىلومما يدل على أن ا,  واملعارضة , الشكوك

    

 .[5:التكاثر]  ً(3). فأضيف إليه إضافة العام للخاص, وغري يقني , ألن العلم قد يكون يقينا 

                                      
 . 0/951انظر املخصص  (0)

 . 243:تفسري السعدي ص (9)

 . 2/19انظر أضواء البيان  (4)

 . 0/311تفسري اب  عرفة  (3)
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,  ومعرفةً ,  فكلما ازداد اإلنسان علمًا ازداد يقيناً , بني العلم واليقني  ق  وثي إذن هناك ترابط  
ويرغ ب  , واإلميان يدعو إىل العلم اويقوي دعائمه, واليقني , إىل اإلميان  ي, فالعلم يهد  هلل وخشيةً 

 (5) ".اللهم زدين علماً وإمياناً ويقيناً :" فيقول  يدعو هللا  ؛ ولذلك كان عبد هللا ب  مسعود  فيه
 :  الظن :الثاين اللفظ 

اليت تدل ( ظ ن ن)وهو مأخوذ م  مادة ,  ظ  يظ  ظناً  : مصدر قوهلم(  ظ  ): تعريفه لغة 
 . فهو م  األضداد , كالرجاء يكون أمناً وخوفاً  , يقني وشك: على معنيني خمتلفني 

 هللا تعاىل ولومنه ق , أي أيقنت: كقول القائل ظننت ظناً   اليقني فهو :للظن  فأما املعىن األول

 :     

     

    

     

  [ . 932:البقرة ](0)  أي يوقنون بلقاء

 (9). هللا 

                                      
 . 1532:رقم, 2/015أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (5)

التنبيه على أن : مها أحد: إمنا أطلق لفظ الظ  على العلم ههنا لوجهني : قال بعض املفسري  يف تفسري هذه اآلية  (0)

أن العلم احلقيقي يف الدنيا ال : والثاين . علم أكثر الناس يف الدنيا باإلضافة إىل علمه يف اآلخرة كالظ  يف جنب العلم

ملَن يـَرنتَاب وان  ال ِذيَ  ءاَمن وان بِاَّللِ  َوَرس وِلِه مث   : ) والصديقني الذي  ذكرهم هللا تعاىل يف قوله تعاىل , يكاد حيصل إال للنبيني 

 . 9/012انظر التفسري الكبري [ 05:احلجرات(.]

 . 4/369مقايي  اللغة ,  0/524كتاب الكليات   (9)
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    :تعاىل  وكقوله

   [ .3:املطففني.]  ونقال املفسر: 

 (4). والظ  هاهنا مبعىن العلم واليقني

      : ومنه قوله تعاىل

   . [ 31: فصلت  ] , أي أيقنوا أهنم لي  هلم يوم القيامة حميص

  . وال مهرب هلم م  عذاب رهبم, أي ال مفر 

    :قوله تعاىل منه و 

  . [ 91: احلاقة  ]فما يراد بالظ  الشك , 

 (3).ألن الش ك يف لقاء احِلساب ك فر  ال جيوز أن ميدح هللا به , فإذا مل جيز ذلك ثبت أنه علم ويقني  ؛

  : وفيما حكاه هللا تعاىل ع  فرعون يف قوله

   .  فالظ  هنا مستعمل يف معىن اليقني ,

   :عزمه هذا كيدًا يف قوله   ولذلك مسى هللا ؛طع القو 

     [.غافر :

97].(5)  

                                      
اجلامع ألحكام ,  5/564فتح القدير ,  2/54زاد املسري ,  9/76تفسري الرازي ,  1/469تفسري البغوي  (4)

 . 0/6109القرآن 

 . 5/931ن أضواء البيا, بتصرف  3/395املخصص  (3)

 .027/ 93تفسري التحرير والتنوير  (5)
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 . أي أيقنت بذلك (6).(وظننت أهنم سيفقدوين ) :يف قصة اإلفك  -رضي هللا عنها– ومنه قول عائشة

 م  يعرفان وفماناً  اً نفما أظ  ما: )   النيب قال:  قالت -رضي هللا عنها- عائشةومنه حديث 

 (0)". املنافقني م  رجلني كانا: "  -رمحه هللا– الليث قال ( شيئاً  ديننا

  (9). الظ  هاهنا مبعىن اليقني ؛ ألنه كان يعرف املنافقني حقيقة بإعمام هللا له هبم يف سورة براءةف

فاتق هللا  (4)ية إن وليت أمراً يا معاو  ):  قال رسول هللا: قال  وكما ورد يف حديث معاوية 
. (6)حىت ابتليت   فما زلت أظ  أين مبتلى بعمل لقول النيب:   قال معاوية(.  (5) واعدل,  (3)

 .فمعىن الظ  يف احلديث اليقني أي ما زلت موقناً أين مبتلى حىت ابتليت 

 قول بسبب يعين للتسبب (فما زلت) يف الفاء ":( هـ0103: ت ) ي القار  نعلي ب  سلطا قال

 حديث يف قوله يف كما اجلزم على:  وليت إن:   قوله يف أن محل فإن , ظين حصول  هللا رسول

 الظ  كان ؛ بالقضية أخربه امللك وكان(  هضِ مي ن  هللا عند م  هذا يك  إن: )  -رضي هللا عنها  -عائشة

    : تعاىل قوله يف كما اليقني مبعىن

   

   

                                      
 . 4201:رقم ,  3/0501أخرجه البخاري  (6)

 . 5791:رقم ,  5/9953أخرجه البخاري  (0)

 . 2/969شرح صحيح البخاري الب  بطال  (9)

 .أي م  أمور الوالية واحلكومة  (4)

 .أي فيما بينك وبينه  (3)

 .أي فيما بني الناس  (5)

وذكره ,  06244:رقم, 91/092وأمحد , ورجاله رجال الصحيح ,  7411:رقم, 04/471أبو يعلى أخرجه  (6)

وأخرجه الطرباين باختصار , رواه أمحد وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح : "وقال , 5/016اهليثمي يف جممع الزوائد 

 .يفوفيه إمساعيل ب  ابراهيم ب  مهاجر وهو ضع, ع  عبد امللك ب  عمري ع  معاوية 
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 .[36:البقرة.] وإن , اليقني حق إىل اليقني علم م  نقماً  (حىت) يف الغاية معىن فيكون 

 , أمته عند راجحاً  إال يكون ال  هللا رسول مثل ترديد ألن؛  معناه علىاً ر جم    فالظ  الرتديد على محل

  (1)." اليقني إىل الظ  م  النقل (حىت) يف الغاية فمعىن
ظننت وظنوا وتظ  والظ  : "  -رمحه هللا–القاضي عياض  قال,  الشك: للظن واملعىن الثاين 

 (0)". وما تصرف منه إمنا هو مبعىن التهمة والشك واعتماد ما ال حتقيق له
  : تعاىل  ولهوم  اآليات اليت تدل على أن الظ  يأيت مبعىن الشك ق

     

   . [  46: يون  ]وقوله تعاىل ع  الكفار:    

    

  . [ 49: اجلاثية . ]  ومنه قوله
   : تعاىل 

    [01:األحزاب.] 
ي أ (9).(إياكم والظ  فإن الظ  أكذب احلديث)  : قال ع  النيب  يرة هر  أيب ومنه حديث

 .الشك
 :  اصطالحاً : الظن 

  (4).هو قوة أحد الشيئني على نقيضه يف النف  
أن الشك هو الرتدد بني النقيضني بما ترجيح ألحدمها على اآلخر  :الفرق بينه وبني الشك و 

, وهو الوقوف بني الشيئني ال مييل القلب إىل أحدمها ,  الشك ما استوى طرفاه : قيلو , عند الشاك 
 (3) . وهو مبنزلة اليقني, فهو غالب الظ   فإذا طرحه فهو ظ     يطرح اآلخرومل, فإذا ترجح أحدمها 

 : ن يف القرآن على مخسة أوجه وللظ

                                      
 . 7/426مرقاة املفاتيح  (1)

 . 0/492مشارق األنوار  (0)

 . 1:رقم, 5/0276أخرجه البخاري  (9)

 . 0/75البحر احمليط  (4)

 . 0/061التعريفات ,  0/393نزهة األعني النواظر  (3)
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  :منه قوله تعاىل  :الشك : أحدها 

   
    

    [ .71:البقرة.](5)  

      : ومنه قوله تعاىل

       

)[.95:اثيةاجل.](0)  

  :  ومنه قوله تعاىل :اليقني :  والثاين

   

   

   [.36:  البقرة] (9) قوله تعاىل  , ويف:   

    

  [ .91:  احلاقة  .](4) 

    : ومنه قوله تعاىل :التهمة : والثالث 

   .[93: التكوير ],  أي

  (3). مبتهم

                                      
 -هذا املوضعيف  -" الظ "و. إال يشكون, وال يعلمون حقيقته وصحته(: إال يظنون:)ومعىن قوله:" قال الطربي  (5)

 .9/965تفسري الطربي ". الشك

 . 99/11تفسري الطربي  (0)

 .9594/ 0تفسري الفخر الرازي  (9)

 .9594/ 0تفسري الفخر الرازى  (4)

 . 1/907تفسري اب  كثري ,  05/977الدر املنثور  (3)
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    : قوله تعاىل ومنه  :احلسبان : والرابع 

     

    

 [.05, 03: االنشقاق] (5).حسب :  أي  

   : ومنه قوله تعاىل :الكذب :  واخلامس

      

    

  .[ 91: النجم].(6)  

 :فنقول  الفرق بني الظن واليقنيوأما 

كل ظ  يف القرآن فهو :"  -رمحه هللا–قال جماهد , مبعىن اليقني " ظ "كثريًا ما يرد لفظ 
 يف املقصود إشكاالً فأوجد مثل ذلك إلتباسًا و مبعىن الشك  أخرى يأيت الظ   ويف مواضع,  (0)".يقني

 بالظ  هل املقصود منه اليقني أم الشك ؟
, وضع ضابط هلا للتفريق بني ما جاء منها للشك (   هـ723 :ت ) ي الزركش اإلمام ولذا حاول
 : للفرق بينهما يف القرآن ضابطان "  : قالف,  وبني ما جاء لليقني

وحيث وجد مذمومًا متوعداً , أنه حيث وجد الظ  حممودًا مثابًا عليه فهو لليقني : أحدمها 
  :  اخلفيفة فهو شك كقوله" إن" أن كل ظ  يتصل به :الثاين و . بالعقاب عليه فهو للشك 

      
[ .941:البقرة .]وكل ظ  يتصل به إن املشددة فاملراد به اليقني كقوله :  

   

  [ . 91:احلاقة] تعاىل  وقوله: 
     .

                                      
 .01/923تفسري روح البيان  (5)

 . 396,  0/395نزهة األعني النواظر  (6)

 . 0/511لياتكتاب الك  (0)
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فدخلت , اخلفيفة خبمافها  (إن)و, املشددة للتأكيد فدخلت على اليقني  (إن) أنواملعىن  [91: القيامة ]
   (4) . يف الشك

  الكافر فهو وم, فهو يقني  كل ظ  يف القرآن م  املؤم   : "قال (هـ 019: ت )  وع  الضحاك
 (5) . " شك

 فمىت, وتارة م  طرف الشك , فيقرب تارة م  طرف اليقني , شك اليقني و الالظ  مرتدد بني ف
 .وهللا أعلم , فهو للشك  املخففة( أن)مىت استعمل معه و , فهو لليقني املثقلة  (أن) الظ  استعمل مع

أما  , وتتخذه اعتقاداً , تقبله النف  شعر بعلم أن الظ  ي  : بني الظ  واليقني  وم  الفروق أيضاً 

وذلك كالكافر الذي يتيق  م  صحة الدي  ؛ وقد يكون جمحودًا ,  العلم واليقني فقد يكون مقبوالً 

  :  وال يتخذه اعتقادًا كما قال هللا تعاىل, ولكنه جيحده , ويعلمه حق العلم 

  

 

    

    

   .[03:النمل] .(0) 

 : التصديق :  الثالث اللفظ

 إال أيق  به ال يسمع شيئاً أي  نيوذو يق, رجل يق   : قد يأيت اليقني مبعىن التصديق , يقال

يقنت األمر : يقال ,  يسمع بهبكل ما  ويصدق يوق  أي: ورجل يقنة ,  (9) ومل يكذبه,  وصدقه

                                      
 . 3/056الربهان يف علوم القرآن  (4)

 .027/ 92تفسري التحرير والتنوير   (5)

 .بتصرف  05:وميض ب  رمزي العمري ص/ انظر متكني الباحث م  احلكم بالنص باحلوادث , د (0)

 . 9/0166املعجم الوسيط ,  2/935هتذيب اللغة ,  04/357لسان العرب  (9)
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وذلك عبارة ع  , وأنا على يقني منه , وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله مبعىن واحد , بالكسر يقينًا 

 (4) ."التصديق

يا رسول : نادى رجل فقال : أيب فراس قال : يقال له , وقد ورد يف حديث أن رجل م  أسلم 

   (3)". التصديق : " فما اليقني ؟ قال! هللا 

وذلك أن يعلم أنه ال ضار إال ؛  بأنه التصديق باملوعود م  هللا  : وعرف بعض العلماء اليقني

   (5). وال مفقر إال هللا , وال رازق إال هللا , وال نافع إال هللا, هللا 

يا غمام )  : فقال يوماً   كنت خلف رسول هللا  : قال  اب  عباسيدل على هذا حديث 

وإذا , إذا سألت فاسأل هللا  , احفظ هللا جتده جتاهك, احفظ هللا حيفظك  , إين أعلمك كلمات

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد  , استعنت فاستع  باهلل 

رفعت  , ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك , كتبه هللا لك

                                      
 .0/005عمدة القاري  (4)

ولك  صححه األلباين يف صحيح , وهو مرسل ,  6151:رقم, 5/439أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  (3)

إن أبا فراس األسلمي مذكور يف الصحابة دون خماف أعلمه وإمنا : ) وقال ,  4: رقم, 0/015الرتغيب والرتهيب 

الرب واب  حجر , وعليه فاحلديث متصل  أم غريه ؟ ورجح الثاين اب  عبد( اختلفوا هل هو ربيعة ب  كعب األسلمي

  ..(.فاإلسناد صحيح , ورجاله كلهم ثقات 

 . 03: ص, يوسف حممود حممد . د, انظر أس  اليقني بني الفكر الديين والفلسفي  (5)
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فإنه يطمئ    اإلنسان مبا يف هذا احلديث م  معاين سامية فعندما يوق (0) (.فت الصحف ج األقمام و

قلبه مبا يأيت م  عند هللا تصديقًا هبذا احلديث , فإنه ال أحد ميلك اخلري والشر والضر والنفع والغىن 

والفزع الذي يصيب  فلماذا اهللع واجلْب والبخل واخلوف, والفقر والعز والذل إال هللا وحده ال شريك له 

 ومذهب :"عند شرحه هلذا احلديث  -رمحه هللا–قال ب  دقيق العيد الكثري م  الناس إال م  رحم هللا ؟ 

 حقاً  مؤمناً  كان تردد وال فيه ريب ال جازماً  تصديقاً  األمور هبذه صدق م  أن اخللف وأئمة السلف

  (9) "..جازمة اعتقادات ع  أو قاطعة براهني ع  ذلك كان سواء

  : قوله تعاىل : التصديق  يأيت مبعىناليقني وم  اآليات اليت تدل على أن  

   

   .[001:البقرة ]أي يصدقون  . 

أي قد أوضحنا الدالالت على صدق الرسل "  :يف تفسري هذه اآلية  -رمحه هللا–ال اب  كثري ق

وفهم ما جاءوا به , واتبع الرسل , وصدق , وزيادة أخرى مل  أيق  , إىل سؤال آخر مبا ال حيتاج معها 

  (4)". ع  هللا تبارك وتعاىل

    :وقوله تعاىل 

     

                                      
واحلاكم , ( حديث حس  صحيح:)وقال 9506:رقم, 667/ 3والرتمذي ,  9662:رقم, 0/924أخرجه أمحد ( 0)

فإن استطعت أن تعمل بالصرب مع اليقني فافعل فإن مل تستطع فاصرب فإن يف :" وزاد فيه ,  6413:رقم ,  4/694

وصححه األلباين يف ,  00934:رقم, 00/094والطرباين يف املعجم الكبري , " (. الصرب على ما تكرهه خريا كثرياً 

 ( .9506:)ويف صحيح الرتمذي , ( 9419)السلسلة الصحيحة 

 . 0/7النووية  شرح األربعني (9)

 .0/064تفسري اب  كثري  (4)
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  .[ 51:املائدة.] (3). أي يصدقون بالقرآن  
حديث يعقوب ب  عاصم أنه مسع رجلني م  األحاديث الواردة يف أن اليقني مبعىن التصديق  وم 

ال هللا وحده ال شريك له إما قال عبد قط ال إله : ) يقول  أهنما مسعا رسول هللا  أصحاب النيب  

 قا قلبه لسانه إال فتمصدقًا هبو , هبا روحه  خملصاً  , وهو على كل شيء قدير, وله احلمد , له امللك , 

 فمعىن مصدقاً  (0)(. ن يعطيه سؤلهأوحق لعبد نظر هللا إليه , له أبواب السماء حىت ينظر هللا إىل قائلها 

  . هبا قلبه أي موقناً هبا

 : الفرق بني اليقني والتصديق

ينفي ملوجب للتصديق الذي ونتيجة حتمية للعلم اليقيين ا, ـ أن التصديق مثرة موجبة لليقني 0

 (9). وسكونه وارتياحه به, ويوجب طمأنينة القلب باإلميان , الريب 

مبعىن لي  كل   يكون اإليقان مستلزماً للتصديقـ أن التصديق قد يكون مؤخراً ع  اإليقان , وال9

كم  شاهد معجزة نيب فيحصل له العلم اليقيين بأنه نيب ومع ذلك م  رآى ما ال شك فيه أنه يصدقه  

 (4) .فاليقني الضروري رمبا حيصل ومع ذلك ال حيصل التصديق االختياري ,   هال يصدققد 

 : فإنه القائل طالب عم الرسول  كما حصل م  أيب 

   خري أديان الربية ديناً ـم***     حممٍد   ـولقد علمت بأن دي
                                      

وقد ورد اليقني هبذا املعىن يف مواضع أخرى م  القرآن الكرمي كما يف سورة ,  0/25انظر تنوير املقباس (3)

 .93:السجدة ,  3:لقمان ,  9:, الرعد  46:, الطور 91ـ3:, اجلاثية  61:, الروم  19ـ4:النمل

 (.6607)ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ,  2156: رقم, 09/ 6ربى أخرجه النسائي يف السن  الك (0)

 . بتصرف 05, 6/03انظر فتح الباري   (9)

 .بتصرف 0/904كتاب الكليات   (4)
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 (3).لوجدتين مسحاً بذاك مبيناً  ***  ذاٍر مسبٍة    ـلوال املمامة أو ح

التصديق مقدمًا على اليقني بأن يصدق تصديقًا جازمًا باألمور الغيبية م  أحوال وقد يكون 

فيما أخرب به ,  ق النيب يصدت حيصل اليقني بالغيبيات إال بألنه ال؛ اآلخرة قبل أن يشاهد ذلك عياناً 

هو أعلى : بينما اليقني بالغيب خاصة هو أول منازل الدخول يف اإلميان , لم م  ذلك أن التصديق فع  

 .  مراتب اإلميان حني يؤم  بالغائب كأنه مشاهد

ودليل ذلك إخبار هللا تعاىل ع  قول املؤمنني إذا رأوا رأي العني ما أعده هللا هلم يف اآلخرة م  

فحصل  , وكانوا يف الدنيا مصدقني به وبرسله, النعيم العظيم الذي وعدوا به يف الدنيا على لسان رسله 

واليقني يف اآلخرة عند مشاهدة النعيم  , فالتصديق بالوعد العظيم كان يف الدنيا , خرة هلم اليقني يف اآل

     :كما قال تعاىل

   
   

     
   

 [ .73:الزمر ]. (0) 

وإمنا يصدق املرء الشيء حىت  , هو التصديق : واإلميان, وقد وصف هللا املؤمنني باإلميان بالغيب 
 . واملشاهدة بالقلب هي اليقني, يتقرر عنده فيصري كاملشاهد 

هلذا كان إميان الصديق ؛ و ـ أن التصديق واليقني يزيدان وينقصان بكثرة النظر ووضوح األدلة 4
ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما يف قلبه , يقينه أقوى م  إميان غريه حبيث ال يعرتيه الشبهه والشك و 

وكذلك يف , وتوكمًا منه يف بعضها , وإخماصًا , نه يكون يف بعض األحيان أعظم يقينًا إيتفاضل حىت 
 .وكثرهتا, واملعرفة حبسب ظهور الرباهني , التصديق 

                                      
 . 4/56البداية والنهاية ,  9/64دالئل النبوة للبيهقي  (3)

 .467:حواء اهلوساوي ص, الشك واليقني يف القرآن وأثرمها يف احلياة  (0)
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فإذا جاء آخر , وقد ال يصل عنده اخلرب إىل درجة اليقني , ثقة فيصدقه واإلنسان يأتيه اخلرب م  
أو  وهكذا يزداد اليقني, مث جاء ثالث وأخريه فيزداد يقني بصدق اخلرب , زاد يقينه   فأخربه بنف  اخلرب

 .التصديق واليقني الناس يف مراتب يدل على تفاوت  ال شك أن هذاو , ينقص حبسب ما يمامسه 
الناس يتفاضلون يف التصديق واليقني على قدر علمهم وجهلهم :"  ( هـ 332: ت )القال اب  بط

إال أن  ,وشعرية  ةلذي فوقه يف العلم تصديقه مبقدار ب ر ا, فم  َقل  علمه كان تصديقه مقدار ذرة , و 
يادة التصديق احلاصل يف قلب كل واحد م  هؤالء يف أول مرة ال جيوز عليه النقصان , وجيوز عليه الز 

  :فأما زيادة التصديق بزيادة العلم , فقوله تعاىل عند نزول السورة  ,بزيادة العلم واملعاينة 
   

  .[93:التوبة.]  وأما زيادة التصديق باملعاينة , فقول  ,فهذه زيادة العلم
   :  إذ طلب املعاينة , قال له ربه إبراهيم 

    .[ البقرة

  :زيادة يف اليقني , وقد قال تعاىل  يوه, فطلب الطمأنينة باملعاينة ,  [961:

   

  [ . 7: التكاثر  ](0).", فجعل له مزية على علم اليقني  
وال ينايف التصديق , , الزدياد م  العلم ال يعد شكًا وا, وطلب االستدالل على حقائق اإلميان 

سأل ربه أن يريه كيف حيىي املوتى , وإمنا سأله تعاىل زيادة يف العلم  فهذا إبراهيم خليل الرمح  
 (9) .ليطمئ  هبا قلبه , ومل يك  قبلها شاكاً 

هو يف احلقيقة  وريب, ن التصديق اجلازم الذي ينتفي معه كل شك إبأن يقال : وخماصة القول 
ن اليقني إوتكرار النظر والتأمل , كما , مرحلة الوصول إىل اليقني الذي ال يتحقق إال بعد زيادة العلم 

فيما جاء به حىت يقول املؤم  املوق  كما قال  سول بالر اجلازم الدائم الثابت يقتضي كمال التصديق 
 (3) ." دت يقيناً لو كشف الغطاء ما ازد : "( هـ 71:ت ) عامر ب  عبد قي 

 : اإلقرار واإلذعان : الرابع 
                                      

 . 0/511شرح صحيح البخاري الب  بطال  (0)

 . 4/36شرح صحيح البخاري الب  بطال  (9)

 . -رمحه هللا-ور وي مثل ذلك ع  سهل ب  عبد هللا التسرتي ,  3/436أخرجه أبو نعيم يف احللية  (3)



- 55 - 
 

 ه بعض العلماء بأنه لي  جمرد التصديق بل هواإلميان يف اللغة يفسر قد يأيت اليقني مبعىن اإلميان و 
  (5).اإلقرار واإلذعان املستلزم للقبول واالنقياد

 مبعىن اإلقرار و وقد ورد لفظ اليقني مبعىن التصديق يف آيات كثرية سبق ذكرها كما ورد كذلك
 : اإلذعان وم  هذه اآليات

     : ـ قوله تعاىل0

  

   

  

  

    

  . [09 :السجدة.]  

, وم  املعلوم أن وقوع اإلميان , وبالبعث بعد املوت , ورسولك , كتابك وب, أي مقرون بك 

  (0).واإلقرار منهم ال ينفعهم يوم القيامة

 : وم  ذلك قوله تعاىل, وقد يفسر زيادة اإلميان بزيادة اليقني 

   

 [ . 5:الفتح] .  (9).أي يقيناً مع يقينهم  

                                      
ف املستلزم للقبول اإلميان يف اللغة هو اإلقرار واالعرتا: "39يقول اب  عثيمني يف شرح األربعني النووية ص  (5)

بل كانوا يعبدون اجل  :) وقال الشيخ السعدي يف تفسري قوله تعاىل, " وهو مطابق ملعناها يف الشرع , واإلذعان 

انظر تفسري " أي مصدقون للج  , منقادون هلم ؛ ألن اإلميان هو التصديق املوجب لمانقياد(: أكثرهم هبم مؤمنون

     (.651السعدي ص

 .4/44تفسري السمرقندي ,  0/431اس م  تفسري اب  عباس تنوير املقب (0)
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    : ـ قوله تعاىل9

   

   

   

   

  [. 19 :النمل ]  أي ال يؤمنون بالقرآن املشتمل على

  (4).عان واالنقياد والقبول إمياناً يستلزم اإلذ البعث واحلساب والعقاب

 :التثبيت والثابت والثبات: امساخل

   : قوله تعاىل كما يفاليقني مبعىن احلق الثابت   قد يرد

     .

إن احلق واليقني مبعىن واحد فهو م  إضافة الشئ : وقيل ,  (3) أي احلق الثابت م  اليقني[ 25:الواقعة]

  (5) .  نفسه كقوله مسجد اجلامعإىل

يف كمام و , وإضافة الشيء إىل نفسه مع اختماف اللفظني أسلوب عريب يكثر وروده يف القرآن 

  :  العرب , ومنه يف القرآن قوله تعاىل

  .[012:يوسف.]  وقوله, والدار هي اآلخرة   : 

   ىيء بدليل قوله بعده , واملكر هو الس:  

                                                                                                          
 . 3/012تفسري البغوي  (9)

 . 0/513تفسري اجلمالني بتصرف  (4)

 . 919/  1تفسري أيب السعود  (3)

  .23/  3التسهيل لعلوم التنزيل  (5)
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  [ .34:فاطر]  .تعاىل  وقوله :  

   [ .06:ق.]  
.     : تعاىل واحلبل هو الوريد , وقوله 

 (0).والشهر هو رمضان[. 015:البقرة]

  :  مثل قوله تعاىل؛  تدل على معىن الثبات والوضوح كما أن كلمة اليقني

   

  

   

  [ .75:األنعام.]  يعين حىت يثبت على

 (9).اليقني

   :  تعاىل هلو ق كما يفورد معىن اليقني بلفظ التثبيت  

  

  

    

   

   

   

      

    

 . [ 965:البقرة  ]تصديق الو  , أي خيرجون الزكاة طيبة هبا أنفسهم على يقني بالثواب

                                      
 . 547/ 7أضواء البيان  (0)

 .0/311انظر تفسري السمرقندي  (9)
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وبذل  ,على يقني بإخماف هللا عليهم : وقيل  , ويعلمون أن ما أخرجوا خري هلم مما تركوا, بوعد هللا 

ن أل ؛ املال الذي هو شقيق الروح أشق شيء على النف  على سائر العبادات الشاقة وعلى اإلميان

وقل طمعها , وتكليفها ما يصعب عليها ذلت خاضعة لصاحبها , النف  إذا ر يضت بالتحامل عليها 

  (4).  نفاق املال تثبيتاً هلا على اإلميان واليقنيإيف اتباعه لشهواهتا وبالعك  فكان 

 : البصرية : السادس

اليت تدل على العلم ( ب ص ر ) على وزن فعيلة مبعىن م فعلة مأخوذة م  مادة : البصرية لغة 

   (0) .البصرية اسم ملا اعتقد يف القلب م  الدي  وحتقيق األمر: وقيل , عقيدة القلب : والبصرية , بالشئ 

 . هي احلجة واالستبصار يف الشيء: قيل البصرية و  , الفطنة: البصرية : وقيل 

ري يقني , يقال على غري بصرية أي على غفعل ذلك و , أي على عمد  : وفعل ذلك على بصرية

 . أي مستيق  : فمان مستبصر يف كذا: 

أما لك بصرية يف : يقال , العربة : البصرية و ,  إنه لبصري باألشياء أي عامل هبا عنه أيضاً : يقال و 

 . ترب هباعأي عربة ت: هذا 

   : هللا  لو قومنه , علمته : وبصرت بالشيء  ,العلم :  ةري البصقيل و 

    

 [ .26:طه .] , التبصري  قيلو , التأمل والتعرف : التبصر  قيلالعامل , و : والبصري :

                                      
 . 0/959تفسري البغوي  (4)

 . 4/915احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (0)
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؛ ألنه  أعمى وإن كان, فمان البصري هذا :  يقال, عامل به : ورجل بصري بالعلم  ,التعريف واإليضاح 

 (9) .املؤم   وهو القلب بصري البصرييراد ب

 :البصرية اصطالحاً 

 , قوة للقلب املنور بنور القدس يرى هبا حقائق األشياء وبواطنها هي: البصرية : قال اجلرجاين 

 (4). وهي مبثابة البصر للنف  يرى به صور األشياء وظواهرها

قوة و , هي قوة يف القلب تدرك هبا املعقوالت : البصرية "  : (هـ 0123: ت ) ي قال الكفو 
 : فمعىن قوله تعاىل  علم , وعليه: صر بكذا بصرية وب: تسمى  القلب املدركة

    
[ .99:ق.]  (9)." علمك ومعرفتك هبا قوية: أي  

 :أيت مبعىن اليقني أن البصرية تيت تدل على الواآلثار ومن اآليات واألحاديث 
     :  تعاىل هللا قول ـ0

    [ .011: يوسف ]. (4).يقنيو  وحتققٍ  معرفةٍ أي على 
أرأيتم إن قتلت هذا مث  : فيقول الدجال ..:) قال رسول هللا   ـ حديث أيب سعيد اخلدري9

وهللا ما كنت , حني حيىي  :مث حيييه فيقول, ال فيسلط عليه فيقتله : أحييته أتشكون يف األمر فيقولون 
  (3)(.فما يسلط عليه , فرييد قتله الثانية , بأشد بصرية فيك مين اآلن 

                                      
 .  3/65لسان العرب ,  0/449غريب احلديث الب  سمام  (9)

 . 0/66التعريفات  (4)

 .937/ 0كتاب الكليات  (9)

التبيان يف تفسري غريب القرآن ,  0/094غريب القرآن ,  5/935تفسري الثعليب ,  021/ 01تاج العروس (4)

0/932. 

ما ازددت :" بلفظ 9241: رقم, 3/9956وأخرجه مسلم , هبذا اللفظ 0119:رقم, 9/95خرجه البخاري أ (3)

( تشكون يف األمر ) ومعىن , أقوى يقيناً بأنك الدجال ( أشد بصرية ) معىن :" وقال البخاري ". فيك إال بصرية 

 9/665صحيح البخاري ". ترتابون يف صدقي 
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أي زيادة علم ( ما ازددت فيك إال بصرية)معىن "  : -رمحه هللا - قال علي ب  سلطان القاري
 (5). "ويقني بأنك كاذب مموه 

وأنه قال يل  , سألته مما أكثر الدجال ع   النيب أحد سأل ما:  قال  شعبة ب  املغرية ع و 
 م  هللا على أهون هو : قال .جبل خبز وهنر ماء  معه إن يقولون مألهن:  قلت .ما يضرك منه : 

-قال القاضي عياض (.قال بل هو أهون على هللا م  ذلك: ) في احلديث السابق  قوله ف  (6)(.ذلك
لقلوب  ومشككاً , للمؤمنني  معناه هو أهون م  أن جيعل ما خيلقه على يديه مضماً "  : -رمحه هللا
ما  :) ويرتاب الذي  يف قلوهبم مرض فهو مثل قول الذي يقتله ,  مياناً إ بل ليزداد الذي  آمنوا املوقنني

نه لي  شيء م  ذلك معه بل أ (هو أهون على هللا م  ذلك:) ال أن قوله  (كنت أشد بصرية مين فيك
, اهرة يف كذبه وقد جعل فيه آية ظ, والسيما , م  ذلك آية على صدقه  املراد أهون م  أن جيعل شيئاً 

  (7)."وم  ال يقرأ زائدة على شواهد كذبه م  حدثه ونقصه, وكفره يقرأها م  قرأ 
"  ال: قال( طة لدينه خن يرتد منهم أحد سَ أ : ) أنه قال لسفيان : حديث هرقل املشهور ـ 4

م  مل يريد أن م  دخل يف الشيء على بصرية يبعد رجوعه عنه خبماف  "طة له خن سَ " : فقوله  ,(0)
يك  ذلك م  صميم قلبه فإنه يتزلزل سرعة , وعلى هذا حيمل حال م  ارتد م  قريش مثل زوج أم 

 (9).حبيبة عبد هللا ب  جحش كأنه مل يدخل اإلسمام على بصرية 
 ءيش يفة بصري  على يدخل مل م  كل فإن , ارتدادهم ع  سؤاله وأما:"  -رمحه هللا–قال ب  بطال 

   (4)".رجوعه فيمتنع يقني وصحة بصرية على دخل وم  , واضطرابه رجوعه فقريب منه يقني وعلى

                                      
 .040, 01/091مرقاة املفاتيح  (5)

 . 9059:رقم ,  0624/ 4ومسلم ,  6715: رقم ,  6/9616أخرجه البخاري  (6)

 .24/ 04فتح الباري  (7)

 . 0774: رقم,  4/0425ومسلم ,  3971: رقم,  3/0651أخرجه البخاري  (0)

 . 03/ 01عمدة القاري    (9)

 .0/90شرح ب  بطال  (4)
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ما زهد عبد يف الدنيا إال أنبت هللا احلكمة  : ) قال رسول هللا : قال  حديث أيب ذر   ـ3
بتشديد الصاد م  البصرية , أي ( رهبص  :)فقوله  (3) (.وأنطق هبا لسانه وبصره عيب الدنيا , يف قلبه 

  .جعله معايناً 
هو إشارة إىل الدرجة الثانية , يعين ملا زهد يف الدنيا ملا حصل له م  : "  -رمحه هللا- قال الطييب

   (5) ." علم اليقني بعيوب الدنيا أورثه هللا تعاىل به بصرية حىت حصل له هبا حق اليقني
, والصدق , ه اليقني وجعل في (6) فتح له ق فل قلبه إذا أراد هللا بعبٍد خرياً :)   ـ  قال الرسول5

 جعل أذنهو , وخليقته مستقيمة , ولسانه صادقًا ,  وجعل قلبه سليماً , ملا سلك فيه  وجعل قلبه واعياً 
  (7) .(وعينه بصرية 
العلم املتوايل بسبب النظر يف املخلوقات الدالة جعل يف قلبه أي ( وجعل فيه اليقني ) : فقوله 

وإمنا يصدق املرء الشيء , واإلميان التصديق ,  باإلميان بالغيب وقد وصف هللا املؤمنني, على الصانع 

  (0) . واملشاهدة بالقلب هو اليقني, حىت يتقرر عنده فيصري كاملشاهد 

فينهتك , صرية يبصر هبا ما جاء به الشارع بعني قلبه  أي جعل ( : عينه بصرية ) : قولهمعىن و  

 ( 9) . ويصري حبيث لو كشف الغطاء مل يزدد إال يقيناً ,  فيشاهد األمر عياناً , ع  قلبه سرت الغيوب 

                                      
واحلديث يف إسناده عمر ب  الصبح وهو مرتوك ,  01151:رقم,  7/436أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان   (3)

 .وبعض رجاله مل أقف على ترمجة هلم 

 . 423/ 2مرقاة املفاتيح  (5)

 .وبصر بصريته مراتب الكمال , بضم القاف وسكون الفاء أي أزال ع  قلبه حجب اإلشكال  (6)

وقال املناوي ( 31اجلامع الصغري وزياداته ص ضعيف ) وضعفه األلباين ,   0/71ذكره السيوطي يف الفتح الكبري  (7)

انظر ( الغفاري و إسناده ضعيف( ع  أيب ذر ) ب  حيان يف الثواب ( أبو الشيخ ) وهذا احلديث م  جوامع الكلم :) 

 (.9997)وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ,  0/65التيسري بشرح اجلامع الصغري

 . 0/952فيض القدير  (0)

 . 0/65بشرح اجلامع الصغري التيسري  (9)
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سربلنيه هللا   ال أخلع سرباالً : قال "  :ملا ح وصر قبل استشهاده   ب  عفان عثمانـ قول 6

 مجيعاً  , وال تقاتلوَن بعدي عدواً  لئ  قتلموين ال تتحابوَن بعدي أبداً : فهم قاتلوك , قال : تعاىل , قالوا 

أي  (4)".منكم شقاقي أن يصيبكم ما أصاب م  قبلكم  تلف   على بصرية , يا قوم , ال جير, ولتخ أَبداً 

   (3) .على معرفة م  أمركم ويقني 

 :لسكينة االطمـأنينة و : ابع السـ
 : الطمأنينة لغة 

يطمئ  إذا  يءن الشأاطم :هي االسم م  االطمئنان الذي هو مصدر م  قوهلم : الطمأنينة 

 .وطمأنينة أي سك  , واطمأن الرجل اطمئناناً , ( ط م ن: )أخوذ م  مادة وذلك م؛ سك  

   :  ومنه قوله عز وجل

   

     

   [ .91:الرعد] 

  : قوله تعاىلمنه و . ني معناه إذا ذكر هللا بوحدانيته آمنوا به غري شاك

                                      
رضي هللا –ملا ح وِصر عثمان , وىل أبا هريرة : ) قال  -رضي هللا عنه–هذا األثر مروي ع  عبد هللا ب  سمام  (4)

إليهم ,  -رضي هللا عنه–يصلي أحياناً , مث بعث عثمان -رضي هللا عنهما–على الصماة , وكان اب  عباس  -عنه

فهم : ال أخلع سرباالً سربلنيه هللا  تعاىل , قالوا : نريد أن ختلع إليهم أمرهم , قال : وا ما تريدون مين ؟ قال: فقال 

لئ  قتلموين ال تتحابوَن بعدي أبداً , وال تقاتلوَن بعدي عدواً مجيعاً أَبداً , ولتختلف   على بصرية , يا : قاتلوك , قال 

, فلما اشتد عليه األمر أصبح صائماً يوم اجلمعة , فلما   قوم , ال جير منكم شقاقي أن يصيبكم ما أصاب م  قبلكم

إنك تفطر عندنا الليلة , : , وقال يل  -صلى هللا عليه وسلم–رأيت اآلن رسوَل هللا : كان يف بعض النهار نام , قال 

 . 092,  3/091جامع األصول ( . فقتل م  يومه 

 .  3/65لسان العرب  (3)
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   [. 01: األنفال]  أي لتسك  وتوق  بنصر هللا. 
   :    قولهو 

  [ .961:البقرة]  أي ليسك  إىل املعاينة

   : يف قوله تعاىل (هـ  400: ت )  الزجاج إسحاق بعد اإلميان بالغيب , قال أبو

  

   [014:النساء]  (9). أي إذا سكنت قلوبكم 

, وقلقه عند توارد احمل  والفنت , وعدم اضطرابه , سكون النف  وسكينته  :الطمأنينة اصطماحاً 

  (4). " عد االنزعاجواالطمئنان هو السكون ب, الطمأنينة  " : -رمحه هللا-قال الراغب

القرار مقدار التسبيحة يف ( : أي عند الفقهاء)الطمأنينة يف الشرع  ":  -رمحه هللا-قال الكفويو 

  (3). " أركان الصماة

 (5)". وعدم اضطرابه وقلقه, سكون القلب إىل الشيء  :الطمأنينة"  :-رمحه هللا-قال اب  القيم

هي ما جيده القلب م  : والسكينة "  :(  هـ 0140: ت ) ي قال حممد عبد الرؤوف املناو 

وهو مبادئ عني , ويطمئ  , وهي نور يف القلب يسك  إىل ما يشاهده , الطمأنينة عند تنزل الغيب 

                                      
 . 0/417املفردات يف غريب القرآن ,  0/067ر الصحاح خمتا,  04/961لسان العرب  (9)

 .  0/417املفردات يف غريب القرآن  (4)

 . 0/515الكليات  (3)

 . 9/509مدارج السالكني  (5)
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الطمأنينة والسكينة كلمتان مرتادفتان فتفسر السكينة فنجد م  خمال التعاريف السابقة أن  (7)." اليقني

 .ا السكينةبأهنا الطمأنينة والطمأنينة بأهن

 يف هللا ينزله الذي والسكون,  والوقار الطمأنينة هي السكينة وأصل:"  –رمحه هللا–قال اب  القيم 

 اإلميان زيادة له ويوجب,  عليه يرد ملا ذلك بعد ينزعج فما,  املخاوف شدة م  اضطرابه عند عبده قلب

  (0)". والثبات اليقني وقوة, 

   :  ول هللا تعاىلومما يدل على أهنما مرتادفتان ق

     

  [ .014:التوبة .] ( هـ 036: ت)  قال الكليب( سك  :) فقوله

 (4) ".طمأنينة هلم بأن هللا قد قبل منهم ":

     :ومنه قوله تعاىل 

   

   

     

    

   

    

                                      
 . 052, 300/ 0التعاريف  (7)

 . 9/514مدارج السالكني  (0)

 .071/ 99عمدة القاري  (4)
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.[009:النحل]  ؛ ال حيتاجون إىل االنتقال عنها , أي قارة مستقرة ساكنة بأهلها  (مطمئنة )فقوله

 (3) . والقلق مع اخلوف, نزعاج واال, ألن الطمأنينة مع األم  ؛ فما يزعجها خوف , و ضيق خلوف أ
  : يف قوله تعاىل (هـ 091: ت ) وقال السدي

  

     

   

  .[91: الرعد ](9)".   القلوبتسك ":قال 

ما اجتمع قوم يف بيت م  بيوت هللا :)  قال رسول هللا : قال   ومنه حديث أيب هريرة

  (4). (نزلت عليهم السكينة ويتدارسونه بينهم إال , يتلون كتاب هللا 

 :تعاىل  هللا لاق, والطمأنينة , والرمحة , واملراد هنا الوقار , فعيلة م  السكون للمبالغة والسكينة 

    

 . [91 :الرعد  ] كل ": -عنهما رضي هللا-قال اب  عباس

 (3)".اليت يف البقرة سكينة يف القرآن فهي الطمأنينة إال

                                      
 . 690/ 0تفسري الواحدي  (3)

 . 639/ 3الدر املنثور  (9)

 . 9622: رقم, 9173/ 3أخرجه مسلم  (4)

 . 02/071عمدة القاري  (3)
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, والسكون , السكينة تطلق على الطمأنينة  (0). (والسكينة ألهل الغنم :)  وم  ذلك قوله 

, والكثرة , بل يف التوسع دون أهل اإل ألهنم غالباً ؛ إمنا خص أهل الغنم بذلك و , والتواضع , والوقار 

  (9). يماءاخلو , ومها م  سبب الفخر 
وراءه زجرًا شديدًا برفع  يوم عرفة فسمع النيب  أنه دفع مع النيب   وع  اب  عباس

 لي  الرب فإن بالسكينة كمعلي الناس أيها)  : فأشار بسوطه إليهم وقال, وضربًا باإلبل , األصوات 
 (3). وترك احلركة املشو شة لقلوب خلق هللا, لسكون مع هللا او , والسكينة أي الطمأنينة  (4)(. باإليضاع

: أن م  مقامات الطمأنينة  ( (هـ310 :ت ) اهلرويأبو إمساعيل  )وقد ذكر صاحب املنازل 
  (6). والثقة باهلل وحنوها, واليقني , السكينة 

, أن بني الطمأنينة :  -رمحهما هللا-(اهلروي ) ع  صاحب املنازل -رمحه هللا-ر اب  القيموقد ذك
 :وبني السكينة فرقني 

.  والطمأنينة سكون أم  يف اسرتاحة أن ,  أن السكينة صولة تورث مخود اهليبة أحياناً : أحدمها 
وم  مث تكون , ينة ال تفارق صاحبها والطمأن, بعد حني  وتكون حيناً , أن السكينة تكون نعتاً : والثاين 

  (7). وكأهنا هناية السكينة, أثر م  آثارها و , الطمأنينة موجب السكينة 
                                      

صححه األلباين يف السلسلة , ( حديث حس  صحيح :) وقال , 9934: رقم ,  3/505أخرجه الرتمذي  (0)

 . (0771)الصحيحة 

 . 6/39حتفة األحوذي ,  9/43شرح النووي على صحيح مسلم  (9)

 .0919: رقم, 240/ 9ومسلم ,  0517: رقم, 610/ 9أخرجه البخاري  (4)

 . 591/ 5مرقاة املفاتيح  (3)

 . 4/ 9مدارج السالكني  (6)

وأما الفرقان اللذان ذكرمها بني الطمأنينة و السكينة فحاصل :" يف شرح هذي  الفرقني  -رمحه هللا-قال اب  القيم (7)

قلب فتخمدها يف بعض األحيان فيسك  القلب م  انزعاج أن السكينة تصول على اهليبة احلاصلة يف ال: الفرق األول 

ويصحبه , اهليبة بعض السكون وذلك يف بعض األوقات فلي  حكماً دائماً مستمراً وهذا يكون ألهل الطمأنينة دائماً 

مأنينة األم  والراحة بوجود األن  فإن االسرتاحة يف السكينة قد تكون م  اخلوف واهليبة فقط واالسرتاحة يف منزل الط
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والذي يظهر يل يف الفرق بينهما أمران  ":مثة فروق آخر فقال  -رمحه هللا–مث ذكر اب  القيم 
زلة م  واجهه عدو يريد فوزه مبطلوبه الذي حصل له السكينة مبنو  أن ظفره: أحدمها : سوى ما ذكر 

م  فيه وتقوى أو , فدخله  والطمأنينة مبنزلة حص  رآه مفتوحاً , فهرب منه عدوه فسك  روعه , هماكه 
وكذلك بالعك  لك  استلزام الطمأنينة , فالطمأنينة تستلزم السكينة وال تفارقها  ... بصاحبه وعدته

واخلرب به , أن الطمأنينة أعم فإهنا تكون يف العلم  :الثاين . للسكينة أقوى م  استلزام السكينة للطمأنينة
واهلداية , ومعرفته , وهلذا اطمأنت القلوب بالقرآن ملا حصل هلا اإلميان به ؛ والظفر باملعلوم , واليقني , 

فإهنا ثبات القلب : وأما السكينة ...وحكمته عليها , واكتفت به منها , واملذاهب , به يف ظلم اآلراء 
واضطرابه كما حيصل حلزب هللا عند مقابلة العدو , وزوال قلقه  , وسكونه, املخاوف عليه عند هجوم 

  (0)." وصولته 
–اجلرجاين  قال, أن الطمأنينة تأيت مرادفة لليقني اليقني والسكينة وبني  الطمأنينةفالعماقة بني 

يق  املاء يف احلوض إذا  : ليقا, طمأنينة القلب على حقيقة الشيء : " بأنه فقال ليقني ل -رمحه هللا
 (9)".  استقر فيه
هو سكون القلب عند العمل مبا  ؟ أتدرون ما اليقني ":( هـ  954 :ت ) السقطي قال السريو 

ال يؤثر فيه ختوف فالقلب ساك  آم  و , صدق به القلب فالقلب مطمئ  لي  فيه ختويف م  الشيطان 
  (3) ." وال كثرياً  لي  خياف م  الدنيا قليماً 

                                                                                                          
أن الطمأنينة ملكة ومقام ال يفارق : وحاصل الفرق الثاين .تكون مع زيادة أن  وذلك فوق جمرد األم  وقدر زائد عليه 

". وإىل سكينة تكون وقتاً دون وقت هذا حاصل كمامه , سكينة هي مقام ونعت ال يزول : و السكينة تنقسم إىل

 .503/ 9مدارج السالكني 

 . 506, 505,  503/ 9مدارج السالكني  (0)

 . 0/449التعريفات  (9)

 . 459/ 0أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري  (3)
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  :  يف قوله تعاىل -رمحه هللا - وقال جماهد

   

[ .97:الفجر.]  (5).شا أي اطمأنت إىل اليقني أوضربت لذلك ج, هي اليت أيقنت بأن هللا رهبا  
  قوله تعاىلباإلزدياد م  اليقني , فقال يف تفسري : الطمأنينة -رمحه هللا-وقد فسر سعيد ب  جبري

 :  أَوملَن تـ ؤنِم  قَاَل بـََلى َوَلِك  ل َِيطنَمِئ   قـَلنيب .[ 961:البقرة.]  أي يزداد يقيين فطلب زيادة يف اليقني
.(0)  

وال مانع م  , م  ذلك  م  فوائد القسم أن املؤم  يزداد يقيناً  " : -رمحه هللا - قال اب  عثيمني
البقرة . ]  أَوملَن تـ ؤنِم  قَاَل بـََلى َوَلِك  ل َِيطنَمِئ   قـَلنيِب  : قال هللا تعاىل  , قني العبدزيادة املؤكدات اليت تزيد يف ي

:961"] (9)  
تؤم  , مطمئنة  قل اللهم إين أسألك نفساً )  :قال لرجل  أن رسول هللا   أيب أمامة ع و 
 (4)(. وتقنع بعطائك, وترضى بقضائك , بلقائك 

يقرأ وفرس له مربوط يف  بينما رجل م  أصحاب النيب :  قال  ب  عازب ويف حديث الرباء
 فلما أصبح ذكر ذلك للنيب , وجعل ينفر , فنظر فلم ير شيئًا , فخرج الرجل , فجعل ينفر , الدار 
 (3).  (السكينة تنزلت بالقرآن : ) فقال 

القلب , ويسك  هبا ع   أي السكون والطمأنينة اليت يطمئ  إليها( تلك السكينة :) فقوله 
 وقيل, فإن املؤم  تزداد طمأنينته بأمثال هذه اآليات إذا كوشف هبا  ": -رمحه هللا-الرعب , قال الطييب

  (5). " ممائكة الرمحة: قيل و , الوقار  : وقيل, هي الرمحة : 

                                      
 . 1/503الدر املنثور ,  056/ 0غريب احلديث الب  اجلوزي  (5)

 . 09, 00/ 0فتح الباري الب  رجب  (0)

 . 9/44القول املفيد شرح كتاب التوحيد  (9)

,  1/22والطرباين يف املعجم الكبري ,  24: رقم ,  0/001ضا ع  هللا بقضائه أخرجه اب  أيب الدنيا يف كتابه الر  (4)

ويف , ( 3161)وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ,  0521: رقم, 312/ 9ويف مسند الشاميني ,  7321:رقم 

 . (3122)ضعيف اجلامع 

 .3552:رقم, 3/0140أخرجه البخاري  (3)

 . 5/03مرقاة املفاتيح   (5)
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قلب باب زيادة طمأنينة ال"  :فقال  مسلمعلى صحيح  -رمحه هللا –النووي وقد بوب اإلمام 
أَوملَن تـ ؤنِم  قَاَل بـََلى  :  إذ قال حن  أحق بالشك م  إبراهيم ) : مث أورد فيه قوله  "بتظاهر األدلة 

ألنه هنا ؛ فدل ذلك على أن الطمأنينة تأيت مبعىن اليقني  (6) [.961:البقرة ].  َوَلِك  ل َِيطنَمِئ   قـَلنيب 
 .جعله يف مقابل الشك والشك ضد اليقني 

فيه طلب  [961:البقرة . ]  أَوملَن تـ ؤنِم  قَاَل بـََلى َوَلِك  ل َِيطنَمِئ   قـَلنيب    :ل إبراهيم فقو 

وأزيد للبصرية , ألن تظاهر األدلة وتضافرها أسك  للقلوب ؛ الطمأنينة باملعاينة , وهي زيادة يف اليقني 

,    النفوس إليها , وتقع الطمأنينة هباألن طلب املعاينة هي أعلى منازل العلم اليت تسك؛ و واليقني 

  (0). لطلب الطمأنينة ال يقدح يف اليقني والسؤال ع  الكيفية

دع ما يريبك :)  قال حفظت م  رسول هللا   -رضي هللا عنهما– ويف حديث احلس  ب  علي

, ب السامع الصدق يطمئ  إليه قل أن أي (9) .( فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة إىل ما ال يريبك

  (4).وارتياباً  والكذب يوجب له اضطراباً , إليه  جيد عنده سكوناً و 
                                      

 . 9/014شرح النووي على صحيح مسلم  (6)

 005/ 0؛ عمدة القاري  99/ 0؛ فتح الباري الب  حجر  014,  75/ 0شرح صحيح البخاري الب  بطال  (0)

,  9/321واب  حبان ,  6769: رقم ,  049/ 09وأبو يعلى ,  0797, 079: رقم, 0/911أخرجه أمحد  (9)

؛ وكذلك الطيالسي  9711: رقم,  4/75والطرباين ,  3213: رقم,  007/ 4وعبد الرزاق  , 79: رقم 

والبغوي  9/935والدارمي ,  1/497والنسائي ,  9/05واحلاكم ,  9501:رقم, 4/576والرتمذي ,  0071:رقم

 :وقد جاء هذا اللفظ املستشهد به ع  عدد م  الصحابة  9149: رقم, 1/07يف شرح السنة 

/ 99والطرباين  7329: رقم 04/376أخرجه أبو يعلى "  يريبك دع ما يريبك إىل ما ال"واثلة ب  األسقع  .0

 .وغريمها 024: رقم, 71

وأبو ,  976: رقم,  019/ 0م  حديث اب  عمر بنف  اللفظ املستشهد به عند الطرباين يف الصغري  .9

 9/991وتاريخ بغداد  459/ 6ويف احللية  934/ 9وأبو نعيم يف أخبار أصبهان  96الشيخ يف األمثال ص

 . 416/ 6و,  417, 
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الرب ما اطمأنت :)..لوابصة  قال ن رسول هللا أ م  ذلك حديث وابصة ب  معبد األسدي 

ن أفتاك الناس إوتردد يف الصدر و , واإلمث ما حاك يف النف   , واطمأن إليه القلب, إليه النف  

  (5).قلقه و, وزال عنه اضطرابه , الرب ما اطمأن إليه القلب أي سك  إليه : فقوله  (3)(. وأفتوك

 :والفرق بني اليقني والطمأنينة 
  : ـ  أن اليقني يتصور عليه اجلحود كقوله تعاىل0

  

    

    

  [ . 03:النمل.]  والطمأنينة ال يتصور

 " لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً " :  -رمحه هللا- عليها اجلحود , وهبذا ظهر وجه قول عامر ب  قي 
   :  , وقول إبراهيم اخلليل (0)

  .(9) 

                                                                                                          
 . 0/916والكامل الب  عدي ,  4/054وم  حديث أن  عند أمحد  .4

 . 422: رقم,  99/037م  حديث وابصة ب  معبد عند الطرباين  .3

 . 509/ 9مدارج السالكني  (4)

رقم , 99/037؛ والطرباين  0516:رقم, 061/ 4وأبو يعلى ,  935/ 9والدارمي ,  991/ 3أخرجه أمحد  (3)

 . (0743)وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  319:

 .509/ 9مدارج السالكني  (5)

 . 96:سبق ختريج هذا األثر ص (0)

 .0/211كتاب الكليات  (9)
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م  األمر والنهي والنفع والضر وغري  مبا يرد ع  هللا  وسكون النف , ـ أن طمأنينة القلب 9

واضطراهبا نتيجة حتمية مل   , وأن قلق النف  ,  ودليل على قوة اليقني,  ذلك  مثرة م  مثرات اليقني باهلل

 . كان حاله الشك يف حكمة الباري م  تشريع األمور

والسكون الذي ينزله هللا , والوقار , وأصل السكينة هي الطمأنينة  ": -رمحه هللا– قال اب  القيم

ويوجب له زيادة , فما ينزعج بعد ذلك ملا يرد عليه , يف قلب عبده عند اضطرابه م  شدة املخاوف 

وعلى املؤمنني يف مواضع ,   ع  إنزاهلا على رسوله وهلذا أخرب ؛ قوة اليقني والثبات و , اإلميان 

وسهم لو نظر أحدهم إىل ما ؤ والعدو فوق ر , به يف الغار وصاح واالضطراب كيوم اهلجرة إذ هو, القلق 

, وكيوم حنني حني ولوا مدبري  م  شدة بأس الكفار ال يلوي أحد منهم على أحد , حتت قدميه لرآمها 

ودخوهلم حتت شروطهم اليت ال حتملها , وكيوم احلديبية حني اضطربت قلوهبم م  حتكم الكفار عليهم 

 (4)".  النفوس

دع ما :)  حفظت م  رسول هللا  : قال  -رضي هللا عنهما – احلس  ب  عليويف حديث 

( فإن الصدق طمأنينة ) فقوله   (3) (. وإن الكذب ريبة, فإن الصدق طمأنينة , يريبك إىل ماال يريبك 

, وإذا أيقنته سكنت , وذلك أن النف  ال تستقر مىت شكت يف أمر ؛ أي يطمئ  إليه القلب ويسك  

  (5).أي يقلق له القلب ويضطرب( وأن الكذب ريبة ) .تواطمأن

وجعل قلبه , قد أفلح م  أخلص قلبه لإلميان )  :قال   أن رسول هللا  ذر حديث أيبويف 

فأما , وعينه ناظرة ,  وجعل إذنه مستمعة , وخليقته مستقيمة, ونفسه مطمئنة ,  ولسانه صادقاً ,  سليماً 

                                      
 .9/514مدارج السالكني  (4)

 .31:سبق خترجيه ص (3)

 . 970/ 9التيسري بشرح اجلامع الصغري  (5)
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واطمئنان النف  ال  (0).( فلح م  جعل قلبه واعياً أوقد , القلب  ييوعوالعني مبقرة ملا , ذن فقمع األ

وإن رأى اإلنسان أهنا خبماف ذلك , كله خري ومصلحة   يأيت إال مم  أيق  بأن ما يأتيه م  عند هللا 

  (9)(. والشر لي  إليك :) يقول ؛ ولذلك كان الرسول 

: الرعد ](.أال بذكر هللا تطمئ  القلوب. كر هللا الذي  آمنوا وتطمئ  قلوهبم بذ : ) قال هللا تعاىل 

به ,   وهو ذكره الذي أنزله على رسوله, أن ذكر هللا ههنا القرآن : "   -رمحه هللا –قال ب  القيم  [91

وال سبيل إىل حصول اإلميان واليقني إال , فإن القلب ال يطمئ  إال باإلميان واليقني , طمأنينة قلوب املؤمنني 

والقرآن هو احملصل لليقني , فإن سكون القلب وطمأنينته م  يقينه واضطرابه وقلقه م  شكه , آن م  القر 

 (4) (.وهذا القول هو املختار , الدافع للشكوك والظنون واألوهام فما تطمئ  قلوب املؤمنني إال به 

 : ـ حقيقــة اإلميـــان :ثامن ال

: يقال ,  (4) فاحلق هو اليقني بعد الشك,  يقنيالهو و , احلق هو الشئ الثابت املطابق للواقع 

أحققته إذا كنت على يقني و , حققت األمر : تقول و , كان منه على يقني : حق األمر حيقه حقاً وأحقه

  (5). أحققت األمر إحقاقاً إذا أحكمته وصححته: ويقال  (3). منه

                                      
وأبو نعيم , ( 011)والبيهقي يف الشعب , ( 0030)د الشاميني رقم والطرباين يف مسن,  5/037أخرجه أمحد  (0)

وقد ضعفه األلباين , واحلديث ضعيف ؛ ألن فيه خالد ب  معدان مل يسمع م  أيب ذر وبقية مدل   5/906يف احللية 

 .  (3175)ويف ضعيف اجلامع , ( 3215)يف السلسلة الضعيفة 

 . 770:رقم ,  545/ 0أخرجه مسلم  (9)
 .515/ 2دارج السالكني م (4)
 . 936/ 4هتذيب اللغة ,  043/ 0خمتار الصحاح  (4)

 . 934/ 4هتذيب اللغة ,  32/ 01لسان العرب  (3)

 . 936/ 4هتذيب اللغة  (5)
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يقة هذا األمر , تعين يقني أبلغت حق : تقول ,ووجوبه  ما يصري إليه َحق  األمر: قيقة واحل

 (6).شأنِه

ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت يعلم أن ما )  : قال ع  رسول هللا   ع  أيب الدرداء 

 (7)(. أصابه مل يك  ليخطئه وما أخطأه مل يك  ليصيبه

, وهي املشاهدة , مرتبة م  مراتب اليقني تسمى حق اليقني  يف األصل وحقيقة اإلميان هي

 .اينة وسيأيت مزيد تفصيل يف ذلك عند احلديث ع  مراتب اليقني املعو 
 فع  أيب هريرة , " صريح اإلميان"يف بعض ألفاظ احلديث بلفظ  حقيقة اإلميان وقد يعرب ع 

: سألوه إنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال ف النيب  ناس م  أصحابجاء : قال 
 (0) (.ذاك صريح اإلميان : ) قال . عم ن: قالوا . وقد وجدمتوه 
أن صريح اإلميان هو الذي مينعكم م  قبول ما يلقيه الشيطان يف : معناه " صريح اإلميان "ذلك 

 (9) .أنفسكم , والتصديق به , ولي  معناه أن الوسوسة نفسها صريح اإلميان
ما اإلميان : حني سأله :  يقول حدثه أنه مسع رسول هللا  إن رجماً : وع  اب  أيب رافع يقول 

مث سأله الثالثة . مثل ذلك : قال ف ه الثانيةلمث سأ.  ورسوله, اإلميان أن تؤم  باهلل : قال  ؟ يا رسول هللا
أو , صريح اإلميان إذا أسأت  نإ: قال , ذلك أردت : قال  ؟ ك ما صريح اإلميانربِ أحتب أن أخ : فقال
 (.وإذا أحسنت استبشرت, وصمت , م  الن اس تصدقت  اً أو أحد, أو أمتك , عبدك :  مت أحداً لظ

                                      
 . 4/939املرجع السابق  (6)

ويف , ( 9370,  4102)؛ صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  97541:رقم, 330/ 6أخرجه أمحد  (7)

 .(9051)ح اجلامع صحي

  049: رقم ,  002/ 0أخرجه مسلم  (0)

 447/ 0غريب احلديث للخطايب ,  012/ 0شرح السنة  (9)
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واالستبشار , واحللم عند اإلساءة , مبعىن أنه ال يفعل هذه األفعال م  الصرب يف التعامل مع الناس  (4)
 .واألجر عند هللا , عند اإلحسان إال املوق  بالثواب 

    : وقال هللا تعاىل 

     

    .[ 61:الروم]  يقول
إن وعد هللا ال شك فيه , وهذا مما يعني على "  :هذه اآلية يف تفسري  -رمحه هللا-الشيخ السعدي 

الصرب , فإن العبد إذا علم أن عمله غري ضائع , بل سيجده كاممًا , هان عليه ما يلقاه م  املكاره , 
   (3)". ليه كل عسري , واستقل م  عمله كل كثريوتيسر ع

ع  الوسوسة  قال سئل النيب  ب  مسعود  فع  عبد هللا, وقد يعرب عنه بلفظ حمض اإلميان 

 (0)(. تلك حمض اإلميان)  : قال

معناه إن استعظامكم الكمام به هو صريح ( وحمض اإلميان  , ذلك صريح اإلميان: )  فقوله 

وم  النطق به فضمًا ع  اعتقاده إمنا يكون مل  استكمل , وشدة اخلوف منه , عظام هذا اإلميان فإن است

                                      
وكما يف املطالب ,  01:رقم , 056/ 0أخرجه احلارث يف مسنده كما يف بغية الباحث ع  زوائد مسند احلارث  (4)

واحلديث رجاله ثقات وإسناده ,  07,  0/41هاين يف الرتغيب والقاسم األصب,   4/67العالية بزوائد املسانيد الثمانية 

هذا إسناد فيه مقال , اب  أيب رافع إن كان هو :" قال البوصريي , إن كان اب  أيب رافع هو عبيد هللا ب  أيب رافع  

حل وإال فما صا: عبدالرمح  ب  رافع الراوي ع  عمته سلمى وعبدهللا ب  جعفر , وعنه محاد ب  سلمة , قال اب  معني

 0/2إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد ". علمته , وباقي رجال اإلسناد رجال الصحيحني 

 .636/ 0تفسري السعدي  (3)

  . 044:رقم , 0/002أخرجه مسلم  (0)
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الوسوسة حمض اإلميان لي  أن معىن احلديث ف,  وانتفت عنه الريبة والشكوك, اإلميان استكمااًل حمققًا 

 (9).أو الوسوسة عمامة حمض اإلميان

 :الطمــــع  :تاسع ال

( طامع ) و ( طمع ) خمفف فهو ( طماعية ) و ( ماعة ط) و (  طمعاً ) طمع يف الشيء 

, وقد يستعمل مبعىن األمل , وأكثر ما يستعمل فيما يقرب حصوله ( أطمعته ) ويتعدى باهلمزة فيقال 

 (4).ضد اليأس: الطمع ,  إذا أمل ما يبعد حصوله( طمع يف غري مطمع ) وم  كمامهم 

  : عاىلوقد ورد معىن اليقني بلفظ الطمع مثل قوله ت

   

 [. 36: األعراف .] ألنه لي  يف ؛ فطمعهم هذا ال خيلو م  أن يكون على معىن اليقني

 .والعلم  بذلك كله اضنِطرار  , والن ار, اآلخرة شك يف شيء م  أمور اجلنة 

 جاء وقد,  الزلفى م  هلم هللا د  أع ما يتيق نونأي "  : ( هـ 735: ت ) قال أبو حيان األندلسي
   : تعاىل  قال اليقني مبعىن الطمع

     

  [ . 19: الشعراء .]إبراهيم وطمع  وقال , يقني 
 :  الشاعر

                                      
 . 9/973شرح النووي على صحيح مسلم  (9)

 .  1/942لسان العرب ,  9/471املصباح املنري  (4)
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  (9) . يقيين يقيين حبس  قدير           هـاإلل أن   ألطمع وإين
ال  ألن إبراهيم ؛ وال يتوجه على غري اليقني , ال يكون شكاً  م  إبراهيم  ا الط معفهذ

   (4).بل كان عاملاً بأن هللا سيغفر له ذلك  يكون شاكاً يف هللا 
:  قال -رضي هللا عنهما–ب  عبد هللا  وجاء يف احلديث لفظ الطمع مبعىن اليقني ؛ فع  جابر

ع أن يقوم آخره فليوتر مط ن ال يقوم م  آخر الل يل فليوتر أوله وم م  خاف أ) :  قال رسول هللا
   (3)(.  آخر الل يل فإن صماة آخر الل يل مشهودة

فليوتر , واستوثق م  نفسه أنه يستطيع القيام يف آخر الليل , أي م  أيق  " م  طمع "فقوله 
رضي هللا – فع  جابر" م  طمع  "بداًل م  قوله " م  وثق" وقد ورد احلديث بلفظ , آخر الليل 

وم  , أيكم خاف َأن ال يقوم م  آخر الل يل فليوتر مث لريقد ) :  يقول مسعت النيب : قال -عنهما
  (5).(  وذلك أفضل, ة وثق بقيام م  الل يل فليوتر م  آخره فإن قراءة آخر الل يل حمضور 

ة للمرء تأخري الوتر إىل آخر الليل إذا ذكر اإلباح : " بعنوان -رمحه هللا- وقد بوب اب  حبان
  (6)" منه وتعجيله قبل النوم إذا كان آيساً , طمع يف التهجد 

م   وأراد أنه م  أيق  م  نفسه القيام آخر الليل أخر وتره إىل آخر الليل خبماف م  كان آيساً 
 . القيام  فأورد ـ رمحه هللا ـ لفظ الطمع مبعىن اليقني وهللا أعلم

 يسقط وأنه,  رآه  هللا رسول أن  عجرة ب  عبالطمع مبعىن اليقني يف حديث ككما جاء 
 هلم يتبني ومل,  باحلديبية وهو,  حيلق أن فأمره نعم:  قال . هوامك أيؤذيك : فقال القمل وجهه على
 قاً فر  يطعم أن  هللا رسول فأمره الفدية هللا فأنزل,  مكة يدخلوا أن طمع على وهم,  هبا حيلون أهنم

                                      
 . 415,  3/413احمليط تفسري البحر  (9) 

 . 3/073املخصص  (4)

 . 755: رقم,  0/591أخرجه مسلم  (3)

 . 755:رقم ,  0/591أخرجه مسلم  (5)

 . 6/56رواه اب  حبان  (6)
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أي على يقني " خلوا وهم على طمع أن يد: " فقوله  (0)(. أيام ثماثة يصوم أو شاة يهدي أو ستة بني
 .أخربهم بذلك  م  دخول مكة ألن الرسول 

 : ملشاهدةاوردت كلمة اليقني مبعىن املعاينة و : العاشر 
     :كما يف قوله تعاىلقد تأيت كلمة اليقني مبعىن املعاينة واملشاهدة   

    

. [5:التكاثر]. قولهو  :     

   . [ 7 :التكاثر ]  أي لو تعلمون األمر الذي أنتم
والتفاخر , لشغلكم ذلك ع  التكاثر ؛ صائرون إليه علمًا يقيناً كعلمكم ما هو متيق  عندكم يف الدنيا 

. مث كرر الوعيد والتهديد للتأكيد , ال ينفعكم مما أنتم فيه  وتركتم ما, أو لفعلتم ما ينفعكم م  اخلري  ؛
    :تعاىل فقال 

   . أي مث لرتون اجلحيم الرؤية اليت هي نف  اليقني ,
مث لرتوهنا مشاهدة , م بأبصاركم على البعد منكم املعىن لرتون اجلحي: وقيل , وهي املشاهدة واملعاينة 

هو إخبار : وقيل ,  رؤيتها حال دخوهلا: والثاين ,  املراد باألول رؤيتها قبل دخوهلا: وقيل , على القرب 
وأنتم يف الدنيا , ع  دوام بقائهم يف النار أي هي رؤية دائمة متصلة املعىن لو تعلمون اليوم علم اليقني 

   (9).وأهواهلا, وهو أن تتصوروا أمر القيامة , كم بو لبعيون ق لرتون اجلحيم
 :اليقني مبعىن الصدق وانتفاء الشك والريب: احلادي عشر 

     :مثل قوله تعاىل 

   [ .99:النمل  ] يعين خبرب صدق ال

                                      
 .  0799:رقم ,  9/635أخرجه البخاري  (0)

 . 312/ 5فتح القدير  (9)
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وأحب إيل , املؤم  القوي خري  :) سول هللا قال ر : قال   ويف احلديث ع  أيب هريرة (4).شك فيه
   (3).(ويف كل خري , هللا م  املؤم  الضعيف 

مبا حيل يف قلبه م  اليقني الصادق الذي فهو قوي ويراد باملؤم  القوي أي القوي يف إميانه ويقينه 
واحلزم يف العبادات , وما يقتضيه اإلميان م  العمل الصاحل , وعزميته , والقوي يف إرادته , ال يعرتيه شك 

 (0). وما أشبه ذلك, 
    : وكما يف قوله تعاىل

  [ . 50:احلاقة]  أي إن القرآن لكونه م  عند هللا
  (9). وال يتطرق إليه الشك, حق فما حيول حوله ريب 
     :وقوله تعاىل

  

   

  

  

    

  . [ 09 :السجدة  ]أي أهنا قد زالت عنهم الشكوك اليت كانت  : قيل معىن إنا موقنون
   (4). ومسعوا ما مسعوا, ختالطهم يف الدنيا ملا رأوا ما رأوا 

   معىن"  :ل الشيخ السعدي ـ رمحه هللا ـ قا 

    , أي ؛ بان لنا األمر
                                      

 . 571/ 9تفسري السمرقندي  (4)

 . 9663:رقم, 9159/ 3أخرجه مسلم  (3)

 . 9/46انظر القول املفيد شرح كتاب التوحيد الب  عثيمني  (0)

 .41/016التفسري الكبري ,  5/916فتح القدير ,  5/415تفسري البيضاوي  (9)

 . 03/25تفسري القرطيب ,  3/959فتح القدير  (4)
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   , فصار عني يقني  ورأيناه عياناً 

     صار عندنا اآلن: أي 
   (3)" . يقني مبا كنا نكذب به

 : التوحيدقد يرد مبعىن : الثاين عشر 
فيطلق , اليقني جزء م  العقيدة والتوحيد ؛ ألنه م  أعمال القلوب ؛ ولذا يطلق أحيانًا عليه 

   : قال تعاىل: وم  ذلك , اليقني ويراد به التوحيد والعقيدة 

   

    

   .[7 :الدخان]  (5). منني موحدي  بتوحيد هللايعين مؤ  
      : تعاىل ولهقو 

   . [ 91:الذاريات ] .  أي للموحدي
فهام نافذة كلما أو , فهم نظارون بعيون باصرة , املوصل إىل املعرفة  الربهاين يالذي  سلكوا الطريق السو 
  (6). قاهنمإيعلى  يقاناً إدوا فازدا, رأوا آية عرفوا وجه تأملها 

 :املوت : الثالث عشر 
مثل , وال شك فيه , واقع حمتوم ال مفر منه و , ألنه أمر متيق   ؛ تطلق كلمة اليقني على املوت 

      :قوله تعاىل 

   [ . 22: احلجر   ]

   (0).أي املوت

                                      
 . 0/653تفسري السعدي  (3)

 .4/955تفسري السمرقندي  (5)

 .97/2ين روح املعا,  3/319الكشاف  (6)

 . 0/433تفسري جماهد  (0)
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فسماه , وإمنا العلم به يقني ال ميرتي فيه عاقل , م  أمساء املوت "اليقني " أن لي  معىن ذلكو  
  (9).ووقوعه  أي يأتيك األمر اليقني علمه هنا يقيناً جتوزاً 

    : ونظري هذا قوله تعاىل

    

    [37:املدثر] 
 :ديث اليت ورد فيها اليقني مبعىن املوت من األحا

م  خري معاش الناس هلم رجل ممسك : )  أنه قال ع  رسول هللا   ع  أيب هريرة ـ 0 
واملوت مظانه , أو فزعة طار عليه يبتغي القتل , عنان فرسه يف سبيل هللا يطري على متنه كلما مسع هيعة 

ويؤيت , أو بط  واد م  هذه األودية يقيم الصماة ,  أو رجل يف غنيمة يف رأس شعفة م  هذه الشعف, 
 .أي حىت يأتيه املوت (4).(ويعبد ربه حىت يأتيه اليقني لي  م  الناس إال يف خري, الزكاة 

 فدخل عليه النيب  تويف عثمان ب  مظعون  : قالت -رضي هللا عنها–ع  أم العماء ـ 9
وما يدريك أن هللا :)  فقال النيب . لقد أكرمك هللا ف, رمحك هللا أبا السائب شهاديت عليك : فقلت 
وما أدري ما ,  رسول هللا إينوهللا , أما هو فقد جاءه اليقني م  ربه  :)لال أدري قا:قلت ( أكرمه 

لعثمان جتري يف املنام  مث رأيت عيناً : قالت  , وهللا ال أزكي بعده أحداً : فقلت (. وال بكم , يفعل يب 
 .أي املوت " قد جاءه اليقني " فمعىن  (3)(. ذاك عمله :فقال فسألت النيب 

وفائدة ذكر هذه األلفاظ , فهذه األلفاظ كلها حتمل معىن اليقني أو أهنا تدل على اليقني داللة مباشرة 
وإن , أن معرفة األلفاظ الدالة على اليقني يسهل الوصول إىل اآليات واألحاديث اليت حتمل معىن اليقني 

وأيضًا فإن بعض هذه , فيها الداللة املباشرة على كلمة اليقني وبذلك يتوسع معىن اليقني مل يك  
 . األلفاظ تدل على أثراً م  آثار اليقني

 

                                      
 . 476/ 4احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (9)

 . 0112: رقم, 4/0514أخرجه مسلم  (4)

 . 0016: رقم, 3/414أخرجه البخاري  (3)
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  ثالثال املبحث

 ادة ـضامل اظـاأللف
  اليقني عىنـمل
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 بحث الثالثامل

 األلفاظ املضادة ملعىن اليقني
 :لغة : الشك :أوالً 

الشني "  : -رمحه هللا-  , قال اب  فارسلتبإإذا  الشك مصدر شك يف األمر يشك شكاً  
شككته  : م  ذلك قوهلم,  وهو يدل على التداخل, والكاف أصل واحد مشتق بعضه م  بعض 

  (0)". وذلك إذا طعنته فداخل السنان جسمه, بالرمح 
ألن الشاك كأنه شك له ؛ ي بذلك إمنا مس   وم  هذا الباب الشك الذي هو خماف اليقني

شككت بني  : فم  ذلك اشتقاق الشك تقول, منهما  وهو ال يتيق  واحداً , واحد  األمران يف مشك
وهو ما يلبسه اإلنسان م  , وم  هذا الباب الشكة  ,ورقتني إذا أنت غرزت العود فيهما فجمعتهما 

ألنه كأنه شك  ألنه يشك به أو؛ ي السماح شكة وإمنا مس  , هو شاك يف السماح  : يقال , السماح
 .بعض بعضه يف 

) األمر ( شك ) فيقال , باحلرف  ومتعدياً ,  يستعمل الفعل الزماً و , الشك االرتياب : وقيل 
وقوهلم خماف اليقني هو الرتدد بني شيئني سواء استوى ( شككت ) إذا التب  و(  شكاً ( ) يشك 

    :  قال تعاىل, طرفاه أو رجح أحدمها على اآلخر 

   

 [ . 23:يون.] أي غري مستيق  وهو يعم احلالتني : قال املفسرون . 
ضم الشيء بعضه : الشك يف أصل اللغة " : تعليقاً على اآلية  -رمحه هللا– الشوكاين اإلمامقال  
 آخر خمافه فيرتدد والشاك كأنه يضم إىل ما يتومهه شيئاً , ومنه شك اجلوهر يف العقد  , إىل بعض
 (9). " ويتحري

الناقة اليت يشك يف سنامها أبه طرق أم ال لكثرة وبرها فيلم  سنامها , واجلمع : والشكوك 
  (4).وانتظمته, وشككته بالرمح إذا خرقته , انتظمه :  وشكه بالرمح والسهم وحنومها يشكه شكاً , شك 

                                      
 . 4/074مقايي  اللغة  (0)

 . 9/374فتح القدير  (9)

 .0991:القاموس احمليط,  4/074مقايي  اللغة ,  0/491املصباح املنري ,  359,  01/350لسان العرب  (4)
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, لى اآلخر عند الشاك هو الرتدد بني النقيضني بما ترجيح ألحدمها ع :تعريف الشك اصطماحاً 
فإذا ترجح , وهو الوقوف بني الشيئني ال مييل القلب إىل أحدمها , الشك ما استوى طرفاه  : وقيل

 (3). وهو مبنزلة اليقني, فهو غالب الظ  , فإذا طرحه , فهو ظ  , ومل يطرح اآلخر , أحدمها 
كل ما يرتدد فيه إما على   فيدخل فيه, العرب تطلق الشك على ما مل يقع فيه القطع واليقني و 

-ورمبا يقع يف كمام العرب عك  ذلك كما قال النووي ,  السواء بما ترجيح أو برتجيح أحد الطرفني 

  :  واملراد به اليقني كقوله تعاىل, ما يقع يف كمام العرب صورة التشكيك والتقرير  كثرياً   ": -رمحه هللا

     

    [ .000:األنبياء .] 

     : وقوله تعاىل

     

    

       

  (0)[.51:سبأ]

 : ومن األحاديث الواردة يف أن الشك ضد اليقني
, ع  الدجال  طويماً  حديثاً   حدثنا رسول هللا: )  قال أيب سعيد اخلدري حديث ـ 0

السباخ  ة ينزل بعضنعليه أن يدخل نقاب املدي موهو حمر , يأيت الدجال  : فكان فيما حدثنا به أن قال

أنك الد ج ال  أشهد : فيقول, م  خري الناس  أو, هو خري الناس  لفيخرج إليه يومئذ رج, اليت باملدينة 

 ونكمث أحييته هل تش, أرأيت إن قتلت هذا  : فيقول الدجال, حديثه  الذي حدثنا عنك رسول اَّلل  

م و يوهللا ما كنت قطُّ أشد بصريًة مين ال : فيقول حني حيييه, مث حيييه , فيقتله , ال  : قولونيف ؟ يف األمر

 (9)(. ط  عليهلأقتله فما أس: فيقول الد ج ال , 

                                      
 .0/061التعريفات  (3)

 .21/ 2شرح النووي على صحيح مسلم  ,  4/420البحر احمليط  (0)

 .41:سبق خترجيه ص (9)
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, وريب للناس , ي وحي أن أمره موضع شك ( هل تشكون يف األمر ؟ :) فقول الدجال هنا 

ويتيق  أنه الدجال خبماف غريه ؛ ولذلك ملا يقتل , ويتضح ويتبني له أمره , ولكنه يفتضح أمره للمؤم  

 .  ومتويهه , وبصرية يف كذبه , مث حيييه فإنه ال يزداد إال يقيناً , الدجال هذا املؤم  

وبينهما , واحلرام بني , احلمال بني : )  قال النيب : قال   حديث النعمان ب  بشريـ 9

وم  وقع يف الشبهات  , فم  اتقى املشبهات استربأ لدينه وعرضه , مشبهات ال يعلمها كثري م  الناس 

, أرضه حمارمه أال إن محى هللا يف , يوشك أن يواقعه أال وإن لكل ملك محى , كراع يرعى حول احلمى 

وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي , أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله 

فالوقوع , وجه الداللة م  احلديث أن األمر املشكوك فيه هو ما كان خبماف األمر املتيق   (4).(القلب

والراحة , على الطمأنينة فما حيصل اإلنسان  وقلق, شك فيه م  األمور جيعل اإلنسان يف حرية فيما ي  

 .القلبية إال إذا ترك ما يشك فيه 

  (0)".كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه   " : -رمحه هللا  -ايبط  قال اخلَ 

   (4)".تركه اما أيسر الورع إذا شككت يف شيء ف"  :( هـ 011 :ت) ن قال حسان ب  أيب سناو 

  (3)". الورع يف عظيم أصل فيه يشك ام تركإن :"  -رمحه هللا– العسقماين حجر ب وقال ا

 حىت املتقني م  يكون أن العبد يبلغ ال :) قال الرسول : قال   السعدي عطية حديثويف 

  (5)(. البأس به مما حذرا به بأس ال ما يدع

 ال وأين رسول هللا, أشهد أن ال إله إال هللا :)  النيب قال :  قال  أيب هريرة حديثـ  4

 .أي موق  هبا : فقوله غري شاك  (6). ( ما عبد غري شاك فيهما إال دخل اجلنةيلقى هللا هب

                                      
  0522: رقم, 4/0902ومسلم ,  59:رقم,  0/91أخرجه البخاري  (4)

 . 924/ 3فتح الباري  (0)

 .006 /4أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)

 . 924/ 3فتح الباري  (3)

 ( .6491)ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري ,  3905:رقم, 0312/ 9أخرجه اب  ماجه  (5)
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وجيل  الر جل السوء ...  ت يصري إىل القربيامل إن)  : قال ع  النيب  أيب هريرة حديث ـ 3

:  فيقول, ما هذا الر جل  : فيقال له , ال أدري: فيقول ,  فيم كنت: قال له في,  اً مشعوف اً عز ه فرب يف ق

انظر إىل ما : قال له ي  ف, مسعت الناس يقولون قواًل فقلته فيفرج له قبل اجلن ة فينظر إىل زهرهتا وما فيها 

هذا مقعدك على : ها حيطم بعضها بعًضا فيقال له يل الن ار فينظر إلبك مث يفرج له فرجة قنصرف هللا ع

  (7).( عث إن شاء هللا تعاىلتب وعليه, وعليه مت , الش كِ  كنت 

واتباع شريعة اهلادي األمني فثبته هللا , فاحلديث يدل على أن الذي جنى املؤم  هو العمل باليقني 

فاجلزاء م  جن  , وشك يف أمر هللا , واتبع هواه , وأما م  أعرض عنه , عند السؤال وأدخله اجلنان 

 . وما ربك بظمام للعبيد , العمل 
 رجل:  عنهم لأتس ال وثماثة: )....  قال نهأ  هللا رسول ع   عبيد ب ة لفضا حديثـ 5

 ةرمح م  والقنوط,  هللا أمر يف شك ورجل,  العزة وإزاره,  الكربياء رداءه إنف,  رداءه وجل عز هللا نازع
  (0)(. هللا

 :الريب : ثانياً 
رابين هذا األمر : يدل على شك أو شك وخوف , يقال ( ي ب ر)الريب مأخوذة م  مادة 

أي  رابه يريبه ريباً : , ويقال  وخوفاً  ين أي أدخل علي شكاً وخوفاً , ورابين أمره يريبين أدخل علي شراً يريب
, ذا رِيبة  وأراب الرجل صار مريباً , و أراب األمر أي صار ذا ريب , ارتاب يرتاب إذا شك  شككه و

: أي نابين وأصابين , وأمر رياب  أي اهتمته , ورابين األمر ريباً  وارتبت به أي ظننت به , وارتبت فماناً 
  (9).مفزع 

الشك : وهكذا لوحظ م  خمال تتبع مادة الريب م  الناحية اللغوية أهنا تفيد عدة معاين 
ولذا عرف بعضهم اليقني ؛ والفزع والقلق واخلوف والظ  , وكلها كلمات مضادة لليقني  والشبهة والتهمة

                                                                                                          
 .03:سبق خترجيه ص (6)

ويف , ( 4557)وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  3961:رقم, 0396/ 9أخرجه اب  ماجه  ( 7)

   (.0460)حيح اجلامع ويف ص, ( 4334)صحيح اب  ماجه 

والطرباين يف املعجم ,   521:رقم, 0/917والبخاري يف األدب املفرد ,  94211: رقم, 6/02أخرجه أمحد  (0)

 ( .539)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  712:رقم , 01/416الكبري 

 .  0/330لسان العرب,  364/ 9انظر مقايي  اللغة  (9)
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ارتفاع الريب يف مشهد  هو اليقني :قال بعضهم شك وريب , و  حتقيق التصديق بالغيب بإزالة كل:  بأنه
 (4). هو صفاء العلم ع  كدر تطرق الريب إليه: يل قالغيب , و 

 :  عدة معاين مرتادفة مضادة لليقني وفيما يلي تفصيله على ملحيُ إذن فالريب 
أيت يأن الريب ومما يدل على ويراد به الشك , , فإن الريب ي طلق يف بعض األحيان : ـ الشك 0

  :    هللا  ولق :مبعىن الشك 

     

  [ .9:البقرة]   والشك ضد , أي ال شك
   (3). اليقني

ألنه يرتاب ؛ حوادث الدهر : إن املراد به : قيل ( ريب املنون  )وكل ريب يف القرآن شك إال 
   (5). ألهنا تريب م  نزلت به أي ختيفه؛ و ي يشك يف اخلماص منها فيها اإلنسان أ

 
    :  قوله تعاىلو 

  [ . 001:التوبة.]  (0). قلة يقنيو , أي تدل على دغل  
وأما : )  قال رسول هللا : قالت  -رضي هللا عنهم–بنت أيب بكر الصديق  يف حديث أمساءو 
  (9)(.فقلته فيقول ال أدري مسعت الناس يقولون شيئاً , املرتاب  املنافق أو

فدل ذلك على أن املرتاب انتفى عنه  ,الشاك , وهو يف مقابلة املوق  : أي ( واملرتاب: )قوله 
  (4). هي الرتدد يف املتقابلني :واملرية , ألن الشك صفة م  صفاته ؛ وارتفع , اليقني 

                                      
 .0/016انظر التعاريف  (4)

 .  917/ 05هتذيب اللغة ,  364/ 9انظر مقايي  اللغة  (3)

 .5/020احملرر الوجيز الب  عطية ,  0/363الكليات ,  0/415التعاريف  (5)

 . 0/915املفردات يف غريب القرآن  (0)

 . 16:رقم, 0/33أخرجه البخاري  (9)

 .0/591الكليات,  9/27عمدة القاري  (4)
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على معىن الشك فيكون  ةزائد ةل كلمة الريب معىن التهمة والشبهقد حتم :ة ـ التهمة والشبه9
بأنه الرتدد بني : ولذا عرف بعض العلماء الريب ؛  (3)معىن الريب هو الشك مع هتمة املشكوك فيه

تهم أراب يريب إرابة أي أتى مبا ي  : فيقال ,  (5) موقعي هتمة حبيث ميتنع م  الطمأنينة على كل منهما
  . ة التهمةوالريب, عليه 

وأرابين مبعىن , رابين الشيء : ويقال , الريب هو الشك مع التهمة "  : -رمحه هللا-قال اب  األثري
 رابين بغري ألف: فإذا استيقنته قلت , وأومهين الريبة فيه , أرابين يف كذا أي شككين  : وقيل, شككين 

".(6)  
واحلرام م  وجه هو شبهة , , وجه  كل شيء يشبه احلمال م   ": -رمحه هللا-ايبقال اخلط  
ما ال : ما علم ملكه يقينًا لنفسه , واحلرام البني ما علم ملكه لغريه يقينًا , والشبهة : واحلمال اليقني 

 (7)." يدري أهو له أو لغريه
وهو يريبين يف وجعي أين ِ ال أعرف م   ) :يف قصة اإلفك  -رضي هللا عنها – ومنه قول عائشة

  (1). (ي اللُّطف ال ذي كنت أرى منه حني أشتك رسول هللا 
رابين األمر : أرابين , يقال : فاألول م  رابين , والثاين م   بفتح الياء وضمهابأيت  "يريبين"فكلمة 

  (0). رابين منه كذا يريبين: فإذا استيقنته قلت , إذا تومهته وشككت فيه : يريبين 
 :ـ القلق واالضطراب واخلوف والفزع 5

                                      
 .  0/53التبيان يف تفسري غريب القرآن ,  6/003مرقاة املفاتيح  (3)

 . 0/411انظر التعاريف  (5)

 .9/916النهاية يف غريب األثر  (6)

 . 00/27عمدة القاري  (7)

  9771: رقم,  9040/ 3ومسلم ,  4201:رقم ,  3/0501أخرجه البخاري  (1)

 . 04/941عمدة القاري  (0)
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أصل معىن ألن ؛ ن الريب جييء مبعىن القلق واالضطراب واخلوف والفزع وكلها معاين متقاربة إ
 (9). اضطراهباو الريب قلق النف  

دع ما يريبك إىل ما ال  )الريب فيه اضطراب وحركة كما قال  " : -ه هللامحر -وقال اب  تيمية 
  (4)". ه ضم  االضطراب واحلركةفكما أن اليقني ضم  السكون والطمأنينة فالريب ضد (ك بيري

 (3)(.فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة , دع ما يريبك إىل ما ال يريبك:)  ومنه حديث النيب 
 (5). يضطربو أي يقلق له القلب ( فإن الكذب ريبة ) ففيه 

له  فإن كون األمر مشكوكًا فيه مما يقلق, بكسر الراء حقيقتها قلق النف  واضطراهبا ( والريبة ) 
 . وكونه صحيحاً صادقاً مما تطمئ  له, النف  

  (6).أي ما يقلق النفوس م  حوادث الدهر( ريب املنون) ومنه 
ألن طالب احلاجة شاك على ما به م  خوف ؛ وهذا لي  ببعيد : قد يطلق الريب على احلاجة و 
 -رمحه هللا-ايبال اخلط  ق, وحاجتكم إىل سؤاله , ما رابكم إليه أي ما إربكم : وقال بعضهم  , الفوت

 (7)" . ما إربك أي ما حاجتك: هكذا يروونه يعين بضم الباء وإمنا وجهه  ":
 :ومن العجيب أن الريب من الكلمات اليت حتمل األضداد 

فإن معناه شككين ( باأللف) وأضدادها فإذا قيل أرابين يف كذا , أي أهنا حتمل معىن اليقني 
رابين , بغري ألف فإن معناه أي :  ستيق  منه , وأما إذا قيلأومل , ه الظ  وأومهين الريبة فيه وأسأت ب

( ه917: ت) يف حني أن بعض العلماء مل يفرق بينهما منهم الفراء,  (0) واستيقنت األمر منه, استيقنته 
  (4) . راب وأراب مبعىن واحد: حيث قال 

                                      
 . 0/411انظر التعاريف  (9)

 .  04/439ائل وفتاوى اب  تيمية يف التفسري انظر كتب ورس (4)

 .  31:سبق خترجيه ص (3)

 . 9/361التيسري بشرح اجلامع الصغري  (5)

 . 591, 003/ 6مرقاة املفاتيح  (6)

 . 9/364مقايي  اللغة ,  0/334لسان العرب  (7)

   06/974مسلم  ؛ شرح النووي على صحيح 0/937؛ انظر املصباح املنري  0/334انظر لسان العرب  (0)

 .03/479انظر شرح السنة  (4)
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ه الريبة , وأرابين إذا ظننت ذلك به كأنه رابين حتققت من: فقال , وفرق آخرون بني رابين وأرابين 
 (3). أوقعك فيها وارتبت به أي ظننت به

 (5)".  وإي اك والر ائب منها, عليك بالر ائب م  األ مور " :   يف وصي ته لعمر بكر  وأبقال 
أي األمر  وإياك والرائَب ,, وَكدر كالرائب م  األلبان , أي عليك باألمر الص ايف الذي لي  فيه ش بهة 

 (6). وكدر, الذي فيه شبهة 
 :الفرق بني الشك والريب 

, ( االعتقاد)  وعمله, ( النية )  م  اليقني والريب والشك وحنوها يتناوله علم القلب ـ أن كما  0
 ؛ ولك  الريب يكون يف علم القلب ويف عمله, وسكينته وعدم سكينته  وعدم تصديقه, وتصديقه 

  (7) . كون إال يف العلم فقطخبماف الشك فإنه ال ي
وقعه شكه يف الريب , فالشك مبدأ الريب , كما أن مث أ ـ أن الشك سبب الريب كأنه شك أوالً 9

   : العلم مبدأ اليقني , فيوصف الشك بالريب كما يف قوله تعاىل

     .(0) 
, وأشده إظمامًا , وإمنا وصف الشك باملريب للمبالغة فيه , ك الشك املريب أقوى ما يكون م  الشو 

  (9).ولتقوية معىن الشك 
الشك هو أن يبقى اإلنسان متوقفًا بني النفي  " :( هـ 616 :ت ) ـ قال فخر الدي  الرازي4
   : واملريب هو الذي يظ  به السوء فقوله , واإلثبات 

    يرتجح يف اعتقادهم صحة قوله وقوله به أنه مل يعين :  م رِيٍب  يعين أنه ترجح

                                      
 .6/974حاشية اب  القيم على سن  أيب داود  (3)

 . 9/916النهاية يف غريب األثر  (5)

 .  9/916النهاية يف غريب األثر ,  05/917هتذيب اللغة ,  330/ 0لسان العرب  (6)

االعتقاد واإلميان بالشئ واالنقياد : القلب فإن املراد به وأما عمل , العلم هو املعرفة وهي النية : يراد بعلم القلب  (7)

 .  05/014انظر كتب ورسائل وفتاوى اب  تيمية يف التفسري بتصرف . و اخلضوع له 

 . 0/591الكليات  (0)

   3/397,  5/41,  4/901احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (9)
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فالريب قريب م  الشك , ولك  فيه زيادة ,  ,  وهذا مبالغة يف تزييف كمامه, يف اعتقادهم فساد قوله 
 (3). رابين أمر فمان إذا ظننت به سوء: كأنه ظ  سوء تقول

, ولك  مل ينتبه أحدمها إىل درجة الظهور ـ أن الشك هو ما استوى فيه اعتقادان أومل يستويا  3
 (5).ما مل يبلغ درجة اليقني وإن ظهر نوع ظهور: والريب , الذي يبين عليه العاقل األمور املعتربة 

ويقال أيضاً , ريب مشكك : وال يقال , شك مريب : ـ أن الريب أخص م  الشك , ويقال 5
   (6).شكين : كذا , وال يقال  رابين أمر: 

  :  كما أن الظ  قد يستعمل مبعىن اليقني كما يف قوله تعاىل  :الظن  : لثاً ثا

   

  [ .932:البقرة ] مبعىن الشك الذي هو فإنه يأيت
 (7).وقد سبق تفصيل ذلك  , خبماف اليقني
 :الوهم : رابعاً 

 : تعريفه لغة 
أي ال ) اليت تدل على معان متفرقة ( م  هو ) وهو مأخوذ م  مادة , م يهم وهِ : مصدر قوهلم 

: والوهم  , اجلمل الضخم العظيم: هو البعري العظيم , وقيل : فم  ذلك الوهم ( ترجع إىل أصل واحد 

ومهت يف الشئ أهم ومهًا , إذا ذهب : يقال  , وهم القلب: والوهم  ,الطريق الواسع : وقيل , الطريق 

أوهم م  احلساب : وأنت تريد غريه , وأومهت يف احلساب , إذا تركت منه شيئًا , يقال , ومهك إليه 

وومهت يف  ,سها : وهم , كمامها و  وهم يف الصماة ومهاً ,  وأوهم م  صماته ركعة, أي أسقط : مائة 

ساب وِهم يف احل: غلطت , يقال : وأوهم الشيء أي تركه كله  , وومهت ,  سهوت فأنا أوهم: الصماة 

  (0). أي غلط , وتوهم أي ظ  وتومهت أي ظننت

                                      
 . 9/01التفسري الكبري  (3)

  . 0/591الكليات  (5)

 . 0/367املفردات يف غريب القرآن ,  0/591كتاب الكليات   (6)

 .م  هذه الرسالة  07:انظر ص (7)

 . 6/005مقايي  اللغة  (0)
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, وللقلب وهم , م  خطرات القلب , واجلمع أوهام : الوهم " : -رمحه هللا-قال اب  منظور

تومهت الشيء وتفرسته وتومسته و :  قالو , كان يف الوجود أو مل يك  سواء   ختيله ومتثله: وتوهم الشيء 

 (9)".ركه أوهام العباد ال تد وهللا , تبينته مبعىن واحد 

 (4).الظ  : التهمة و , أصلها الومهة م  الوهم : والتهمة 

وكلها   , الوهم يأيت مبعىن الظ  والشك والتهمةوهكذا يماحظ م  خمال تتبع املادة اللغوية أن 

 .ليقني ا ضدكلمات 

 :الوهم اصطالحاً 
لها آخر التجويف األوسط م  الوهم هو قوة جسمانية لإلنسان حم ": -رمحه هللا–قال اجلرجاين 

وهذه القوة هي اليت , الدماغ م  شأهنا إدراك املعاين اجلزئية املتعلقة باحملسوسات كشجاعة زيد وسخاوته 

 (3)". وأن الولد معطوف عليه, حتكم هبا الشاة أن الذئب مهروب عنه 
وح طريف املرتدد مرج( إدراك ) هو م  خطرات القلب أو : الوهم  ": -رمحه هللا–قال الكفوي 

فيه , وهو عبارة عما يقع يف احليوان م  جن  املعرفة م  غري سبب موضوع للعلم , وهو أضعف م  
   (0)".الظ  , وكثرياً ما يستعمل الوهم يف الظ  الفاسد 

التوهم هو إدراك املعىن اجلزئي املتعلق  ": بقوله  -رمحه هللا-وأما التوهم فقد عرفه اجلرجاين
  (9)". باحملسوسات

 : الفرق بني الوهم والظن والشك
فيطلق الوهم ويراد به الشك والظ  وم  , هناك عماقة بني الوهم والشك فقد تأيت مرتادفتان 

ته فلم يدر أزاد أم ماإذا أوهم الرجل يف ص)  :أنه قال  ع  النيب  ع  أيب سعيد اخلدري ذلك 

                                      
  . 09/634لسان العرب  (9)

 . 635, 09/634لسان العرب ,  0/417خمتار الصحاح  (4)

 . 0/524التعاريف للمناوي ,  0/492التعريفات للجرجاين  (3)

 .  0/234لياتالك (0)

 .  0/21التعريفات  (9)
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أي شك ولذا قال بعده  :م أحدكم يف صماته إذا أوه فمعىن (4).( ل وهو جا نقص فليسجد سجدتني
 .فلم يدر أزاد أم نقص : " 

هو اعتدال النقيضني عند اإلنسان وتساويهما , مبعىن أن : الشك "  : -رمحه هللا-قال الكفوي
فاملرجوح ,  واآلخر مرجوحاً ,  يكون طرف الوقوع والماوقوع على السوية , وإن كان أحد الطرفني راجحاً 

  (3)".والراجح يسمى ظناً  , يسمى ومهاً 
 :الوسوسة :  خامساً 

 :الوسوسة لغة 
اليت تدل على حديث (  و س س )وسوس يوسوس مأخوذ م  مادة : الوسوسة مصدر قوهلم 

وسواس , وفمان موسوس أي غلبت عليه الوسوسة , : لصوت احللي  النف  , والصوت اخلفي , ويقال
    : اسم الشيطان يف قوله تعاىل : والوسواس

    .
   : , ومنه قوله تعاىل [3:الناس ]

   

    

   

    

    

    

  [ .91:األعراف ] وسوست إليه : يقال
 .بكسر الواو  نفسه وسوسة و ِوسواساً 

                                      
(.  5331)والطرباين يف الكبري رقم ,  179:رقم, 0/975وعبد ب  محيد ,  00310: رقم, 4/39أخرجه أمحد  (4)

  . واحلديث صحيح 

 . 591/ 0الكليات  (3)
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ملا يقع يف النف  م  عمل الشر , : والَوسواس بالفتح اسم يقال : "  -رمحه هللا-قال الكفوي 

وف إجياس , وملا يقع م  تقدير نيل , وملا يقع م  عمل اخلري إهلام , وملا يقع م  اخل وما ال خري فيه

          (0)". وال له خاطر, اخلري أمل , وملا يقع م  تقدير ال على إنسان 

إذا تكلم بكمام : الرجل ( وسوس : ) يقال و , مسعت وسوسة الشيء إذا مسعت حركته :  يقالو 

 (9).  ووعوع الذئب, وهو فعل الزم كولولت املرأة , خفي مل يبينه يكرره 

 : الوسوسة اصطالحاً 

 (3).  اخلطرة الرديئة: قيل الوسوسة هي و ,  (4) ما يلقيه الشيطان يف القلب: الوسوسة 

  (6)".الكمام اخلفي يف اختماط : الوسوسة  ": ( هـ0915: ت ) قال الزبيدي

القول اخلفي لقصد اإلضمال م  وسوس إليه ووسوس : الوسوسة  ":  -رمحه هللا– قال الكفوي

 (7)."والشيطان مبا ال نفع فيه وال خري , ي فعل الوسوسة ألجله , وهي حديث النف  له , أ
تردد الشيء يف النف  م  غري أن يطمئ  : واملراد بالوسوسة  ":  - رمحه هللا - وقال اب  حجر

  (0)". إليه ويستقر عنده

                                      
 . 239,  0/230الكليات (0)

 .5/015النهاية يف غريب األثر ,  0/915مجهرة اللغة ,  239,  0/230الكليات ,  6/953لسان العرب  (9)

 .0/636غريب احلديث للخطايب ,  9/926مشارق األنوار  (4)

 .0/795التعاريف للمناوي  (3)

 . 07/09تاج العروس  (6)

 .239,  230/ 0الكليات  (7)

 . 04/12عمدة القاري ,  5/060فتح الباري  (0)
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يف سننه  -ه هللارمح- داودو وقد بوب أب, وغريها  هي حديث النف  يف الصماة : وقيل الوسوسة

فأوضح أن الوسوسة هي حديث " ة باب كراهية الوسوسة وحديث النف  يف الصما ":بعنوان  باباً 

م  توضأ فأحس  :)  قال أن النيب  زيد ب  خالد اجلهين  حديث مث أورد ,النف  يف الصماة 

     (9)(. و فيهما غفر له ما تقدم م  ذنبهسهي وضوءه مث صلى ركعتني ال

إن الشيطان إذا مسع النداء بالصماة أحال له :) قال  ع  النيب  أيب هريرة ديث ويف ح

, فإذا مسع اإلقامة ذهب حىت ال يسمع صوته , يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس  حىت ال طضرا

 .فاملراد هنا بالوسوسة هو حديث الشيطان (4).(  فإذا سكت رجع فوسوس

 :عالقة اليقني بالوسوسة 

وحديث النف  يف الصماة عمامة على , قة الوسوسة باليقني يف كون كثرة الوسوسة وتظهر عما

: فقد قال هللا تعاىل , وهي تنقص م  اخلشوع يف الصماة اليت هي م  صفات املوقنني , ضعف اليقني 

   

   

    

    

   

   [ . 36, 35:البقرة ] فاليقني

 .وحديث النف  , ويبتعد م  الوسوسة , وأنه حماسب على صماته جيعله خيشع فيها , بلقاء هللا 

                                      
والبزار ,  215: رقم, 0/7وأبو داود ,  350:رقم, 0/999واحلاكم , 07125:رقم,3/007أخرجه أمحد  (9)

 (.111)ويف صحيح أيب داود , ( 423)صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  1707: رقم, 05/953

 . 412:رقم ,  0/920ومسلم ,  0063: رقم ,  312/ 0أخرجه البخاري  (4)
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 وإال لسلم منها املصطفى , غريها  أو يف, والوسوسة يف الصماة , وال يسلم أحد م  السهو 

قال  : قال ع  أيب هريرة وقد ورد حديث , فكان ذلك رمحة لألمة م  بعده , فقد سها يف صماته 

 (0)( . جتاوز يل ع  أميت ما وسوست به صدورها ما مل تعمل أو تكلم إن هللا:)  النيب 

م    فقد حذر النيب, اهد نفسه وال يعين هذا أن اإلنسان يسرتسل مع الوسوسة بل عليه أن جي

 اتقوا وسواس املاءو , الوهلان فاحذروه : يقال له  إن للوضوء شيطاناً : )  النيب   االسرتسال معه , قال

 .)(9)   

, مث يغتسل فيه , ال يبول  أحدكم يف مستحمه : )   قال رسول هللا : قال  ب  مغفلا وع 

 (4)(.فإن عامة الوسواس منه, أو يتوضأ فيه 

ذكر األمر للمرء باإلقرار هلل جل : " يف صحيحه بابًا بعنوان  -رمحه هللا –وقد بوب اب  حبان 
فدل ذلك على أن اليقني بوحدانيته "  بالرسالة عند وسوسة الشيطان إياه ولصفيه  , وعما بالوحدانية

 -رضي هللا عنها-عائشة  يثمث أورد حد ,بالرسالة منجاة م  الوسوسة  والشهادة له باأللوهية ولنبيه 
؟  م  خلق الس ماوات واأَلرض: ل  يدع الش يطان أن يأيت أحدكم فيقول :)  قال رسول هللا : قالت 

                                      
 . 9420:رقم, 9/123أخرجه البخاري  (0) 

,  390: رقم, 0/036واب  ماجه ,  57:رقم, 0/13والرتمذي ,  90976: رقم, 5/046أخرجه أمحد  (9)

 099:رقم, 0/64واب  خزمية ,  571: رقم, 0/967واحلاكم ,  210: رقم, 0/027والبيهقي يف السن  الكربى 

  (.2)ضعيف الرتمذي , ( 23)ويف ضعيف ب  ماجه , ( 0271)وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 

واللفظ حلديث أمحد هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وله :) وقال ,  974/ 0كم أخرجه احلا  (4)

وصححه األلباين ,  46:رقم, 0/43والنسائي ,  90:رقم, 0/49والرتمذي ,  97:رقم, 0/7وأبو داود , (. شاهد

 (.936)ويف صحيح اب  ماجه , ( 99)ويف صحيح أيب داود , ( 7527)يف صحيح اجلامع 
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أحدكم بذلك  ح إذا ؟ ف م  خلق هللا: فيقول  هللا : فم  خلقك ؟ فيقول: فيقول  , هللا: فيقول 
  (0)(. آمنت باهلل وبرسله : فليقل

عمامة لإلميان كما ورد يف جعلها  النيب يف تكون الوسوسة مذمومة و ك  :فإذا قال قائل 
  (9)(. اإلميان حمض تلك: )  قال,  الوسوسة ع   النيب سئل:  قال ب  مسعود  هللا عبدحديث 

ن ما جيده اإلنسان م  الوسوسة عمامة لإلميان لي  أهنا م  إ: فاجلواب ع  هذه بأن يقال 
بباله م   طرخ إذا وجد املسلم يف قلبه أو " : (هـ  453: ت ) لسجستاينمت اقال أبو حا, اإلميان 

ى قلبه باإلميان لاألشياء اليت ال حيل له النطق هبا م  كيفية الباري جل وعما أو ما يشبه هذه فرد ذلك ع
ٍت وترك العزم على شيء منها كان رده إي اها م  اإلميان بل هو م  صريح اإلميان ال أن خطرا,  الصحيح

فقال , ئل ع  الرجل جيد الوسوسة عندما س   ب  مسعود ولذلك قال عبد هللا ؛  (3)."مثلها م  اإلميان
أن ما بني اليقني والشك يقال : والربزخ هو احلاجز بني الشيئني , قال بعضهم " تلك برازخ اإلميان "  :
  (5).برازخ اإلميان : 

 يتعاظم ما أنفسنا يف جند إن ا فسألوه  النيب أصحاب م  ناس جاء قال  هريرة أيب ع 
 (6)(. اإلميان صريح ذاك: )  قال,  نعم:  قالوا ,( ه وجدمتو  وقد: )  قال,  به يتكلم أن أحدنا

مينع م  قبول ما وصف الوسوسة بأهنا صريح اإلميان ؛ ألن اإلميان الصريح هو الذي  فالنيب 
ولي  ,  وسنفال, وال تطمئ  إليه  قلوباليف  ةسوسو فما تتمك  تلك ال, قلوب اليلقيه الشيطان يف 

فكيف تكون , وتسويله , ألهنا إمنا تتولد م  فعل الشيطان ؛ معناه أن الوسوسة نفسها صريح اإلميان 
                                      

: ) بلفظ,  4019: رقم, 4/0023وأصل احلديث أخرجه البخاري ,  051: رقم, 0/469أخرجه اب  حبان  (0)

م  خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل : م  خلق كذا ؟ م  خلق كذا ؟ حىت يقول : يأيت الشيطان أحدكم فيقول 

 (.ولينته 

 . 33:سبق خترجيه ص (9)

 .0/070صحيح ب  حبان  (3)

 .0/001النهاية يف غريب األثر ,  4/332ديث الب  سمام غريب احل (5)

 .34:سبق خترجيه ص (6)
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 قلوبال يف ورسوخه,  اإلمياناستعظام واستنكار تلك الوسوسة إمارة دالة على صريح و  (0) ؟ إمياناً صرحياً 
,  باملخلوقات سبحانه هللا تشبيه م  قلبه يف ما على يصر الكافر ألن؛  والتعطيل التشبيه م  وخلوصه, 
 أهناو  , بقبحها لعلمه تعاظمهايو ,  ستقبحهاي واملوق  الصادق فإنه, وأما املؤم  احلق ,  حسناً  يعتقدهو 
  . يردها وال الوسوسة يقبل مشوباً  إميانه كان م  وألن؛  تعاىل به تليق ال

 ع  روي ولذا؛  اخلايل البيت يدخل ال اللص ألن؛  اإلميان أمارة الوسوسة أن : ىناملع إن وقيل 
 (9) ". والنصارى اليهود صماة هي إمنا فيها وسوسة ال اليت الصماة إن ":   علي

 :العالقة بني الوسوسة والشك 
 , وئهأو يف وض, ـ أن الشك سبب للوقوع يف الوسوسة فعندما يشك اإلنسان يف صماته مثمًا 0

ومما يدل على أن الشك , هي الوسوسة  ههذو , وحديث النف  , فإنه حيدث عنده حالة م  التفكري 
ال يبول   أحدكم يف مستحمه :)  قال رسول هللا : قال  سبب الوسوسة حديث عبد هللا ب  مغفل 

   (4) (. فإن عامة الوسواس منه, مث يتوضأ فيه  : قال أمحد , مث يغتسل فيه
؛ وحديث النف  الذي يلقيه الشيطان يف قلب املؤم  , وسة حتصل م  تلبي  الشيطان فالوس

فقد قال رجل الب  عباس , ويدخل عليه الشك يف دينه , ويفسد عليه عباداته , لينغص عليه حياته 
  :ما شيء أجده يف صدري , فقال اب  عباس   : وهللا ما أتكلم به , : وما هو ؟ فقال الرجل

  :  , حىت أنزل هللا  دم  شك ؟ ما جنا م  ذلك أح ءأشي:     عباسفقال اب

    

   

   

     

     

    [ . 23:يون ] , مث إن
إذا وجدت يف : فقال ,  أرشده إىل ما يذهب هذا الشك م  صدره -رضي هللا عنهما–اب  عباس 
    : فقل  نفسك شيئاً 

                                      
 .9/512لسان العرب  (0)

 .5/573,  0/996مرقاة املفاتيح  (9)

 .69:سبق خترجيه ص (4)
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      .
  (3) [.4:احلديد]

لو شك يف احلدث وتيق   مبعىن أنهمع وجود اليقني  لغي  م  الشك والوسوسة م ـ أن كما  9
 ". أن اليقني ال يزول بالشك"الطهارة فإن م  القواعد املقررة يف شريعتنا 

, فإن قاعدة الشريعة أن الشك ال يقوى على إزالة األصل املعلوم  ": -رمحه هللا-قال اب  القيم 
بىن وال ي  , وكذلك الوسوسة ال يلتفت إليها  (0)". هأو مساو ل, وال يزول اليقني إال بيقني أقوى منه 

 . عليها حكم شرعي 
, واالضطراب , فينتاب املرء الرتدد , والقلق , م  الوسوسة والشك تؤدي إىل احلرية  ـ أن كماً 4

 .وعدم اجلزم يف اختاذ القرار احلازم 
 :لكن الشك يفرتق عن الوسوسة يف أمور و 
فإن , وأصل يبين عليه شكه خبماف الوسوسة , عتد به أن الشك ينشأ ع  سبب معترب م .0

سوسة ع  أوهام ال اعتبار وإمنا تنشأ الو , املوسوس يبين وسوسته م  غري وجود أصل معترب 
 .هلا

 .فإهنا تعد وسوسة , وتكرر م  اإلنسان , أن الشك إذا كثر  .9
وعزمية , ومشقة متناهية , فما تزول إال جبهد بالغ , وأما الوسوسة , أن الشك يزول بزوال سببه  .4

 (9). قوية

, ويتضح م  خمال ما سبق أن الوسوسة والشك خماف اليقني فمىت استسلم هلا اإلنسان 
 . وال تطمئ , وقلق ال تسك  نفسه , وأصبح املرء يف حرية , ورضخ هلا خرجت به ع  دائرة اليقني 

على توسيع مفهوم اليقني والتحرز م  فهذه هي األلفاظ املضادة ملعىن اليقني ومعرفتها يعني كثرياً 
 . ارتكاب ما خيالف ويضاد اليقني 

 

                                      
 . 3/7رواه أبو داود  (3)

 .0/066إغاثة اللهفان  (0)

 .15ـ  10انظر الوسوسة وأحكامها يف الفقه اإلسمامي للجدعاين ص  (9)
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 املبحث الرابع
 منــزلة اليقــني

_ رمحه هللا _ وقد جعلها اب  القيم , ومكانة عالية , ومنزلة رفيعة , إن لليقني أمهية عظيمة      
    :م  منازل 

  [.5:الفاحتة] بهو ,  اجلسد م  الروح مبنزلة اإلميان م  وهو 
 وإشاراهتم,  عليه كان إمنا القوم وعمل,  العاملون مشر وإليه,  املتنافسون تناف  وفيه,  العارفون تفاضل
 (0). اجلوارح أعمال روح هي اليت القلوب أعمال روح فاليقني,  إليه كلها

كما ورد يف , حث املؤم  على أن يسأل ربه اليقني  أن الرسول : أمهية اليقني  ومما يدل على
العافية فلم يؤت أحد قط  : سلوا هللا املعافاة أو قال:)  رسول هللا  قال: قال  بكر  وأب حديث

  (9)( . بعد اليقني أفضل م  العافية أو املعافاة
وم  , ا حتول به بيننا وبني معصيتك اللهم اقسم لنا م  خشيتك م:)  وكان م  دعاءه 

  (4)(.وم  اليقني ما هتون علينا مصائب الدنيا , طاعتك ما تبلغنا به جنتك 
 :ويتضح منزلة اليقني ومكانته من خالل ما يلي

 : أن اليقني شرط من شروط شهادة أن ال إله إال هللا : األول 

                                      
 . 9/427مدارج السالكني  (0)

,  316/ 9والطرباين يف مسند الشاميني ,  259: رقم ,  944/ 4واب  حبان ,  5:رقم, 4/ 0أخرجه أمحد  (9)

واب  ماجه , (. هذا حديث صحيح اإلسناد :) وقال , 0241:رقم, 0/700واحلاكم ,  0529:رقم

,  01701: رقم, 6/991والنسائي يف السن  الكربى  , 4551:رقم,  5/557والرتمذي ,  4132:رقم,9/0965

ويف صحيح اجلامع , ( 4417)وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  090: رقم, 0/009وأبو يعلى 

 (.9190)ويف صحيح الرتمذي , ( 4142)ويف صحيح ب  ماجه , ( 4649)

والرتمذي ,  0243:رقم, 0/712اكم واحل,  01943:رقم, 016/ 6أخرجه النسائي يف السن  الكربى  (4)

 (.9714)صححه األلباين يف صحيح الرتمذي , (. هذا حديث حس  غريب :) وقال,  4519: رقم, 5/591
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 -رمحه هللا–وقد نظمها احلافظ احلكمي ,  اليقني: إن شروط شهادة أن ال إله إال هللا سبعة منها 
 :فقال 

 .العلـــــم واليقــــــــــــني والقبــــــــول                   واالنقياد فادر ما أقول 
 (3).الصدق واإلخماص واحملبة                    وفقـــــــــك هللا ملا أحبـــــــــــه 

, كمال استيقان القلب هبا استيقانًا منافيًا للشك : ة ويقصد باليقني كشرط م  شروط الشهاد

وال ريب , بدليل , جازماً م  قلبه م  غري شك , فمابد أن يكون قائلها مستيقناً مبدلوهلا يقيناً , والريب 

فم  لقيت وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال هللا : )  قال رسول هللا : قال   حديث أيب هريرة

ويدل عليها كذلك  موقنًا هبا م  قلبه ,, أي يعلم أنه ال إله إال هللا  (0)(.قلبه فبشره باجلنة  هبا مستيقناً 

أشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ال يلقى هللا : )  قال رسول هللا : قال   حديث أيب هريرة

  (9)(.هبما عبد غري شاك فيهما إال دخل اجلنة

   : سر هبا قوله تبارك وتعاىل وهذه هي شهادة احلق اليت ف   

   

  [ .16:الزخرف. ] 

   : وهي الصدق الذي ف سر به قول هللا تبارك وتعاىل 

   

    

  [.44:الزمر. ] 

                                      
 . 0/49معارج القبول  (3)

 . 40:رقم ,  0/61أخرجه مسلم  (0)

 .03:سبق خترجيه ص (9)
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 : قول هللا تبارك وتعاىل , ًا الكلمة الباقية اليت يفسر هبا وهي أيض

   

   

  [ .91:الزخرف.] 

 :أن اليقني شرط من شروط اإلميان : الثاين 

,  يستحق اسم اإلميان وإال مل, إذ ال إميان مع الشك فكل مؤم  موق  , إن اليقني شرط لإلميان 

, وكما أن الشك والكفر متمازمان , فإن الشك م  نواقض اإلميان , وإذا كان اليقني م  شروط اإلميان 

اليقني اإلميان  : "  فإن اإلميان واليقني متمازمان كذلك , وم  هنا يتضح معىن قول اب  مسعود 

  (4)".كله

ال  ضعيفاً اإلميان فقد أصبح , نزل ع  درجة اليقني فإذا , أن اإلميان يقيين  :ثر ومعىن هذا األ

 ثرفهذا األ ,شى على صاحبه م  سوء اخلامتة ميان الضعيف خي  ن اإلأل ؛ والشدائد, يقوى عند االمتحان 

 . وإذا ضعف اليقني ضعف اإلميان, فإذا نقص اليقني نقص اإلميان , يؤكد أن اإلميان يقني 
 فإذا اإلميان أصل هو اليقني أن  مسعود ب  مراد:"  -رمحه هللا–قال اب  حجر العسقماين 

 (0)".ة الصاحل باألعمال هللا للقاء كلها اجلوارح انبعثت القلب يق أ
لو أن اليقني استقر يف القلب كما ينبغي لطار فرحاً وحزناً : "  -رمحه هللا  –وقال سفيان الثوري 

 (9)". شوقاً إىل اجلنة أو خوفاً م  النار 
  :قال هللا تعاىل , فهو كافر ال إميان له  أويف اإلميان برسوله , يف اإلميان باهلل  وم  شك

   
   

   
  

                                      
 . 0/00أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة اجلزم  (4)

 . 0/31فتح الباري  (0)

 . 7/07رواه أبو نعيم يف احللية   (9)
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  [ .05:احلجرات .] فاشرتط لصدق إمياهنم
بدليل حديث , واملرتاب م  املنافقني , وكمامها ضد اليقني , نفي الريب والشك  ورسوله , باهلل 

 ال : فيقول املرتاب أو املنافق وأما: )  قال رسول هللا : قالت  -رضي هللا عنها-أمساء بنت أيب بكر
 (4)(.فقلته شيئاً  ولونيق الناس مسعت أدري

   :وقال هللا تعاىل 
    

  
  

    
 [ . 35:التوبة.] 

والشبهات , د مواجهة الشكوك فإذا حصل اليقني يف القلب زال الرتدد يف اإلميان خاصة عن
, والنور ما يزيل عنه الشكوك , حيث يشرق القلب بنور اليقني إىل درجة حيصل له حالة م  الوضوح 

 .والشبه اليت تعرتيه أثناء عبادته هلل وسريه إليه 
 :أن اليقني أصل مفطور يف بين آدم والشك والريب طارئ عليه: الثالث 

  :يدل على هذا قول هللا تعاىل , واإلقرار بوجود هللا , ى اليقني إن النفوس البشرية مفطورة عل
   

     
     

     
   

    
 [.41:الروم ] اخللقة اليت خلق هللا الناس عليها , فقد خلق هللا : واملقصود بالفطرة هنا

:) قال هللا تعاىل : )  يدل على هذا قوله , ويف أعماقه شعور كام  ويقني تام بوجود هللا , اإلنسان 
   (0)(. دينهم ع  فاجتالتهم الشياطني أتتهم إهنمو  هملك حنفاء عبادي خلقت إين

 (9)(. ميجسانِه أو انهينصر  أو يهودانه واهأبف الفطرة على يولد إال دمولو  م  ما :)  النيب وقال

                                      
 . 53:سبق خترجيه ص (4)

 . 9165: , رقم 9027/ 3أخرجه مسلم  (0)

 . 9466: رقم, 0141/ 3ومسلم ,  0924:رقم,  356/ 0أخرجه البخاري  (9)
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ولك   , فلو أن النف  البشرية تركت على ما ج بلت عليه لكانت على الفطرة م  اإلميان واليقني 
, ر عليه العبد فاليقني أصل مفطو (.  ميجسانه أو صرانهين أو يهودانهفأبواه : )   النيب كما قال

وأدل دليل على ذلك , والشرعية , والنظر إىل آيات الكونية , والشك عارض سرعان ما يزول بالتدبر 
فإنه ملا كان اإلميان واليقني عنده متحقق أنكر بفطرته ما كان عليه أبيه وقومه م   نيب هللا إبراهيم 

   :له تعاىل كما أخرب هللا تعاىل يف قو , والشك يف وجود هللا , الشرك 
   

    
    
    [. 73:األنعام ] فهو مؤم  ولك  أراد هللا

ات واألرض , قال هللا وجعل وسيلة ذلك أن يريه ملكوت السمو , أن يزيده إميانًا فرقاه إىل درجة اليقني 
   :تعاىل عنه 

  
  

   
  [. 75:األنعام  ] مث ذكر هللا أن تأمل إبراهيم  يف آيات هللا الكونية هداه إىل اليقني

  :  ى لسان إبراهيم فقال هللا تعاىل عل, وثبته عليه , 
    

  
     

   [.72:األنعام .] 
ولي  الشك والشرك أن البشر , ومما يدل كذلك على أن األصل يف بين آدم اليقني والتوحيد 

وقد كان نيب هللا يعبد هللا وحده ال شريك له , قال هللا ,  م  أبينا آدم  خ لقوا م  نف  واحدة
   :تعاىل 

   
    
   
   

   
   
  
     

   [ .0:النساء .] 
 : أن اليقني أساس مجيع أعمال القلوب : الرابع 

وأساس دعوة الرسل صلوات هللا  أعمال اجلوارح , وأساس الشك أن أعمال القلوب أصل
ويأيت يف مقدمة ,  وأعمال اجلوارح بدوهنا عدمية الفائدة,  وهي حمل نظر الرب م  العبد , وسمامه عليهم
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, التوحيد , واإلخماص  أغلب أنواع أعمال القلوب م اليقني , وينشعب م  اليقني : أعمال القلوب 
 .واهليبة , وغري ذلك مما يطول عده ,لتوكل , والشكر , واألن  او 

 وهلذا قال أبو بكر الوراقحقيقتها ؛ فاليقني عمل قليب م  أجل أعمال القلوب بل هو روحها و 
, وبالعقل  , وباليقني ع رف هللا , وبه كمال اإلميان اليقني مماك القلب"  : -رمحه هللا-( هـ 931:ت)

  (9)". ع قل ع  هللا
باب العلم قبل القول والعمل وقول هللا : " يف صحيحه  -رمحه هللا-اإلمام البخاري  وقد ترجم

 :      
    

وهو معرفة الرب تبارك , فأول ما يطرق قلب املؤم  م  أعمال القلوب هو العلم واليقني  [02: حممد ]
العلم , واإلميان به ؛ ولذا يقدم قبل العمل إذ كيف يعمل ومل  يعمل العبد إذا مل يك  يف قلبه , وتعاىل 
 .ته حق املعرفة ومعرف, باهلل 

إذن فالعلم بأن هللا تبارك وتعاىل حق , وأن النار حق , وأن اجلنة حق , وأن البعث بعد املوت 
م  أمر الغيب حق , مع  أو أخرب به رسوله , به  حق , وأن الرسل حق , وكل ما أخرب هللا 

ب , ويدخله يف اليقني , كما االعتقاد بكل ما سبق اعتقاداً جازماً خيرج اإلنسان به ع  الشك وع  الري
   :     قال هللا 

      .
  .فهذه خترج اإلنسان ع  حد الريب والشك والظ  ليصبح مؤمناً باهلل تبارك وتعاىل [ 9:البقرة]

 :أن اليقني شرط من شروط إجابة الدعاء : اخلامس 
وحتقيق , إجابة الدعاء أن يكون الداعي موقنًا بأن هللا قادرًا على إجابة دعائه إن م  شروط  

والسوء إال هللا , قال هللا , وال يدفع الضر , واخلري إال هللا , حاجته , معتقدًا بقلبه بأنه ال جيلب النفع 
     :تعاىل 

   
  
    

      
 [. 69:النمل . ] وال يتخلف موعود , وبقدر قوة يقني الداعي باإلجابة تتحقق اإلجابة

     : قال هللا تعاىل , هللا 
     

     
  

                                      
  9/422مدارج السالكني  (9)
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   [ . 016: البقرة .] 

   :على ضرورة االستجابة له يف قوله  وهنا نبه هللا 
    واجتناب نواهيه حىت , بفعل أوامره

ادعوا هللا وأنتم : )  النيب عده العلماء شرط م  شروط اإلجابة , قال  يستجيب هللا دعائه ؛ ولذا
  (0)(. واعلموا أن هللا ال يقبل دعاء م  قلب غافل اله, موقنون باإلجابة 
 م  اإلجابة هبا تستحقون حالة على الدعاء عند كونوا أي " باإلجابة موقنونوأنتم " ومعىن 

,  الشريفة األزمنة وترصد,  القلب كحضور , الدعاء شروط رعايةو ,  املنكر واجتناب,  املعروف إتيان
 م  قربأ اإلجابة تكون حىت ذلك غري إىل كالسجود , اللطيفة األحوال واغتنام,  املنيفة واألمكنة

  (9).الرد
 , كرمه لسعة خييبكم ال هللا أن معتقدون وأنتمأي " وأنتم موقنون باإلجابة : " وقيل معىن 

 رجاؤه يك  مل ما الداعي ألن؛  الدعاء وخلوص,  الرجاء صدق لتحقق؛  علمه وإحاطة , قدرته وكمال
  (4). صادقاً  دعاؤه يك  مل واثقاً 

فاجلزم يف ,  الدعاء حال باإلجابة جازمون متحققون أي" باإلجابة  موقنون وأنتم: " وقيل معىن  
ي يعتقد بقلبه اعتقاد جازم أن هللا ال والعزم يف املسألة م  اليقني يف الدعاء ؛ ألن الداع, الدعاء 

 ال:)  قال  هللا رسول أن  هريرة أيب ففي احلديث ع , وال يعجزه شئ سبحانه , يتعاظمه شئ  
 (3)(. له هر مك ال فإنه لةأَ املس يعزمل شئت إن ارمحين اللهم,  شئت إن يل اغفر اللهم أحدكم يقول 

, حس  الظ  باهلل حال الدعاء بأن يدعو هللا : ء إن م  شروط الدعا: وخماصة القول بأن يقال 
وهو موق  باإلجابة ؛ ألن حس  الظ  باهلل هو الباعث على العمل , الداعي إىل اإلحلاح على هللا 

                                      
 5/900طرباين يف املعجم األوسط وال,  0107:رقم, 0/671واحلاكم ,  6655: رقم, 9/077أخرجه أمحد  (0)

ويف صحيح , ( 523)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  4317:رقم, 7/372والرتمذي ,  5012:رقم,

 ( .9766)ويف صحيح الرتمذي , ( 935)اجلامع 

 . 095/ 5مرقاة املفاتيح  (9)

 . 406/ 2حتفة األحوذي  (4)

إذا دعا أحدكم فما يقل : )بلفظ  9672:رقم , 9164/ 3لم ومس,  5211:رقم , 9443/ 5أخرجه البخاري  (3)

  (.اللهم اغفر يل إن شئت  ولك  ليعزم املسألة وليعظم الرغبة  فإن هللا ال يتعاظمه شئ أعطاه 
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 وعد ألنه؛  له ويغفر,  يقبله هللا نأب موقناً  عليه مبا القيام يف جيتهد نأ للمرء ينبغي ولذلك]باملسألة , 
 م  اليأس هو فهذا,  تنفعه ال هناأو ,  يقبلها ال هللا نأ ظ  أو,  اعتقد نإف,  يعادامل خيلف ال وهو بذلك
 احلديث طرق بعض يف كما ظ  ما إىل وكل,  ذلك على مات وم ,  الكبائر م  وهو,  هللا رمحة

 جير وهو,  والغرة,  اجلهل حمض فذلك,  صراراإل مع املغفرة ظ  ماأو ,  شاء ما عبدي يب فليظ  املذكور
, وقلة اليقني يف إجابة الدعاء مهما عظمت املصائب , فليحذر العبد م  اليأس  (0)[املرجئة مذهب إىل

وهو جيري وال , فإن هللا بيده ملكوت كل شئ , وتتابعت اخلطوب , وازدادت اآلالم , واشتدت البمايا 
 .جيار عليه , إذا أراد شيئاً فإمنا يقول له ك  فيكون 

 :أفضل ما يعطاه العبد  أن اليقني: السادس 
إن اليقني أفضل وأعظم نعمة مينت هللا هبا على عبده ؛ ألن اليقني هو الباعث على األعمال 
, الصاحلات , احملفز للمسابقة إىل اخلريات ؛ وألن اليقني عمامة سمامة  القلب م  أمراض القلوب 

 . وسبب للنجاة يف الدنيا واآلخرة 
نور  القلب أي خري ما سك  يف (9)" . اليقني القلب يف ألقي ام وخري: "  قال اب  مسعود 

وإذا انتفى ,   الشك يف شيء مما جاء به الرسولو ,  واالرتياب, فإنه املزيل لظلمة الريب , اليقني 
 (4).الشك بعث على العمل 

ال باليقني , م  النار إ برِ وال ه  , لبت اجلنة إال باليقني ما ط   " : -رمحه هللا–قال احلس  البصري 
 (3)" .  رب على احلق إال باليقنيديت الفرائض إال باليقني , وال ص  وال أ  

, بك هللا فيما يبقى رغ  : "  ادع هللا يل فقال -رمحه هللا-( هـ 71: ت ) قال رجل لصلة ب  أشيم
 (6)".ه وال يعول يف الدي  إال علي, ووهب لك اليقني الذي ال يسك  إال إليه  ,  دك فيما يفىنوزه  

 يؤت مل فإنه املعافاة هللا وسلوا: )... رسول هللا قال : قال  بكر الصديق  أيبويف حديث 

 (0) (. املعافاة م  خرياً  اليقني بعد أحد

                                      
 . 53/ 7حتفة األحوذي ,  416/ 04فتح الباري الب  حجر  (0)

 . 041/ 0وأبو نعيم يف احللية,  7/016أخرجه اب  أيب شيبة  (9)

 . 901/ 0انظر التيسري بشرح اجلامع الصغري  (4)

 . 0/03فتح الباري يف شرح صحيح البخاري الب  رجب  (3)

 . 930, 939/ 9أخرجه أبو نعيم يف احللية  (6)
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 الزيغ م  األديان سمامةتكون ب واليقني,  والعلل األسقام م  األبدان سمامةب تكون والعافية

  (9). العبد م  الشكر عظيم بانجتستو  نعمتان فهاتان واألهواء

: منها : ؛ لعدة أسباب  العافية فوق اليقني ورفع,  عطاء كل   على العافية  الرسول فضلوإمنا 

 .ونعيم اآلخرة أفضل م  نعيم الدنيا  , اآلخرة نعيم يتم اليقنيبو ,  الدنيا نعيم يتم   بالعافية أن

والنفاق أعظم نعمة على , لشرك وا, والشبهه , أن صحة القلوب بسمامتها م  الشك : ومنها 

اليقني   واألمراض ؛ ولذلك رفع الرسول, العبد بل هي أعظم م  نعمة سمامة األبدان م  األسقام 

  (4). وجعلها أعلى مرتبة م  العافية

 :  تعاىلهللا  لاقب و أن النجاة يف اآلخرة ال تكون بسمامة األبدان بل بسمامة القل: ومنها 

      

      

  [.12,  11:  الشعراء  .]الشك م  ساملوالقلب السليم هو ال 

 أمراض وغريمها م  والنفاق الشك عدمين القلوب يف اليقني عافية وبوجود , املعاىف الصحيح , والشرك

.        : تعاىل قال كما , القلوب

 هو"  : -رمحه هللا-( هـ  921 :ت ) النيسابوري عثمان أبو قال.  ونفاق شك : قيلو [ 01:  البقرة]

  (5)". السنة إىل املطمئ  البدعة م  السامل القلب
 فيها ريب ال آتية الساعة وأن,  حق هللا أن يعلم أن السليم القلب:"  -رمحه هللا-سريي  اب  قال

  (0)" . القبور يف م  عثيب هللا وأن, 
                                                                                                          

 . 20:سبق خترجيه ص (0)

 . 454,  459/ 0قوت القلوب  (9)

  .بتصرف  454,  0/459انظر قوت القلوب (4)

 .0/459انظر قوت القلوب ,  4/431تفسري اب  كثري   (5)

 . 02/17تفسري الطربي  (0)



- 119 - 
 

؛  املؤم  قلب وهو,  الصحيح القلب هو السليم القلب: "  -رمحه هللا-املسيب ب  سعيد وقال
        (9)".  مريض واملنافق,  الكافر قلب ألن

  (4). فيه شك ال : قال"  سليم بقلب هللا أتى م  إال: "  -رمحه هللا -جماهد وقال 
, مرض الشهوات : الذي سلم م  أمراض القلوب بنوعيها : و واخلماصة أن القلب السليم ه

وم  أمثلة أمراض , وأكثر ما يكون وقوعًا , وكمامها م  أكثر ما يكون خطرًا , ومرض الشبهات 
الشرك : وأنواع املعاصي اليت منشأها اهلوى , وم  أمثلة أمراض الشبهات , والزنا , الفجور : الشهوات 

 .البدع والشك واجلهل والنفاق و 
القلب يعرتضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان هماكه : "  -رمحه هللا-قال اب  القيم 

والقلب ...ومرض الشبهات , هذان أصل داء اخللق إال م  عافاه هللا , ومها مرض الشهوات , وموته , 
د به الشهوات ويقص)السليم الذي ينجو م  عذاب هللا هو القلب الذي قد سلم م  هذا وهذا 

وال معارضة خلربه , ومل تبق فيه منازعة ألمره , فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم ألمره ( والشبهات
وال شهوة حتول بينه ..ال تعرتضه شبهة حتول بينه وبني تصديق خربه ...فهو سليم مما سوى هللا وأمره 

وسليم م  , وسليم م  البدع , رك فهو سليم م  الش, ومىت كان القلب كذلك , وبني متابعة رضاه 
        (3)" .الغي وسليم م  الباطل 

 : أن أهل اليقني هم أهل السعادة يف الدنيا واآلخرة : السابع 
واطمأنت نفسه , وقد امتأل قلبه بنور اإلميان , وملاذا ال يكون املؤم  املوق  أسعد الناس يف الدنيا 

وال حيزن , , وال خياف , وال يتربم , هللا وقدره , فما يسخط بربد اليقني , وسكنت نفسه رضًا بقضاء 
    : وصدق هللا تعاىل
      

   
   

 [. 69,64:يون .] 

                                      
 . 4/431تفسري اب  كثري  (9)

 . 02/17تفسري الطربي  (4)

 . 0/34مفتاح دار السعادة  (3)
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 الدي  يف والورع,  القلب يف اليقني:  السعادة م  مخسة :" -رمحه هللا– عياض ب  وقال الفضيل
 (0)".والعلم  ,واحلياء  ,الدنيا  يف والزهد, 

وإمنا كان أهل اليقني أهل السعادة يف الدنيا ؛ ألهنم مستسلمون هلل يف القضاء والقدر , صابرون 
والشرعية , قد رضوا باهلل على البماء , شاكرون يف السراء , متوكلون على هللا , منتفعون بآياته الكونية 

 رسولقال , وبرد اليقني , فأذاقهم هللا حماوة اإلميان , نبيًا ورسواًل  ومبحمد , وباإلسمام دينًا , ربًا 
 (9)(.ومبحمد رسوالً , وباإلسمام ديناً , ذاق طعم اإلميان م  رضي باهلل رباً : )    هللا

 إىل القلب امتأل نورًا وإشراقًا , وانتفى عنه كل ومىت وصل اليقني: " -رمحه هللا –قال اب  القيم 
,  إليه وإنابة, وتوكمًا عليه , ريب وسخط وهم وغم , فامتأل حمبة هلل وخوفًا منه , ورضًا به وشكرًا له 

   (4)". هلا واحلامل,  املقامات مجيع مادة فهو, وطمأنينة , وسكينة 
 أيب هريرة  فع  الناس بشفاعة الرسول وهم كذلك أهل السعادة يف اآلخرة ؛ ألهنم أسعد 

 ع  النيب :(  أسعد الناس بشفاعيت م  قال ال إله إال هللا خالصاً م  قلبه)(3)  أي ال يشوبه شك
 . فاملؤم  املخلص املوق  هو أسعد الناس بشفاعته  (5). وشرك وال خيالطه نفاق ومسعة ورياء

ذ ب  معا فع , ن يقينهم كان سببًا لدخوهلم اجلنة وإمنا أهل اليقني هم أهل السعادة كذلك ؛ أل
 خملصاً  هللا الإ إله ال نأ شهد م :)  يقول   هللا رسول مسعت : الوفاة حضرته حني أنه قال جبل 
 (6)(.النار متسه ومل اجلنة دخل مرة :وقال(.  اجلنة دخل أو النار يدخل مل قلبه م  يقيناً  أو قلبه م 

استحقوا اجلنة ؛ ليقينهم فكذلك أهل النار قد استحقوا النار ؛ ألهنم مل  وكما أن أهل اليقني قد

    : فقال تعاىل , يكونوا م  أهل اليقني 

     

                                      
 . 01/906رواه أبو نعيم يف احللية  (0)

 . 13:سبق خترجيه ص (9)

 . 9/421مدارج السالكني  (4)

 . 22:رقم, 0/32أخرجه البخاري  (3)

 . 01/970قاة املفاتيح مر  (5)

انظر السلسلة ( إسناده صحيح على شرط الشيخني :)قال األلباين ,  99004:رقم, 5/946أخرجه أمحد  (6)

 . 411/ 4الصحيحة 
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  [ . 49: اجلاثية.] 

   :باليقني يعظم أجر العمل الصاحل : الثامن 

إن العبادات القلبية عمومًا تضاعف عبادات اجلوارح , فإذا كان اليقني روح أعمال القلوب فإنه 

فإنه يعظم به أجر العمل الصاحل ؛ ألن اليقني جوهر األعمال الذي به حتىي القلوب , مىت اقرتن بالعمل 

 .وينسى معها املشاق واملعاناة , وبه يتذوق لذة الطاعات  ,

وإمنا يعظم العمل الصاحل إذا صاحبه يقني ؛ ألن اليقني بثواب العمل جيعل صاحبه يتحمل ما 

ابتغاء لألجر , واملسارعة للخريات , وجيتهد أكثر يف الطاعات , ويصرب على املتاعب , يماقيه م  أذى 

العلم التام الذي لي  فيه أدىن : " اليقني بأنه  -رمحه هللا–يخ اب  السعدي م  هللا ؛ وهلذا عرف الش

  (0)" شك املوجب للعمل 

,  يقينه بقدر إال املرء يعمل وال,  باليقني إال العمل يستطاع ال بين يا:"  البنه لقمان وصية يفو 

 (9)" .يقينه ينقص حىت عامل يقصر وال

م  شهد أن ال إله :)  النيب   قال: قال   صامتب  ال عبادةومما يدل على ذلك حديث 

وكلمته ألقاها إىل , ورسوله , وأن عيسى عبد هللا , عبده ورسوله  وأن حممداً , إال هللا وحده ال شريك له 

 (4)(.مرمي وروح منه واجلنة حق والنار حق أدخله هللا اجلنة على ما كان م  العمل 

                                      
 . 30: تفسري السعدي ص (0)

 . 0/41رواه ب  أيب الدنيا يف اليقني  (9)

 .4959: رقم, 4/0967أخرجه البخاري  (4)
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والنار حق سبب لدخول اجلنة , ان واليقني بأن اجلنة حق يف هذا احلديث أن اإلمي فأكد النيب 
والتهاون يف املسارعة لألعمال , وإن مل يقرتن به كثري عمل , لك  هذا ال يعين التفريط يف الطاعات , 

وإمنا املقصود هنا بيان عظم قدر اليقني الذي يعظم به العمل وإن كان قليمًا كما قال عبد , الصاحلات 
  (0)".النية  تصغره كبري عمل ورب النية تعظمه صغري عمل رب:" -رمحه هللا – اركاملب اب  هللا

وإذا دام صارت النف  , فإذا استقر دام , يف القلب  نوره الستقرار؛  يقيناً اليقني مسي وهلذا 

, فانكشف الغطاء , تلك الظلمات الراكدة يف صدره عنها زالت  وإذا صارت النف  بصرية, بصرية 

 .وأيق  باللقاء , وشكر على السراء , وصرب على البماء , لعطاء وعاي  ا

 نور وإن,  ناراً  وللشرك,  نوراً  للتوحيد إن: "  -رمحه هللا  -( هـ 951: ت )  معاذ ب  حيي قال

  (4) ". املشركني حلسنات الشرك نار م  املوحدي  لسيئات أحرق التوحيد

 دل مواضع يف املوقنني ذكر إىل القرآن يف تعاىل هللا شارأ وقد: "  -رمحه هللا–قال اإلمام الغزايل 

  (3)". السعاداتو  للخريات الرابطة هو اليقني أن على هبا

واليقني , واحلسنة الواحدة قد يقرتن هبا م  الصدق : "  -رمحه هللا-قال شيخ اإلسمام اب  تيمية 

كل   ينشر له تسعة وتسعون سجماً  كاحلديث الذي يف صاحب البطاقة الذي, ر ئما جيعلها تكفر الكبا

 والسجمات يف, فتوضع البطاقة يف كفة , ويؤتى ببطاقة فيها كلمة ال إله إال هللا , سجل منها مد البصر 

وإال فلو  , وذلك لعظم ما يف قلبه م  اإلميان واليقني ؛  (5)وطاشت السجمات, فثقلت البطاقة , كفة 

                                      
  . 0/459انظر قوت القلوب ,  4/431تفسري اب  كثري  (0)

 . 79/ 0إحياء علوم الدي   (4)

 . 79/ 0املرجع السابق  (3)

, ( حديث حس  غريب :)وقال  9642:رقم, 5/93والرتمذي ,  3411:رقم,  0347/ 9أخرجه اب  ماجه  (5)

وقال ,  995:رقم,  360/ 0واب  حبان , ( صحيح اإلسناد على شرط مسلم ) وقال  2:رقم,  36/ 0واحلاكم 

   (. 045:) واحلديث صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم(. إسناده صحيح :)  -رمحه هللا-شعيب األرنووط
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, بل واملنافقني أحد , ر املؤمنني ئدخل النار م  أهل الكباكان كل م  نطق الكلمة تكفر خطاياه مل ي

 شاناً طع ال فلي  كل م  سقى كلباً إو , وكذا حديث البغي , وهذا خماف ما تواترت به اآليات والسن  

   (0)".يغفر له 

رضي هللا -جابر ب  عبد هللايرجح ويضاعف العمل الصاحل حديث  اليقنيومما يدل على أن 
على هللا أن يعينه  كان حقاً   واحتساباً , ثماث م  فعله  ثقة باهلل  : ) ال رسول هللا  ق : الق -عنهما

وأن يبارك له , على هللا أن يعينه  ان حقاً ك م  سعى يف فكاك رقبته ثقة باهلل واحتساباً  : وأن يبارك له, 
ميتة ثقة  وم  أحيا أرضاً , ه وأن يبارك ل, على هللا أن يعينه  كان حقاً   واحتساباً , وم  تزوج ثقة باهلل , 

 (9)(.وأن يبارك له, على هللا أن يعينه  كان حقاً   باهلل واحتساباً 
, كيف يعيبون سهر احلمقى  يا حبذا نوم األكياس وإفطارهم:  أنه قال وع  أيب الدرداء 

ال , م  أمثال اجلب , أفضل وأرجح وأعظم م  صاحب تقوى ويقني , م  بر وملثقال ذرة! ؟ وصيامهم
  (4)." عبادة م  املغرتي 

 والرضا اليقني يف والفرح الروح جعل وعلمه بقسطه وهللا: "  أنه قال وع  عبد هللا ب  مسعود 
   (3)." والسخط الشك يف واحلزن اهلم وجعل

اللهم هبن لنا " : ال يقوم م  جملسه حىت يقول -رمحه هللا -(   هـ045: ت ) وكان عطاء اخلراساين
, وال يأتينا م   , وحىت نعلم أنه ال يصيبنا إال ما ك تب علينا حىت هتون علينا مصيبات  الدنيابك  يقيناً 

  (0)". هذا الرزق إال ما قسمَت لنا به

                                      
 .0/577خمتصر الفتاوى املصرية  (0)

,  050/ 5والطرباين يف املعجم األوسط ,  90319:رقم, 01/401أخرجه البيهقي يف السن  الكربى  (9)

وفيه عبيد هللا ب  : ) 3/951وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ,  747:رقم, 47/ 9صغري ويف املعجم ال,  3201:رقم

ويف , (  9533)وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع (. الوازع روى عنه حفيده عمرو ب  عاصم فقط وبقية رجاله ثقات 

 (.0956)السلسلة الضعيفة 

 . 0/900أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)

 . 0/999قي يف شعب اإلميان أخرجه البيه (3)

 . 349/ 31تاريخ مدينة دمشق  (0)
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اعلموا أنكم تعملون يف أيام قصار  عباد الرمح " :  -رمحه هللا- ( ت هـ 091: ت )د وقال بمال ب  سع
, وم  مل يعمل على اليقني  ودار حزن ونصٍب لدار نعيم وخلد , , يف دار زوال لدار مقام م طوالاألي

  .أن ضعيف اليقني قليل العمل , ضعيف اإلرادة والنية أي  (4)." فما يغرت
  (3)."  ال يوقنون ا قومأن, وك قوم ال يعقلون أناك " : -رمحه هللا -أيضاً وقال 
, وأم ا ما تكف ل لكم به  لكم هللا به فتضيِ عونه, أم ا ما وك   عباد الرمح  ": -رمحه هللا -أيضاً وقال 

؟ فكما  لقتم لهعم ا خ   ه, وبل , أذوو عقول يف طلب الدنيا , ما هكذا بعث هللا عباده املوقنني فتطلبونه
فكذلك أشفقوا م  عذاب هللا مبا تنتهكون م  معاصي  , ترجون رمحة هللا مبا تؤدون م  طاعة هللا 

   ."(5)هللا 
  (6)" . العمل م  كثري م  خري اليقني م  قليل: "  -رمحه هللا  –الغزايل قال 

 هللا سأل م  : )  النيب ففي احلديث قال, بل إن اليقني قد ينوب أحيانًا مناب العمل 
 .أي بيقني: ومعىن بصدق هنا  (7)(. فراشه على مات وإن الشهداء منازل هللا بلغه بصدق الشهادة

 :ني أهل اإلمامة يف الدين أهل اليق: التاسع 
  : , كما قال هللا تعاىل حصلت اإلمامة يف الدي , إذا اجتمع الصرب مع اليقني 
   

   
   

    .
 [93:السجدة]

 على واهلوى,  الشرع على الرأي تقدمي م  هو إمنا فتنة كل أصل" :  –رمحه هللا –قال اب  القيم 
 وفتنة,  باليقني تدفع الشبهات ففتنة,  الشهوة فتنة أصل:  والثاين,  الشبهة فتنة أصل:  فاألول,  العقل

  :  فقال األمري  هبذي  منوطة الدي  إمامة  جعل ولذلك؛  بالصرب تدفع الشهوات

   
                                      

 . 5/940أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)

 . 5/940املرجع السابق  (3)

 . 5/940املرجع السابق  (5)

  . 0/79إحياء علوم الدي   (6)

 . 0212:رقم, 0507/ 4أخرجه مسلم  (7)
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    .

 قوله يف أيضاً  بينهماهللا  مجعقد و ,  الدي  يف اإلمامة تنال واليقني بالصرب أنه على فدل[ 93:السجدة]
   :  تعاىل

    .

 يف بينهما ومجع,  الشهوات ع  يكف الذي وبالصرب,  الشبهات يدفع الذي باحلق فتواصوا [.4:العصر]
   :  قوله

  

   

  [ . 35:ص.] يف والعزائم القوى فاأليدي 
 البصرية وبكمال,  الشهوة فتنة تدفع والصرب,  العقل فبكمال,  هللا أمر يف البصائر واألبصار , هللا ذات
 (0)". الشبهة فتنة تدفع واليقني, 

وإن املؤم  املوق  حق اليقني هو الذي يلتفت إىل هللا تعاىل يف كل نازلة فيتسلح بالصرب , وإذا 

 عجباً :)    هللا رسول قال كما, ة منحة واحملن, استكمل املرء حقيقة اليقني صار البماء عنده نعمة 

,  له خرياً  فكان,  شكر سراء أصابته إن,  للمؤم  إال ألحد ذاك ولي ,  خري كله أمره إن املؤم  ألمر

 (9)(.له خرياً  فكان,  صرب ضراء أصابته وإن

      : قال تعاىل 

      

     

                                      
 . 9/067إغاثة اللهفان  (0)

 . 9222:, رقم9925/ 3أخرجه مسلم  (9)
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    [ .  00:التغاب .]

,  واحتسب,  فصرب وقدره,  هللا بقضاء أهنا فعلم مصيبة أصابته وم  أي: "  -رمحه هللا  –قال اب  كثري 

 وقد,  قاً صاد ويقيناً ,  قلبه يف هدى الدنيا م  فاته عما وعوضه,  قلبه هللا هدى هللا لقضاء واستسلم

 (4)". منه خرياً  أو,  منه أخذ كان ما عليه خيلف

وما أخطأه مل , واليقني بأن ما أصابه مل يك  ليخطئه , أي يرزقه الطمأنينة : ومعىن يهد قلبه 

 : قلبه يهدوقيل ,  املؤم  خصائص م  وهذا,  جيزع ماف,  هبذا قلبه فيطمئ ,  فيسرتجع,  يك  ليصيبه

 (3).غفر ظلم وإذا شكر عليه أنعم إذاو  صرب ابتلي إذا يعين

  : تعاىل قوله يف -عنهما هللا رضي- عباس اب  ع 

   

  .مل أخطأه وما ليخطئه يك  مل أصابه ما أن فيعلم لليقني قلبه يهد يعين 

 (5).ليصيبه يك 
 هللا قبل م  أهنا فيعلم,  املصيبة تصيبه الرجل هو: "  -رمحه هللا  -( هـ 69: ت )  علقمة وقال 
  (9)". ويرضى,  فيسلم,  تعاىل

 : أن اليقني سبب صالح وجناة هذه األمة : العاشر 
ومىت صلح الفرد صلح اجملتمع ؛ ألنه , وصلح قلبه , إذا استقر اليقني يف قلب العبد تاب وأناب 

 ويهلك,  واليقني بالزهد مةاأل هذه لو أ صماح :)  هللا رسول قال, بصماح الفرد يصلح اجملتمع 
 (4)( .  ملواأل بالبخل خرهاآ

                                      
 . 3/476تفسري اب  كثري  (4)

 .  4/343تفسري السمرقندي  (3)

 . 1/013الدر املنثور  (5)

 . 1/914زاد املسري  (9)
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, له  خالصاً , هلل  هبما يصري العبد شاكراً  ؛ ألن صماح أول هذه األمة بالزهد واليقنيوإمنا كان  
, ؛ وألنه إذا خرج الشك م  القلب تفجرت كل طاقات البذل  فيتواله هللا,  مسلماً ,  مفوضاً ,  متواضعاً 
لتعل  بدء السباق إىل اجلنات ؛ وهلذا , وانطلقت إشارة االنطماق , الروح م  أسر الشهوات  وحتررت

لو أن اليقني استقر يف القلب كما ينبغي لطار فرحًا وحزنًا شوقاً : "  -رمحه هللا  –قال سفيان الثوري 
  (3)". إىل اجلنة أو خوفاً م  النار 

ساء , حيث ال يظهر إال مم  فقد اليقني  ألن هذا؛ هماك آخرها بالبخل واألمل إمنا كان و  
  : فحدثوا أنفسهم بطول األمل , وتلذذوا بشهوات الدنيا , فبخلوا , ظنهم برهبم 

   

  [. 091:النساء] (5)  
 طول فإن,  اهلوى باعاتو ,  األمل طول : اثنني عليكم أخشى إمنا : " ب  أيب طالب  عليقال 

, وإن اآلخرة مقبلة , وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة ,  احلق ع  يصد اهلوى واتباع,  اآلخرة ينسي األمل
وال حساب وغدًا حساب وال , فإن اليوم عمل , فكونوا م  أبناء اآلخرة , ولكل واحدة منهما بنون 

 (0)".عمل 
 شرح نوراً  مةهذه األ قلوب هللا مأل حيث ةماأل هذه أعطيت مما أفضل اليقني م  أمة أعطيت ماو 

 هلم اآلخرة تصري حبيث,  عليها االستقامة سبيل على أنفسهم وجماهدة,  تعاىل ملعرفته صدورها به
 قلوهبم ع  الغطاء انكشف به الذي النور األمة هذه أعطيته الذي فالفضل , هلا مساوياً  وال ,  كاملعاينة

   : قال هللا تعاىل ,  معاينة هلم األمور صارت حىت
    

    
   

     
    

                                                                                                          
,  7/391والبيهقي يف شعب اإلميان ,  7/449والطرباين يف املعجم األوسط ,  0/01أخرجه أمحد يف الزهد  (4)

  . (4397)وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة 

 . 7/07أخرجه أبو نعيم يف احللية   (3)

 . 3/992فيض القدير  (5)

  . 43325:رقم, 7/011أخرجه اب  أيب شيبة يف مصنفه  (0)
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   [79 :عمران آل] (9)  

  (4) (.ما أخاف على أميت إال ضعف اليقني :)  قال رسول هللا  :قال   هريرة أيبوع  
, وأضر ما ابتلي  ةغفلالوذوي , وجمالسة أهل البطالة , خمالطة الناس  يأيت م  كثرةضعف اليقني و 

  وهذا أخوف ما خافه رسول هللا, وتوعد عليه يف الشهادة , به العبد ضعف يقينه مبا وعد به بالغيب 
والتضرع إىل , واحلرص على التكاثر منها , وذلك أن ضعف اليقني هو أصل الرغبة يف الدنيا ؛ مته على أ
وبقدر ميله له يبعد ع  , سبب ميل القلب إىل املخلوق  اليقني ألن ضعف؛ والطمع فيهم , أبنائها 
لب والسكون إىل هللا واليقني استقرار العلم الذي ال يتغري يف الق, وبقدر بعده عنه يضعف يقينه , مواله 
  . على م  شاء هللا إال وذلك صعب عسري؛ ورضى بقضائه , ثقة به 

وال يصدق , واإلميان التصديق , وقد وصف هللا املؤمنني باإلميان بالغيب , واليقني استقرار الفؤاد 
لبصر مل اإلنسان باخلرب حىت يتقرر عنده فيصري كاملشاهدة واملشاهدة بالقلب هو اليقني فإذا ضعف ا

وهيبته فما , وإجماله , ومل يبصر الغيب الذي جيب اإلميان به م  توحيد هللا , يعاي  الشيء كما هو 
والعقاب , ومل يبصر الثواب , ومل يبصر الدار اآلخرة اليت هي املنقلب , تكون عبادته لربه كأنه يراه 

وصدق م  جهة , وإن أقر بلسانه , نه واملعصية فم  مل يبصر هذا بقلبه مل يتيق, الباعثني على الطاعة 
 (0).وعمى فاستبان أنه إذا ضعف اليقني ضعف اإلميان , فهو يف حرية , اخلرب 

واملقرب إىل , واحملفز إىل اخلريات , إن اليقني أس األعمال الصاحلات : واخلماصة بأن يقال 
واهلرب م  النريان , الفوز باجلنان  و به يكون, به صماح الفرد واجملتمع , واملباعد ع  الشيطان , الرمح  

وانقطاع , واستغمال حياته قبل فوات اآلوان , وحري  مل  استقر اليقني يف قلبه أن يبادر الغتنام عمره , 
     وقبل, والندامة يوم القيامة , وقبل احلسرة , اآلمال 

     
  [ 56:الزمر .] وجنبنا املنكرات , أعاذنا هللا م  احلسرات ,

 .وأحىي قلوبنا الغتنام ما بقي م  أعمارنا يف األعمال الصاحلات, وباعد بيننا وبني املعاصي والسيئات 

                                      
 . 5/393فيض القدير  (9)

ورجاله : )  0/017وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ,  1162:رقم, 1/452أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  (4)

وضعفه األلباين ,  01331:رقم,  4/74والسيوطي يف الفتح الكبري ,  5/963يف  التاريخ الكبري  والبخاري, ( ثقات 

 (.0223)يف السلسلة الضعيفة 

 . 5/303فيض القدير  (0)
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 املبحث اخلامس 

 مــراتب اليقــني
علم ' : , فأدىن مراتب اليقني مرتبة بعضثماث مراتب بعضها فوق  ت علىن اليقني يتفاو إ
 . 'حق اليقني' : , وأعلى املراتب هي مرتبة 'عني اليقني' : , واملرتبة اليت فوقها هي مرتبة 'اليقني

قد أفلح )  : قال أن رسول هللا :  معت مراتب اليقني الثماث يف حديث أيب ذرتجاوقد 
, مستقيمة  (0) وخليقته, ونفسه مطمئنة ,  لسانه صادقاً و ,  وجعل قلبه سليماً , م  أخلص قلبه لإلميان 
, ملا يوعى القلب  (5)والعني فمقرة ,  (3) فأما اإلذن فقمع,  (4) وعينه ناظرة,  (9)وجعل إذنه مستمعة 

 (6)( . فلح م  جعل قلبه واعياً أوقد 
إن السبيل ف, ذكر السمع والبصر والقلب  حيثفقد ورد يف هذا احلديث مصادر مراتب اليقني 

مث حيصل عني ,  والرباهني الدالة على وحدانية هللا , حلصول علم اليقني هو ما يسمعه م  اآليات 
ودالئل الصانع يف األنف  واآلفاق , مث يستقر يف قلبه ما مسعه , اليقني بالنظر إىل آيات هللا الكونية 

وجعل األعني حمل , ع بأهنا كاألقماع واحلديث وصف األمسا , بأذنه وأبصره بعينه فيحصل له حق اليقني 
 .فطوىب مل  جعل قلبه واعياً ملا يسمع ويرى , ألهنما األداتان اليت حيصل هبما الوعي يف القلب ؛ القرار 

      :  قال تعاىلو 
     

  
    

  . [ 46:اإِلسراء  . ] 

                                      
  .أي جبلته اليت خلق عليها (0)

  .أي للحق واعية للعلم  (9)

 .  أي إىل دالئل الصانع م  اآلفاق واألنف   (4)

شبه أمساع الذي  [ : رمحه هللا ] قال الطييب . ما يوضع يف فم اإِلناء فيصب فيه الده  وغريه مجعه أقماع , (3)

  .يستمعون القول ويعونه بقلوهبم باألقماع 

 .أي حمل قرار  (5)

 . 39:احلديث ضعيف وسبق خترجيه ص (6)
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العلوم الشرعية اليت تعرف م  األدلة تلقي يف واألساس  بأهنا العمدة للتنبيهدم السمع اآلية ق   ففي
فريى ما أودعه هللا م  آياته الكونية مث يرتقي إىل السمعية املورثة لعلم اليقني , مث يرتقى إىل مرتبة النظر 

وبه يصل إىل كمال حق اليقني رزقنا هللا ب وينتهي إىل القل,  أن يصري علمه عني اليقني رتبة الفكر إىل
  (7).تعاىل مجيع مراتب اليقني يف درجات الدي  

أو , املخرب عنه للقلب  مث تتجلى حقيقة, علم يقني حيصل ع  اخلرب : إذن فاملراتب ثماث 
ثل هذه املراتب الثماثة ومت  , يقني  ويمابسه فيصري حق ,مث يباشره , البصر حىت يصري العلم به عني يقني 

 , مث أراك إياه فازددت يقينًا مث ذقت منه , وأنت ال تشك يف صدقه, أن عنده عسمًا : ربك خيمب  
  .حق اليقني: والثالث  , عني اليقني: والثاين , علم اليقني : فاألول 

 وشاهدها اخلمائق, زلفت اجلنة يف املوقف للمتقني فإذا أ  , علم يقني : فعلمنا اآلن باجلنة والنار " 
فإذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار , عني اليقني : وعاينها اخلمائق فذلك , رزت اجلحيم للغاوي  وب  

   (0)".فذلك حينئذ حق اليقني: النار 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .426,  2/425مرقاة املفاتيح  (7)

 . 314/ 9,  0/379مدارج السالكني  (0)
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 املطلب األول
 نيـــاليق ـــلمع

بلفظ " علم اليقني"ورد فيه لفظ  اً ومل أجد حديث, اليقني لقد وردت أحاديث تتضم  معىن علم 
 .ويراد به علم اليقني , ولك  كثرياً ما يرد معىن اليقني بلفظ العلم , صريح 

 قط مثلها مسعت ما خطبة  هللا رسول خطب : قال  ب  مالك أن  حديث وم  ذلك
  هللا رسول أصحاب فغطى : الق ( كثرياً  ولبكيتم قليماً  لضحكتم أعلم ما تعلمون لو: )  قال

  (0)(. خنني هلم وجوههم
؛ وعمامات الساعة , أي لو تعلمون علمًا يقينيًا ما علمته وعاينته بنور البصرية م  أمور اآلخرة 

 .  ومما يستقبلكم م  األمور الغيبية, والوجل مما ستماقونه , حلملكم ذلك على اخلوف 
وكنا م  , قلنا يا رسول هللا إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا : يقول   وكما ورد يف حديث أيب هريرة

لو ) أو قال  ( لو تكونون)  : قال,  ومشمنا النساء واألوالد, وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا , أهل اآلخرة 
أنكم تكونون على كل حال على احلال اليت أنتم عليه عندي لصافحتكم املمائكة بأكفهم ولزارتكم يف 

 (9).(بيوتكم 
وذلك يف سورة التكاثر يف ؛ بينما ورد ذكر علم اليقني بلفظ صريح يف موضع وحيد يف القرآن 

     :  قوله تعاىل
   [.5:التكاثر.] (4) 

قبول ما غاب و  ,قبول ما ظهر م  احلق  " : علم اليقني بأنه -رمحه هللا-وقد عرف اب  القيم
 (3)".الوقوف على ما قام باحلق و , للحق 

                                      
 . 396: رقم, 0/491ومسلم ,  227:رقم, 0/453رجه البخاري أخ (0)

 . 9751:رقم, 3/9016أخرجه مسلم  (9)

انتهيت إىل رسول هللا :) قال  -رضي هللا عنه-ورد يف فضل سورة التكاثر حديث عبد هللا ب  مطرف ب  الشِ خِ ري (4)

ب   آدم مايل مايل , و هل لك يا ب  آدم م  يقول ا: قال ( أهلاكم التكاثر :) وهو يقول  -صلى هللا عليه وسلم –

 . 9251:رقم, 3/9974أخرجه مسلم (. مالك إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت 

 . 9/310مدارج السالكني  (3)
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أوامره ونواهيه وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه  أي " قبول ما ظهر م  احلق" يقصد بقوله و " 

والدخول حتت رق , والتسليم للربوبية , اإلذعان و , واالنقياد , فنتلقاه بالقبول , على ألسنة رسله 

 . العبودية

ي اإلميان بالغيب الذي أخرب به احلق سبحانه على لسان أ"  قبول ما غاب للحق "ويقصد بقوله 

وما قبل , م  الصراط وامليزان واحلساب : وما قبل ذلك  وتفصيله واجلنة والنار, رسله م  أمور املعاد 

وما قبل , وطي العامل  , ونسف اجلبال, ثار الكواكب دوان, وانفطارها , م  تشقق السماء : ذلك 

وإيقانًا هو اليقني حبيث , وتصديقاً , فقبول هذا كله إميانًا  , وعذابه, ونعيمه  ,م  أمور الربزخ : ذلك 

 . وال غفلة عنه فإنه إن مل يهلك يقينه أفسده وأضعفه, وال تناس , وال شك  , ال خياجل القلب فيه شبهة

ما قام باحلق سبحانه م  أمسائه  ىالوقوف عل" الوقوف على ما قام باحلق": ويقصد بقوله 

   (0)." صفاته وأفعالهو 

فإن هذا هو املراد بعلم اليقني , واستدالل  العلم احلاصل بعد نظر هو اليقني بأن وعندما يقال

كل أحد يعلم مبا بلغه م  األدلة والرباهني بأن املوت واقع ال حمالة فهذا علم اليقني : فعلى سبيل املثال 

 .املوت فهو حق اليقني  , فإذا عاي  املمائكة فهو عني اليقني , فإذا ذاق

العلم مبا أخربنا هللا م   هو العلم الذي ال يشك فيهاليقني  ؛ ألن أصل معىنفاليقني علم قليب 

  به ع  طريق نبيه سيدنا حممد وتصديق ذلك  . 

هو التصديق الكامل اجلازم الذي ال تردد فيه حبيث ال يعرض له شك : واخلماصة أن علم اليقني 

 وال ريب حباٍل م  األحوال , فينكشف بذلك امل, وال شبهة , 
 
اِهد له , شَ علوم للقلب , فيصري مبنزلة امل

كاملرئي  فما يشك فيه كما يشك الرائي بعينه يف مرئيه وم َشاَهِده , فيكون علم اليقني بالنسبة للقلب

, فنعلم أهنا دار   ونعيمها كما أخربنا هللا, بوجودها :  , وذلك كعلمنا باجلنة بالعني بالنسبة للبصر

 . تيقنهو  , وأهنا مقر املؤمنني , فهذه مرتبة علم اليقني , إذا كان ذلك راسخاً يف قلب اإلنسان املتقني

                                      
 . 9/310مدارج السالكني  (0)
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    :  إضافة العلم إىل اليقني يف قوله تعاىلو 

     

وكما , ( خرة ولدار اآل :) كقوله, له العلم اليقيينأصو املوصوف إىل صفته , إضافة  بابم   [.5:التكاثر]

كون اإلضافة م   -رمحه هللا– األندلسي قد جوز أبو حيانو , وعام األول , مسجد اجلامع : يقال 

فائدة الوصف ظاهرة بناء على أن العلم يطلق أن :" قال و  , إضافة املوصوف إىل صفته أي العلم اليقني

 (0) . " على غري اليقني

فأضيف إليه , وغري يقني , م  باب إضافة العام إىل اخلاص ؛ ألن العلم قد يكون يقيناً ضافة فاإل

 (9).وهذا يدل على أن اليقني أخص , إضافة العام للخاص 

إضافة  بيانية فإن اليقني علم , فيكون إضافة العلم إىل ( اليقني ) إىل ( علم ) أن إضافة : وقيل 

  (4) .ألن العلم هو اليقني؛ ىل نفسه اليقني م  باب إضافة الشئ إ

  :  يف قوله تعاىل (علم اليقني)تنوعت تفاسري العلماء يف املراد ب  وقد

    

  [.5:التكاثر ] عرب قد ف (3) -رمحه هللا–قاله قتادة ومم  فمنهم م  خص اليقني هنا باملوت

أي لو تعلمون ما أمامكم علماً يصل إىل القلوب , : " اآلية  معىنى هذا يكون وعل, ع  املوت باليقني 

 (5)" . ملا أهلاكم التكاثر ولبادرمت إىل األعمال الصاحلة ولك  عدم العلم احلقيقي صريكم إىل ما ترون 

   :  تعاىل وقد مسي املوت يقينًا يف قوله

                                      
 . 41/995روح املعاين ,  49/012انظر التفسري الكبري  (0)

 .  91/311الكتاباللباب يف علوم  (9)

 . 41/050تفسري التحرير والتنوير  (4)

 . 6/977النكت والعيون تفسري املاوردي  (3)

 . 124تفسري السعدي ص  (5)
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[.22:احلجر .] قوله تعاىليف و :   

  [.37:املدثر.] 

رمحه –  اب  جريج ومم  قالهوالقيامة  املوت وما بعده م  البعث: يشمل  ومنهم م  جعله عاماً 

الناس لو يا أيها  ": معىن اآليةوعلى هذا يكون , ألنه إذا وقع جاء اليقني , وزال الشك ؛  (6) -هللا

بأن هللا باعثكم يوم القيامة ,  يقيناً  وبعده يف القرب علماً , وما يلقى اإلنسان معه , تعلمون علم املوت 

واالنتهاء إىل , لسارعتم إىل عبادته و , م  بعد مماتكم م  قبوركم ما أهلاكم التكاثر ع  طاعة هللا ربكم 

  (0)".  عقوبتهعلى أنفسكم م   ورفض الدنيا إشفاقاً , وهنيه , أمره 

ومعىن لو تعلمون علم اليقني أي لو تعلمون اليوم يف الدنيا علم  " : -رمحه هللا- قال القرطيب
فإن علم اليقني يريك اجلحيم بعني , لرتون اجلحيم بعيون قلوبكم : اليقني فيما أمامكم مما وصفت 

أي عند املعاينة بعني : عني اليقني  مث لرتوهنا, وقطع مسافاهتا , وهو أن يصور لك نار القيامة , فؤادك 
 (9)". ال تغيب ع  عينك الرأس فرتاها يقيناً 

  : يف تفسري قوله تعاىل -رمحه هللا–ل شيخ اإلسمام اب  تيمية وقا
   

  [ .22:احلجر .] هذا إشارة إىل علمهم يف احلال ,
وألهلاكم عما أهلاكم فإن اإللتهاء ,  عظيماً  لعلمتم أمراً و , ن األمر فوق الوصف واخلرب حمذوف أي لكا

  : تعاىل  كما قال, إمنا وقع م  الغفلة وعدم اليقني ؛ بالتكاثر 
  

  
   [ . 036: األعراف .]

                                      
 . 6/977النكت والعيون تفسري املاوردي  (6)

 .49/012التفسري الكبري ,  41/915تفسري الطربي (0)

 . 91/073تفسري القرطيب  (9)
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وحذف جواب لو   (4)(. ولبكيتم كثرياً ,  لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليماً وهللا  ):   ومثل قول النيب
أو يتصور بسماع لفظ إذ املخرب لي   , فإنه أعظم م  أن يوصف  تفخيماً و , له  كثري يف القرآن تعظيماً 

    (3)." كاملعاي 

يقصد -يف السورة  ثماث مر ات( كما  ) إن ذكر  " : -رمحه هللا-( هـ  397: ت )وقال الثعليب 
تعلمون عند النزوع , وتعلمون يف القرب , وتعلمون يف القيامة , مث ذكر يف الثالثة : يراد به  -سورة التكاثر

  (6)". علم اليقني ؛ ألنه صار عياناً ما كان م غيباً 
وهناك آيات آخرى غري سورة التكاثر ورد فيها علم اليقني ولكنه ورد ضمنًا ولي  بلفظ صريح 

   :  هللا تعاىل ولق: ها من
   

     
      

  [ . 03: هود .] يف قوله األمر بالعلم بواملراد ":
مث ختم اآلية  ,وال ختالطه شبهة وهو علم اليقني , ك األمر باالزدياد منه إىل حد ال يشوبه ش" فاعلموا 
أي ثابتون على       : بقوله

والطمأنينة به , وزيادة البصرية فيه , فإن الثبوت عليه , مزدادون م  الطاعات , خملصون له , اإلسمام 
  (0). حلصول علم اليقنيمطلوب 

     :ول هللا تعاىل ق أيضاً  ومنه
     
    
    

  .[ 42: األنبياء].  
   (9)0." أي لو علموه علم يقني لعلموا أن الساعة آتية " :تعليقاً  –رمحه هللا –قال الشوكاين 

                                      
 . 62:سبق خترجيه ص (4)

 .06/507كتب ورسائل وفتاوى اب  تيمية يف التفسري   (3)

 . 01/977تفسري الثعليب (6)

 .بتصرف 316/  9انظر فتح القدير  (0)

 . 311/  4فتح القدير  (9)
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ال ميك  التوصل إىل اليقني , علم اليقني هي أوىل مراتب الوصول إىل اليقني أن مرتبة : واخلماصة 
فحىت يصل اإلنسان إىل اليقني بأمر م  أمور اآلخرة البد م  العلم هبا , دون العلم بالشئ املتيق  به 

 .  علماً ال شك فيه فيحصل له بذلك علم اليقني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاين طلبامل
  نيــيقني الـــع
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هناية نصيب العبد م  علم اليقني هو أول إن مرتبة عني اليقني تلي مرتبة علم اليقني ؛ ألن       
فتعد هذه , درجات عني اليقني فكلما ازداد اإلنسان علمًا ازداد يقينًا حىت يرتقى إىل درجة عني اليقني 

 .املرتبة أعلى درجة م  سابقتها 
وكالفرق بني العلم وبني , يقني كالفرق بني اخلرب الصادق والعيان والفرق بني علم اليقني وعني ال

 فلم ا وكذا كذا صنعوا قومك إن ملوسى هللا قال اخلرب كاملعاينة ي ل ):  النيب قال املشاهدة , وقد 
أن قومه  -(  وم  أصدق م  هللا قيماً ) - أخربه هللا  فموسى   (0)(. األلواح ىلقأ عاي  فلما يبال
ألقى األلواح , وغضب , بدوا العجل فما ألقى األلواح , فلما قدم ورأى قومه يعبدون العجل بعينه قد ع

  . , وأخذ برأس أخيه جيره إليه
ا ثبت م: فإن عني اليقني , هو ما ثبت بالنظر واالستدالل والربهان  :إذا كان علم اليقني و 

 .ملشاهدة والعيان با
عني ) والنظر, و ما علمه بالسماع واخلرب والقياس ( علم اليقني ")  : -رمحه هللا-ال اب  تيمية ق
 (9)." ما شاهده وعاينه بالبصر (اليقني 

  :تعريف عني اليقني 
 : تنوعت عبارات العلماء يف تعريف عني اليقنيلقد 
يبة فيه فإن لكونه ال رِ  ؛ هي املعاينة بغاية ما يكون م  صفاء العلم:  عني اليقني: قال بعضهم ف

  (4) . املشاهدة أعلى أنواع العلم
  (3).هو اليقني الذي ال يشوبه تردد : إن عنَي اليقني : قيل و 

                                      
هذا حديث صحيح على شرط :) وقال ,  4951:رقم, 9/450واحلاكم ,  0139: رقم, 0/905أخرجه أمحد  (0)

  ( 5473)وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ,  6904: رقم, 03/26بان واب  ح, ( الشيخني ومل خيرجاه 

 . 01/635جمموع الفتاوى  (9)

 . 1/502نظم الدرر  (4)

 . 41/050تفسري التحرير والتنوير  (3)
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و املغين ه"  :حيث قال  -رمحه هللا– اب  القيماإلمام ف يعر وأمجع ما قيل يف تعريفه هو ت

 (0)".  وع  اخلرب بالعيان وخرق الشهود حجاب العلم, باالستدالل ع  االستدالل 

  : املغين باالستدالل عن االستدالل هو: له فأما قو 

فإنه إمنا , اإلدراك والشهود يعين صاحبه قد استغىن به ع  طلب الدليل : يريد باالستدالل 

فأي , وقد أدركه بكشفه , فإذا كان املدلول مشاهدًا له , ليحصل له العلم باملدلول ؛ يطلب الدليل 

  .تغناء ع  اخلرب بالعيانوهذا معىن االس, حاجة به إىل االستدالل 

 : وخرق الشهود حجاب العلم: وأما قوله 

هي م  الشهود اخلارق حلجاب العلم : أن املعارف اليت حتصل لصاحب هذه الدرجة : فرييد به 

ويفضي إىل املعلوم حبيث يكافح , ففي هذه الدرجة يرتفع احلجاب , فإن العلم حجاب ع  الشهود , 

 (9). قلبه مكافحة و, بصريته 

  : مثل قوله تعاىل ع  أم موسى: قد يأيت معىن عني اليقني بلفظ العلم 

    

    

     

    

 [ .04:القصص]  كما كانت عاملة به علم , عني اليقني أي لتعلم أم موسى علمًا هو

     وعلم شهادة كما كانت عاملة علم الغيب, اليقني 

                                      
 . 9/314مدارج السالكني  (0)

 . 9/314املرجع السابق  (9)
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   األمر الذي وعدها به امللك األعظم الذي له الكمال كله يف حفظه حق ثابت أن أي

 .مطابق للواقع ال شك فيه 

قال عاطفاً على , ومل ينتظم له قصد ,  وملا كان العلم هو النور الذي م  فقده مل يصح منه عمل

  :فعلمت ذلك برده عني اليقني بعد علم اليقني :  تقديره ما

  أي أكثر آل فرعون وغريهم   

   فكيف يدعون ما يدعون م  اإلهلية , أي ال علم هلم أصمًا

    (0).والكربياء على م  يكون هللا معه 

   :تعاىل  ول هللاق :ألحاديث الواردة يف بيان هذه املرتبة اآليات وا وم 

    

  

   

    

   

    

  .[3:لفتح ا .] فصربوا فرأوا عني اليقني مبا علموا م  , أي هو الذي أنزل السكينة عليهم

  (9). فازدادوا إمياناً مستفاداً م  الشهادة مع إمياهنم املستفاد م  الغيب, النصر علم اليقني إمياناً بالغيب 

: ل ألهل اجلنة إن هللا تبارك وتعاىل يقو :)  قال رسول هللا :  قال ع  أيب سعيد اخلدري و 

 , وما لنا ال نرضى: فيقولون  ؟ هل رضيتم : فيقول, وسعديك , لبيك ربنا : فيقولون , يا أهل اجلنة 

                                      
 .5/371نظم الدرر  (0)

 . 9/012التفسري الكبري  (9)
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يا رب وأي : قالوا , أنا أعطيكم أفضل م  ذلك  : فيقول , م  خلقك مل تعط أحداً ما وقد أعطيتنا 

 (4)(. بعده أبداً  فما أسخط عليكم, أحل عليكم رضواين  : فيقول ؟ شيء أفضل م  ذلك

واحلكمة يف ذكر دوام رضاه " :  على هذا احلديث تعليقاً  -رمحه هللا  –العسقماين  قال اب  حجر

فأخرب به بعد االستقرار , م  باب علم اليقني  ه لو أخرب به قبل االستقرار لكان خرباً أنبعد االستقرار 

    (3)". ليكون م  باب عني اليقني

 (5)وزهده,  الدي  يف فقهه:  خمال ثماث فيه جعل خرياً  بعبد هللا أراد إذا:)   هللا رسول قالو 

  (1)(.(7)عيوبه وبصره,  (6)الدنيا يف
وهذا إشارة إىل الدرجة الثانية يعين ملا زهد يف الدنيا مبا حصل له م   ": -رمحه هللا – قال الطييب

وفيه داللة على أن الزهد يف الدنيا عمامة ,  وأورثه بصرية حىت حصل له حق اليقني, علم اليقني رقاه هللا 
 (0)". إرادة هللا اخلري بعبده

لك  مل  وفق , والدنيا وإن كانت حمبوبة مطلوبة لإلنسان بطبعه " : -رمحه هللا –قال الغزايلو 
يان إمنا يتعجب م  هذا الراغبون يف الدنيا العمو , وبصره هللا بآفاهتا تصري عنده كاجليفة , التوفيق اخلاص 
, م  أغلى السكر  ومثل ذلك كإنسان صنع حلواً , وزينتها , وآفاهتا املغرتون بزخرفها , ع  عيوهبا 

                                      
 . 014:رقم, 0/071ومسلم ,  6014: رقم, 5/9421ه البخاري أخرج (4)

 . 04/311فتح الباري  (3)

 .بالتشديد صريه زاهداً  (5)

  .أي جعل قلبه معرضاً عنها مبغضاً حمقراً هلا رغبة به عنها تكرمياً له وتطهرياً ع  أدناسها ورفعة ع  دناءهتا  (6)

ض القلب م  حنو حسد وحقد وغل وغش وكرب ورياء ومداهنة وخيانة أي عرفه هبا و أوضحها له ليتجنبها كأمرا (7)

  . 459/ 0انظر فيض القدير . وطول أمل وقسوة قلب وعدم حياء وقلة رمحة وأمثاهلا

وضعفه األلباين يف ,  45957: رقم, 7/024واب  أيب شيبة ,  437/ 7أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  (1)

 ( .445)ضعيف اجلامع 

 . 0/459لقدير فيض ا (0)
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وم  أبصر ما جعل فيه م  , ووضعه بينهما , ومل يبصره آخر , وعجنها بسم قاتل أبصر ذلك رجل 
  (9)". وال يصرب عنه, فيحرص عليه , وغريه يغرت بظاهره , السم زهده 
 يف (4)احلكمة هللا أثبت إال الدنيا يف عبد زهد ما:)   هللا رسول قال : قال  ذر أيب ع و 

  (6)(.السمام دار إىل ساملاً  منها وأخرجه ودواءها وداءها(5) الدنيا عيب (3) وبصره لسانه هلا أنطق و قلبه
ملا حصل له م   ؛هو إشارة إىل الدرجة الثانية , يعين ملا زهد يف الدنيا " : -رمحه هللا-قال الطييب 

 (7)." علم اليقني بعيوب الدنيا أورثه هللا تعاىل به بصرية حىت حصل له هبا عني اليقني
م  سره أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه )  : قال رسول هللا  :  قال   عمر ب وع  عبد هللا

 : وأحسبه قال. (وإذا السماء انشقت , وإذا السماء انفطرت , فليقرأ إذا الشم  كورت , رأى عني 
فليقرأ هذه , أي م  سره أي يرتقي م  علم اليقني يف معرفة يوم القيامة إىل عني اليقني  (1).(وسورة هود

  . ال يوم القيامةهو ألن هذه السور اشتملت على أ؛ السور 
    : ربه قال وهذه املرتبة هي اليت سأهلا إبراهيم 

   [ .961:البقرة] .
,  وال ريب ,وال شك  ,كان كامل اإلميان , راسخ اليقني , ال تردد عنده , وال اشتباه  فإبراهيم 

                                      
 . 0/459املرجع السابق  (9)

  . 05/21انظر مرقاة املفاتيح , أي أنبت املعرفة املتيقنة  (4)

   . 05/21انظر مرقاة املفاتيح , بتشديد الصاد م  البصرية أي جعله معايناً  (3)

أتعاب البدن و إكثار احلزن أي معايبها م  كثرة عنائها وقلة غنائها وخسة شركائها وسرعة فنائها وغري ذلك م   (5)

 . 05/21انظر مرقاة املفاتيح , وإشغال القلب ع  ذكر الرب 

واحلديث يف إسناده عمر ب  الصبح وهو مرتوك ,  01151:رقم,  7/436أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان   (6)

 .وبعض رجاله مل أقف على ترمجة هلم 

 . 7/423مرقاة املفاتيح  (7)

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل :) وقال ,  1702:رقم, 3/691واحلاكم ,  3116:رقم, 9/97أخرجه أمحد  (1)

صححه األلباين يف السلسلة , (. حديث حس  غريب :) وقال , 4444:رقم, 5/344والرتمذي , ( خيرجاه 

  ( . 9654)ويف صحيح الرتمذي , ( 6924)ويف صحيح اجلامع , ( 0110)الصحيحة 
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, أراد أن ينتقل م  مرتبة علم  ولكنه أراد أن ينتقل م  مرتبة م  مراتب الكمال إىل مرتبة أعلى منها
 . , فريى ذلك بأم عينه اليقني إىل مرتبة عني اليقني

لثبوت ؛ أو يسأل ع  األدلة , اإلنسان يسأل ع  احلكمة يف تشريع بعض أحكام الدي   وكون
فإن هذا ال يدل على أنه شاك يف وجود احلكمة م  عدمها أو يف ثبوت , ما هو معلوم م  الدي  

وقد استقر يف قلبه العلم , سأل هللا أن يريه كيف حيي املوتى  فإن إبراهيم  (0), احلكم م  عدمه 
كما أن اإلنسان يعلم , يف إحياء املوتى  ومل يك  شاكاً , بأن هللا سبحانه قادر على اإلحياء , يقيين ال

حيبون رؤية و , واجلنة  لك  حيب رؤية ذلك كما أن املؤمنني حيبون أن يروا النيب و , ويتيقنه , الشيء 
, ليزداد يقيناً ؛ سأل ربه ذلك  إمنا فإبراهيم , وزوال الشكوك عنه , هللا تعاىل مع اإلميان بكل ذلك 

) : قال   , ع  النيب   اب  عباس كما جاء يف حديث , ويرتقي م  علم اليقني إىل عني اليقني
 (9) .(  لي  اخلرب كاملعاينة

 : وما أحس  قول بعضهم
 . مقيم فروحي عندكم دوماً             يأصبحت مرحتمًا بشخصلئ  
 (4).م ــــــــــأل املعاينة الكليـه سـل             ى ـــــمعنف ـان لطيـ  للعيــــــــــولك

, أوجهها  ربه أن يريه كيف حيي املوتى آخرى لسؤال إبراهيم  اً وقد ذكر العلماء أسباب
؛ واالنتقال م  مرتبة علم اليقني إىل مرتبة عني اليقني , وأظهرها ما ذكرنا م  أنه أراد زيادة الطمأنينة 

  :  قال إذ  إبراهيم م  بالشك أحق حن :)  نيب ولذلك قال ال
    

     
     

                                      
وزيادة الطمأنينة , , وم  بماغة كمام هللا ورسوله قرن احلكم بالعلة لبيان احلكمة :" ه هللا ـ يقول اب  عثيمني ـ رمح (0)

:) وقال أيضاً , "  وألجل أن تتعدى العلة لغريها فيما إذا كان املعلل حكماً ؛ فهذه ثماث فوائد يف قرن العلة باحلكم 

ـ بيان مسو الشريعة اإلسمامية وأن 9. إىل احلكم إذا قرن بالعلة ـ طمأنينة اإلنسان 0:يف اقرتان العلة بالنهي ثماث فوائد 

انظر القول (. ـ القياس على ما شارك احلكم املعلل بتلك العلة 4. أوامرها ونواهيها مقرونة باحلكمة ألن العلة حكمة

 . 492,  491,  937/  9املفيد شرح كتاب التوحيد 

 . 73:سبق خترجيه ص (9)

 . 4/550معجم األدباء  (4)
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   [ .البقرة :
961 .](3)   

, ولو كان الشك  حق إبراهيم أن الشك مستحيل يف " حن  أحق بالشك "  ومعىن قوله

وقد علمتم أن ,  متطرقًا إىل األنبياء , عليهم الصماة والسمام , لكنت أنا أحق به م  إبراهيم 

؛ أوىل بذلك   ومل أرتب يف القدرة على اإلحياء فإبراهيم, مل يشك , فإذا أنا مل أشك   إبراهيم

 . رؤية ذلك م  إبراهيم إىل  أن معناه حن  أشد اشتياقاً  : ولذا قال بعضهم

معناه أن هذا الذي تظنونه شكًا لي  بشك , فلو كان شكًا لكنت أنا أوىل به ولكنه : وقيل 

حني كلمه ربه مل يشك أن هللا هو  أال ترى أن موسى ,  لي  بشك , إمنا هو طلب ملزيد اليقني

   :املتكلم له , ولك  طلب ما هو أرفع م  ذلك وهى املعاينة , فقال 

     [ 034:افاألعر  ] ,

 أنه ال تدركه األبصار مبا أراه هللا م  اآليات يفو  فأعلمه ربه أنه ال جيوز أن تقع عليه حاس ة البصر ,

  (0). اجلبل الذي صار دًكا بتجليه له تعاىل
 :د وسؤاله ربه أن يريه كيف حيي املوتى فوائ,  يف طلب إبراهيم و 

علم فوق طمأنينة زيادة فإن يف عني اليقني , وهي التفرقة بني علم اليقني وعني اليقني  :األوىل 

 . اليقني فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي ال جمال فيه للتشكيك 

 .وأقصاها عني اليقني , وضعفاً , أن إلدراك الشيء مراتب خمتلفة قوًة  :والثانية 

ليشاهد كيفية مجع  جيمع بني علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني فهو سألأنه أراد أن  :والثالثة 

ألن يف ؛ ليزيد سكونًا وطمأنينة ؛ واجللود بعد متزيقها , واتصال األعصاب , أجزاء املوتى بعد تفريقها 

   (9).فإن اخلرب لي  كاملعاينة,  زيادة يف البصرية واليقنيو , رؤية األدلة سكون للقلب 

                                      
 .050: رقم, 044/ 0ومسلم ,   4029: رقم, 4/0944أخرجه البخاري  (3)

 . 05/965عمدة القاري  (0)

 .967, 965/ 05عمدة القارئ  (9)
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وقد أصابه , بعد أن خرج م  مصر فاراً م  سطوة فرعون متوجهاً إىل مدي   يب هللا موسى وها هو ن

واملخرج , واالفتقار هلل امللك العمام طالباً منه جل يف عماه الفرج , م  اهلم والغم ما أصابه فأظهر الفاقة 

    : واثقاً بوعد هللا قائماً , مع أن قلبه مطمئ  باهلل 

    

     [ .93:القصص]   أي إين ملا

 يف الزيادة سأل:  احلس  وقال (4).خصصتين م  علم اليقني فقري إىل أن تردين إىل عني اليقني وحقه

  (3). واحلكمة العلم

 :عيـــن اليقيـــــن أقسام
  :تنقسم إىل قسمني  عني اليقنيإن مرتبة 

  : ل تعاىلو ق ومثل,  مثل طلب إبراهيم  :معاينة بصر :ألوىل ا
  
   .[7:التكاثر .] قال سهل ب  عبد هللا

 (9)". سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقني متكناً :"  - هللا رمحه-( هـ 974: ت ) يالتسرت 
هو رؤية العيان بنور  : يصري الغيب كاملشاهد كما قيل اليقنيمبعىن  : معاينة بصرية : الثاين 
 (4).اإلميان 

 .  ويقني السمع , يقني البصر : بأن اليقني قسمان  : هذا التقسيم يشبه تقسيم من قالو 
 :    تأويل قول إبراهيم  :فمن األول 

    
    

     
   وكذلك  والرؤية أي بيقني البصر

فأعلمه هللا أن قومه عبدوا العجل فلم يلق األلواح ؛ , مع قومه عندما عبدوا العجل  قصة موسى 
                                      

 . 014/ 9تفسري السلمي  (4)

 .2/04تفسري البحر احمليط  (3)

 . 013/ 9شرح النووي على صحيح مسلم  (9)

 . 0/449انظر التعريفات  (4)
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و يقني البصر  ة ,؛ ولذلك لي  اخلرب كاملعاينفلما عاينهم عاكفني عليه غضب وألقى األلواح فتكسرت 
 . أعلى م  يقني السمع 

ومل , فهم متيقنون أن ذلك كله حق , يقني املؤمنون بالقيامة والبعث واجلنة والنار  : ومن الثاين
 (3).ولك  أيقنوا ذلك مبا أتاهم م  األدلة السمعية م  الكتاب و السنة, يشاهدوا ذلك 

  :قول هللا تعاىل  القرآن يف وقد جاء لفظ عني اليقني صرحيًا يف موضع واحد يف
   

 [. 7:التكاثر .] واملقصود بالرؤية هنا : 
فهذا مرتبة ال تكون إال لألنبياء كما حصل للرسول , النار  أو , ـ إما رؤية بصرية بأن يرى اجلنة0

  رمحه هللا-اليقني منهم اب  القيم يطلق عليها بعض العلماء مرتبة حققد و , يف صماة الكسوف- ,
 .وكذلك كما حصل له يف قصة اإلسراء واملعراج 

بصرية ,   رؤية: أي " مث لرتوهنا عني اليقني"  -هللا رمحه–سعدي  عبد الرمح  اب  قال الشيخ  

   :  كما قال تعاىل

   

   

   [ .54:الكهف] .(0) 

 (9)".الرؤية هنا هي عني اليقني اليت هي فوق اخلرب الذي هو علم اليقني ":-رمحه هللا–وقال اب  تيمية 

  (4).عند دخوهلا : والثاين ,  أن األول عند ورودها: أحدمها : ولتكرار الرؤية هنا وجهني 

   : هنا بالبصرية يف قوله تعاىلـ وإما أن تفسر الرؤية 9

    

                                      
 . 595/ 2البخاري الب  بطال  شرح صحيح (3)

 . 116: تفسري السعدي  ص  (0)

 .06/501كتب ورسائل وفتاوى اب  تيمية يف التفسري   (9)

 .6/977النكت والعيون تفسري املاوردي   (4)
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   [ .7, 6:التكاثر .] وهي اليت تسمى

   :  بالرؤية العلمية كما يف قوله تعاىل

    

  .[9:النصر.] لم اليقني أن الناس يدخلون أي وعلمت ع

ومب  حيضر م  , ومواط  قبائلهم , وذلك باألخبار الواردة م  آفاق بماد العرب , يف دي  هللا أفواجًا 

 (3).وفودهم

فريون ببصريهتم ما علموه م  هللا مما ال ي رى , ورؤية البصرية هذه حتصل للمؤمنني يف الدنيا 

, مث  لرأيتم اجلحيم بقلوبكم يف الدنيا أي لو تعلمون العلم اليقيينفمعىن اآلية , بالبصر م  أمور اآلخرة 

 . رأيتموها بأعينكم يف اآلخرة 
   : يف قوله تعاىل - هللا رمحه - قال الشنقيطي

   
 [.7:التكاثر ] ":أي علماً  رؤية علم وتيق : الرؤية األوىل  : ن الرؤية هنا للنار نوعانإ

 جاء يفيشهد أحواله , كما و , فأصبحتم مبثابة م  يشاهد أهواله , تستيقنون به حقيقة يوم القيامة 
مشاهدة , و  رؤية عني: لرؤية الثانية وا (0).(َأن تعبد هللا كأنك تراه )  :بأنه  اإلحسانتفسري ديث احل

  (9)."فهذه هي مرتبة عني اليقني 
وكمامها , والرؤية العلمية , عني اليقني تتصل بالرؤية البصرية  نإ :وخماصة القول بأن يقال 

 يف الدنيا كما حصل صلوقد حت, فما يعود إىل الشك أبدًا , شاهد وصل املرء إىل التصديق التام مبا ي  ت  
صل للمؤمنني عند رؤية اجلنة حي, وقد تكون يف اآلخرة كما  نبينا حممد لوكما حصل ,  براهيم إل
 . صل للمجرمني عند رؤية النار حيوكما , 

وهذا : نوع حيصل لقلب املؤم  يف احلياة الدنيا : وقد قسم بعض العلماء عني اليقني إىل نوعني 
, وكأنه  , واستقر وصار كأن حقائق اآلخرة ماثلة بني يديه ورسخ اليقني يف قلبه, إذا ارتقى إميان العبد 

                                      
 . 050/ 41تفسري التحرير والتنوير  (3)

 . 1: رقم, 0/47ومسلم ,  51:رقم, 0/97أخرجه البخاري  (0)

 . 14,  2/19أضواء البيان  (9)
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, فهذه بعض أهل العلم يعدوهنا  ر كأنه يرى اجلنة والنار, وصا , حيف به املمائكة يشاهد عرش الرمح 
حني :  يف اآلخرة النوع اآلخر ما يكونو  , هذا يف الدنيا:  , يقولون م  عني اليقني بالنسبة للقلب

 . بالعني الباصرة كل ذلك  شاهدي
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 الثالث طلبامل
 نيــق اليقــح

صاحب هذه املرتبة نتقل حيث ي (حق اليقني):  مرتبةليقني هي مل مراتب العلم واإن أعلى وأك
 . ملباشرة , فيتذوق كل احلقائق اليت وصلت إليه لقوة يقينهاواملشاهدة إىل علم الذوق و , م  علم اخلرب 

 فإن نبينا , إال للرسل صلوات هللا وسمامه عليهم أمجعني  الدنيانال يف وإن هذه الدرجة ال ت  
وجتلى للجبل ,  وكلمه تكليماً , مسع كمام هللا منه إليه بما واسطة  وموسى , ة والنار رأى بعينه اجلن

 .  هشيماً  ينظر فجعله دكاً  وموسى , 
  ما أخرب به الرسول واستشعاروصفه و  غيبوقد حيصل لنا حق اليقني يف هذه الدنيا بنعت ال

وذاقها صارت يف حقه حق , ب إذا باشرها فإن القل, وأعماهلا , م  حقائق اإلميان املتعلقة بالقلوب 
ومساع كمامه حقيقة بما واسطة فحظ , ورؤية هللا جهرة عيانًا , واملعاد , وأما يف أمور اآلخرة , يقني 

  (0).ويتأخر حق اليقني إىل وقت اللقاء يوم القيامة, وعلم اليقني , اإلميان : املؤم  منه يف هذه الدار
وعرفه باالعتبار كم  ذاق ,  وذاقه, ووجده , ما باشره  بأنه:  (قني حق الي) وقد جاء يف تعريف 

   (9) . ووجد طعمه وحماوته , العسل 
ثماث م  ك  فيه وجد حماوة )  :قال  ع  النيب   ب  مالك كما جاء يف حديث أن 

, وأن يكره أن يعود  ورسوله أحب إليه مما سوامها , وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل, أن يكون هللا  : اإلميان
 (4) . (يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار 

 حتمل املشقات فيما يرضى هللا تعاىل , ورسوله و , الطاعات ب التلذذهو : ومعىن حماوة اإلميان 
  (3)., وإيثار ذلك على عرض الدنيا , رغبة يف نعيم اآلخرة , الذي ال يبيد وال يفىن 

                                      
 .9/313مدارج السالكني  (0)

 . 636,  01/635جمموع الفتاوى الب  تيميه  (9)

 . 34: رقم, 0/66ومسلم ,  06: رقم, 0/03أخرجه البخاري  (4)

 . 0/66شرح صحيح البخاري الب  بطال  (3)
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ذاق طعم اإلميان م  رضي )  :يقول  أنه مسع رسول هللا     العباس ب  عبد املطلبعو 
  (0).(ومبحمد رسوالً , باإلسمام ديناً و , باهلل رباً 

العلم املدرك حباسة الذوق  ":بأنه (  حق اليقني) -رمحه هللا-سعدي اب  وعرف الشيخ 
  (9)."واملباشرة

ن ع  ممابسة وخمالطة , كما ما كا" : بأنه ( حق اليقني )  –رمحه هللا – وعرف الشنقيطي
, فإذا دخلها ,  , فإذا رآها فهو عني اليقني بوجودها حيصل العلم بالكعبة , وجهتها فهو علم اليقني

 (4)". فهو حق اليقني بوجودها وكان يف جوفها
مباشرة الشيء باإلحساس فعمًا , بأن تكون يف أهنا : واخلماصة يف تعريف حق اليقني بأن يقال 

ويزداد علمهم إذا , مصدقني هبا , , أن تكون ممابسًا له , فاملؤمنني مؤمنني باآلخرة  شيءحببوحة ال
فينقلب إىل عني اليقني فإذا دخلوها صار ذلك العلم عندهم حق اليقني , كما قال هللا  , عاينوا اجلنة

    :تعاىل على لسان أهل اجلنة 
    

   
     

   
 . [73:الزمر ] 

وأثنوا عليه , ونوهوا بصدق , وعاينوا ما فيها م  النعيم , محدوا رهبم , فأهل اجلنة إذا دخلوها 
 .الدنيا حق اليقني مبا عاينوه يف اآلخرة  وصار هلم علم اليقني الذي كان يف, وعده هلم 

رب أن لديه عسماً  وتثق خبربه , فإنك تكون يف هذه احلال متيقناً هلذا اخلرب  وكذلك حينما خيربك خم 
, فإذا ذقته  , فإذا أحضره أمامك فإن ذلك يكون عني اليقني , فهذه أعلى اجتمع فيها العلم واملشاهدة

رب أن هبذا الوادي ماء, وهكذا إذ فهذا هو حق اليقني خرب ثقة ا أخربك خم 
 
؛ فإنه  , فهذا إن كان امل

,  , فإذا بلغت املاء , فإذا شاهدت املاء كان ذلك عني اليقني حيصل لك مبقتضى هذا اخلرب علم اليقني
 . ؛ فإن ذلك يكون حق اليقني , أو اغتسلت ربتش, و  واغرتفت منه

 :ضعني وقد ورد ذكر حق اليقني يف القرآن يف مو 

                                      
 . 43:رقم, 0/69أخرجه مسلم  (0)

 . 0/115تفسري السعدي  (9)

 . 14,  2/19أضواء البيان  (4)
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وحال , وأصحاب اليمني , فقد ذكر هللا حال املقربني : يف سورة الواقعة  : املوضع األول
 ويف السورة مما يدل على وحدانية هللا تعاىل هل وما ذكر أيضاً , ومصري كل فريق منهم , املكذبني الضالني 

   :  قال هللا تعاىل,  اخلرب اليقني الذي ال شك فيه
     . [ الواقعة

:25 ] 
 :  بكونه حق اليقني فقال الكرمي القرآن  فقد وصف هللا: يف سورة احلاقة : واملوضع الثاين 

    
 [ . 50:احلاقة.]  م   ,فهو يقني مؤكد باحلق , أي األمر الثابت الذي ال يقبل الشك
ويف ذلك إشارة إىل أنه ينبغي للمؤم  أن يتأمل , وهو فوق علم اليقني , ىل املوصوف إضافة الصفة إ

, وعدل يف األحكام , وصدق ثابت , صدق يف األخبار , ويتدبره فإن ما فيه حق واقع  , هذا القرآن
 .صار ما فيه م  الغيوب كاملشاهد له م  شدة تيقنه لوقوعه , وإن م  تأمله حق التأمل 

ألن ما فيه م  العلوم املؤيدة بالرباهني القطعية , وما فيه م   ؛القرآن هبذا الوصف  وإمنا وصف
 (0) . واملعارف اإلميانية , حيصل به مل  ذاقه حق اليقني, احلقائق 
 ورسوله   األمر إىل هللا علم أن إذا وكالذي تزول عنه الشبه والشكهو احلق  املؤم و 

   :  خبماف غريه , قال هللا تعاىل
     
  [ . 010:يون ] ولذلك فإن األدلة السمعية أشد ؛

, ويعلم أن كل ما خالف داللة السمع , ألنه يقف عنده ؛ واحلسية , قناعًا للمؤم  م  األدلة العقلية إ
فإنه ال , ن اإلنسان ال يقبل األدلة السمعية والعقلية وال يعين هذا أ,  وإن ظنه صاحبه حقاً , فهو باطل 

 (9) . وتطمئ  املوافق, احلسية م  أجل أن تقنع اخلصم  أو, مانع م  إيراد األدلة العقلية 
إال بتحقيق  وال يتحقق اليقني ق اليقنييحتقيصل العبد إال مرتبة حق اليقني إال بعد وال 

 :ور وال يكون ذلك إال بثالثة أم, التوحيد 
  : قال تعاىل, بأنه ال إله إال هللا , بأن يعلم العبد علم اليقني  : العلم: األول 

     
 [ . 02:حممد.]  فما ميك  أن حتقق شيئاً قبل أن تعلمه. 

                                      
 . 0/115تفسري السعدي ( 0)

 .345,   9/344انظر القول املفيد  (9)
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ول   , ا العلمومل توق  به مل ينفعك هذ, ومل تعتقد هذا بقلبك , فإذا علمت : االعتقاد : الثاين 
  :قال تعاىل ع  الكافري  , التوحيد  لك حققيت

    
      .

 .عتقدوا انفراد هللا باأللوهية ي فلم [.1: ص ]
حتقق التوحيد , مل تنقد ملقتضى ال إله إال هللا مل و , واعتقدت , فإذا علمت : االنقياد : الثالث 
    : قال تعاىل
      

   
  

   
 [ .96,  95:الصافات]  (0). قق التوحيد دخل اجلنة بغري حسابحتفإذا حصل هذا و  

 :اليقني يف درجات  الناسفاوت ت
, ما يدرك باملشاهدة  أقل م  مرتبةما يدرك باخلرب فإن ,  اليقني لي  على مرتبة واحدة كما ذكرنا

  :    وهذا تفسري طلب إبراهيم
   [961:البقرة .]  فإن ما يدركه باخلرب لي

وكذلك ملا أخرب هللا  (9)(.  لي  اخلرب كاملعاينة:) ذا جاء يف احلديث وهل؛ مثل ما يدركه باملشاهدة 
 . أن قومه عبدوا العجل مل يلقي األلواح فلما عاينه ألقى األلواح موسى 

بل اإلنسان , اليقني ات الناس يتفاوتون يف درجفكذلك , اليقني درجات متفاوتة أن  فما دام
حديث يدل على هذا , وأوقات أخرى  ى منه يقينًا يف أحوالوأوقات أقو , نفسه جيد نفسه يف أحوال 

نافق حنظلة يا أبا بكر : مالك يا حنظلة , قال : وهو يبكي فقال ,  أنه مر بأيب بكر   حنظلة
والضيعة نسينا  , فإذا رجعنا إىل األزواج , يذكرنا بالنار واجلنة كأنا رأي عني  نكون عند رسول هللا  

 : قال,  فانطلقنا فلما رآه رسول هللا  ,  انطلق بنا إىل رسول هللا ,  إنا لكذلكفوهللا: قال . كثرياً 
, واجلنة كأنا رأي عني , نافق حنظلة يا رسول هللا , نكون عندك تذكرنا بالنار : ما لك يا حنظلة , قال 

لو تدومون على احلال ) : فقال رسول هللا  : الضيعة ونسينا كثرياً , قال و , فإذا رجعنا عافسنا األزواج 

                                      
 . 20/ 0انظر القول املفيد شرح كتاب التوحيد بتصرف   (0)

  .73:سبق خترجيه ص (9)



- 143 - 
 

لك  يا  و, وعلى فرشكم , ويف طرقكم , الذي تقومون هبا م  عندي لصافحتكم املمائكة يف جمالسكم 
 (4)(.ساعة وساعة ,حنظلة ساعة وساعة 

, واملراقبة , وهذا احلديث يدل على أن اإلنسان ال ميك  أن يكون على حاله واحة م  اليقني 

مداوم على طاعة هللا  : ن يف اإلميان واليقني أحدمها لذلك ال يتساوى رجماو ؛ والطاعة , ودوام الذكر 

, اإلقماع مما يبدر منه م  معاصي وهفوات و , ومسارع يف التوبة , فرضها ونفلها , منتهي ع  احملرمات 

ولك  يبقى  فكيف يتساوى هذا وهذا ؟, ومنتهك للمحرمات , مفرط ومضيع للواجبات : الثاين و 

 أسباب تفاوت درجات اليقني ؟ السؤال ما

 

 :أوجه تفاوت اليقني 

 :والعمل  يتفاوت اليقني حبسب العامل

والعلماء الراسخني يف العلم والعاملون به أشد يقيناً ,  فاألنبياء أشد يقينًا م  غريهم العاملأما  

,  ونشاطهم, , ومهتهم  وجدهم, عملهم  يف اليقني حبسبيتفاوتون  سلمون عموماً املو , م  غريهم 

 . , والعمل يف مرضاة هللا تبارك وتعاىل وسعيهم للدار اآلخرة

 .نقصانهو ,  تهوزياد, وجنسه له أثر يف تفاوت اليقني , وحسنه , فإن كثرة العمل  العملوأما 

 هللا ناً بوجودييقأكثر كان   الطاعات والعباداتفأما كثرة العمل فمعلوم أن اإلنسان كلما أكثر م  

 هللا إن :)  هللا رسول قال:  قال  هريرة أيبديث حفقد ورد يف , فضله وإحسانه ًا لواستشعار , 

 عليه افرتضت مما إيل أحب بشيء عبدي إيل تقرب وما,  باحلرب آذنته فقد,  ولياً  يل عادى م  : قال

 الذي رهوبص,  به يسمع الذي مسعه كنت أحببته فإذا,  أحبه حىت بالنوافل إيل يتقرب عبدي يزال وما, 

 ألعيذنه استعاذين ولئ ,  ألعطينه سألين وإن,  هبا ميشي اليت ورجله,  هبا يبطش اليت ويده,  به يبصر

                                      
 . 9751:رقم, 9016/ 0أخرجه مسلم  (4)
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يف أعماله ,  يف جوارحه وموفقاً  والنوافل كلما كان مسدداً , أي كلما ازداد العبد م  الطاعات  (0)(.

 .وسكناته  ملراقبة هللا له يف حركاته هلل يف تصرفاته , مستشعراً  مشاهداً 

واملشاهدة يف العمل الذي , فمعناه أن العبد كلما استشعر درجة اإلحسان :  حسن العملوأما 

بينهما م  الفرق  خلف إمام واحد  يصليان لنيفتجد رج, وإتقاته له أفضل يقوم به كان عمله أكمل 

لرسوله  ملتابعةوا هلل  اإلخماصعامل حبسب كذلك كما بني السماء واألرض , ويكون العمل حسناً  

 . 

فبعض األعمال يكون مشاهدة اليقني فيها أشد م   وأما تفاوت اليقني باعتبار جنس العمل

 م  خري ساعة تفكر: )   الدرداء وأبوهذا معىن قول , لتفكر يف خملوقات هللا اغريها مثل التأمل و 

 الدرداء ألم قيل إىل اليقني , فقد والتفكر فيها يهدي, ؛ ألن مشاهدة آيات هللا الكونية  (0)(.ليلة قيام

:  له قيل,  التفكر شأنه أكثر كان:  قالت  الدرداء وأب شأن أكثر كان ما" : -رضي هللا عنها –

 (9)".  اليقني هو نعم:  قال,  األعمال م  عمل التفكر أفرتى
وم  ,  الزهدو  القناعة إىل واحلرص الرغبة وم ,  احملاب إىل املكاره م  اإلنسان ينقل التفكرو 

, وخشوع , وخشية , وحيدث عنده تقوى , وم  التعلق بالدنيا إىل الرغبة يف اآلخرة , الغفلة إىل الذكر 
 (4).وهذه هي حقيقة اليقني 

 عبادة هذه ليست ": قال والعصر الظهر بني الصماة يف -رمحه هللا – املسيب ب لسعيد  قيلوقد 
 (3)". هللا أمر يف تفكروال,  هللا حرم عما الورع العبادة إمنا

                                      
 . 6047: رقم ,  9413/ 5أخرجه البخاري  (0)

 . 0/912بو نعيم يف احللية أخرجه أ,  0/042أخرجه أمحد يف الزهد  (0)

 . 403/ 3تفسري القرطيب  (9)

 . 3/396انظر إحياء علوم الدي   (4)

 . 3/403تفسري القرطيب   (3)
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 ومما,  وسيئاته حسناته إىل فيها ينظر املؤم  مرآة الفكرة" :-رمحه هللا – البصري احلس  وقال
 (5)". وعذاهبا والنار ونعيمها واجلنة والنشر احلشر م  اآلخرة خماوف فيه يتفكر
اآلخرة أشد يقيناً  وتذكر, والذكر , حبسب احلال فإن املداوم على الطاعة  كذلك يتفاوت اليقنيو 
عمري ب   ذلك الصحايب مثل, واملوت أشد يقينًا م  غريه , وكذلك حال م  يعاي  الشهادة , م  غريه 

فلما عاي  سوق , وقعد يأكلها على حاجة وجوع وفاقة إليها , الذي أخذ متراته   احلمام األنصاري
, لة إن بقيت حىت آكل هذه التمرات إهنا حلياة طوي: وقال , الشهادة قد قامت ألقى قوته م  يده 

 (6). وقاتل حىت قتل, وألقاها م  يده 
 :والناس فيما جيدونه ويذوقونه من حالوة اإلميان وطعمه على ثالث درجات 

أو يبلغه ما أخرب به العارفون ع  , م  علم ذلك مثل م  خيربه به شيخ له يصدقه  :األول 
 .ل على ذلك أنفسهم , أو جيد م  آثار أحواهلم ما يد

م  شاهد ذلك وعاينه , مثال أن يعاي  م  أحوال أهل املعرفة والصدق واليقني ما يعرف  :الثاين 
وإن كان يف احلقيقة مل يشاهد ما ذاقوه ووجدوه , ولك  شاهد ما دل  عليه , وذاقوه , به ما وجدوه 

 . لك  هو أبلغ م  املخرب , واملستدل بآثارهم 
والوجد يف نفسه ما كان مسعه , كما قال ,   الذوق حلماوة اإلميان أن حيصل له م :الثالث 

لقد كنت يف حال أقول فيها إن كان أهل اجلنة يف اجلنة يف مثل هذا احلال إهنم لفي عيش : " بعضهم 
ألهل الليل : ) وقال اآلخر , ( إنه ليمر على القلب أوقات يرقص منها طربًا : " وقال آخر , " طيب

  (0)".م  أهل اللهو يف هلوهم  يف ليلهم ألذ
 :والناس فيما ُأخربوا به من أمر اآلخرة على ثالث درجات 

 .العلم بذلك ملا أخربهتم الرسل , وما قام م  األدلة على وجود ذلك  :األول 
 .إذا عاينوا ما وعدوا به م  الثواب والعقاب واجلنة والنار  :الثاين  

                                      
 . 3/403املرجع السابق   (5)

 . 523:انظر ص, وقد ذكرته ضم  صور م  حياة املوقنني  (6)

 637,  636/ 01انظر جمموع الفتاوى الب  تيمية  (0)
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وذاقوا ما كانوا يوعدون , ودخل أهل النار , اجلنة اجلنة إذا باشروا ذلك فدخل أهل  : الثالث
النار وذاقوا ما كانوا يوعدون , فالناس فيما يوجد يف القلوب , وفيما ال يوجد خارج القلوب على هذه 

   (9). الدرجات الثماث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
  . 637/ 01سابق املرجع ال (9)
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 الفصل الثاين

 عالقة اليقني بأعمال القلوب
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 عالقة اليقني باإلميان
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 ملبحث األولا 

 انـالقة اليقني باإلميـع

 :اإلميان لغة 

 : اليت تدل على عدة معاين(  ن م أ) فهو مأخوذ م  مادة , مصدر آم  يؤم  إمياناً فهو مؤم  

 فهوأم  يأم  أمانة م   مصدر وهيومعناها سكون القلب ,  : اخليانة ضد األمانة: األول 

 (0). مأمون به ثقة:  ورجل أمني وأمان أي له دي  , وقيل,  أمني

  (9)(. مؤمت  املؤذن: )  احلديث ومنه,  أميناً  اختذه:  كذا على ائتمنه يقالو 

 (4)(. له أمانة ال مل  إميان ال:)  قال رسول هللا : قال   أن  ب  مالك حديث ويف

   (3) (. الناس أمنه م  املؤم :)  قال  النيب أن:  ب  مالك  أن  حديث منهو 

 يأم  ال اجلنة رجل يدخل ال بيده نفسيوالذي :) قال  النيب أن:  أيب هريرة  ثومنه حدي

 (5)(. بوائقه جاره

 :  تعاىل قوله حنو,  اإلنسان عليه  متؤ ي   ملا امساً تكون  تارةاألمانة و 

   
                                      

  . 04/93لسان العرب  (0)

 ( .9717)وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ,  1126:,رقم 9/477أخرجه أمحد  (9)

صححه األلباين يف , " إسناده حس :"  -رمحه هللا-وقال شعيب األرنووط, 023:رقم  0/399أخرجه اب  حبان  (4)

  (.7072)مع ويف صحيح اجلا, ( 4113)صحيح الرتغيب والرتهيب  

واب  حبان , ( حديث صحيح:) وقال  99:رقم, 0/53واحلاكم ,  09514: رقم, 053/ 4أخرجه أمحد  (3)

 (. 532)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  4243:رقم, 0921/ 9واب  ماجه ,  501:رقم, 9/963

 . 36: رقم, 61/ 0ومسلم,  5671:رقم, 5/9931أخرجه البخاري  (5)
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[ .97:األنفال]  تعاىل  وقوله,  عليه ائتمنتم ما أي :   

   

  

   

   

    

    .[79:األحزاب] .كلمة هي:  قيل 

  (0). العدالة وقيل,  التوحيد

 (9)(. الفتك قيد اإلميان , املؤم  يفتك ال: )  هللا رسول قالو 

 راً غدبعد األمان  مينع م  الفتك الذي هو القتل أن اإلميان أي( اإلميان قيد الفتك :) ومعىن قوله 

.(4) 

 . اخلوف نقيض األم و ,  وأماناً  أمناً  يأم  فمان أم م   : اخلوف ضد واألمان األمن: الثاين 

    :  العزيز التنزيل ويف

  [ .3:قريش ] ومنه قوله تعاىل :  

 [.053:آل عمران  ] 

 أي (3)(.األرض يف األمنة وتقع: )  والسمام الصماة وعليه نبينا على املسيح نزول حديث ويف

 . واحليوان الناس م  أحد خياف فما باألم  ءمتتلى األرض أن يريد األم 

                                      
 . 0/95ردات يف غريب القرآن املف (0)

 9/962وأبو داود , ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه:) وقال ,  3/429أخرجه احلاكم  (9)

  (.9317)ويف صحيح أيب داود , ( 9111)وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ,  9762:رقم,

 . 016/ 4فيض القدير (4)
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 أمنة وأنا , توعد ما السماء أتى النجوم ذهبت فإذا,  السماء أمنة النجوم :) يثاحلد ويف

 األمة أتى أصحايب ذهب فإذا,  ألميت أمنة وأصحايب,  يوعدون ما أصحايب أتى ذهبت فإذا,  ألصحايب

 ارهاانكدو ,  تكويرها النجوم وذهاب,  القيامة يوم وذهاهبا,  انشقاقها السماء بوعد أراد (5)(.توعد ما

 اجلملة يف واإلشارة , األمة بوعد أراد وكذلك,  الفنت م  بينهم وقع ما أصحابه بوعد وأراد,  وإعدامها

 تويف فلما فيه خيتلفون ما هلم يبني كان الناس بني كان ملا فإنه,  اخلري أهل ذهاب عند الشر جميء إىل

  الرسول إىل األمر يسندون -يهمرضوان هللا عل– الصحابة فكان,  األهواء واختلفت,  اآلراء جالت

 عند السماء حال وكذلك,  الظلم وقويت,  األنوار قلت فقد فلما,  حال داللة أو فعل أو قول يف

  (0). النجوم ذهاب

 :     قولهومنه 

  [.095:البقرة .]قوله تعاىل ومنه  : 

   

 [.4:التني ]قولهمنه و . األم  م  وهو مكة يعين اآلم  أي :   

    

 [ .50:الدخان] (9).الغريم   فيه أمنوا قد أي 

 :  التكذيب ضده التصديق: الثالث

                                                                                                          
صححه األلباين يف السلسلة , (. هذا حديث صحيح :) وقال,  3064: , رقم  9/650أخرجه احلاكم  (3)

 . (9019)الصحيحة 

 . 917:رقم,  3/0260أخرجه مسلم   (5)

 . 04/90لسان العرب  (0)

  .04/90املرجع السابق  (9)
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 أََمنة َرجل:  ويقالوكذب به قوم , , أي صدق به قوم :  قوم به وكذب قوم به آم :  يقال

 (4). بشيء يكذِ ب وال,  َيسمع ما بك ل صدِ قي   للذي بالفتح

 (3).به صدقت إذا : بالشيء آمنتيقال و ,   ورسولهباهلل  مصدقأي  مؤم  رجل: ويقال 

دعى املصدق بالشيء في  , التصديق : ومعىن اإلميان عند العرب , املصدق  هو املؤم  عند العربو 

 (5).  ملصدق قوله بفعله مؤمناً دعى اوي  , به  مؤمناً  قوالً 

.     : ومنه قوله تعاىل 

 . مبصدق أي[. 07:يوسف]

ق األمانة اليت ائتمنه هللا عليها  فإذا اعتقد الت صديق بقلبه  , واألصل يف اإلميان الدُّخول يف ِصدن

فهو غري مؤَد , التصديق بقلبه مل يعتقد  وم , وهو مؤم  , فقد أد ى األمانة  , كما صد ق بلسانه

 .وهو م نافق , لألمانة اليت ائتمنه هللا عليها 
 :ومن زعم أن اإلميان هو إظهار القول دون التصديق بالَقلب فإنه ال ََيلو ِمن وجهني 

, أو يكون جاهمًا ال يَعلم ما يقوله , أن يكون منافقًا يـَننضح ع  املنافقني تأييدًا هلم  : أحدمها
 (0).وَترك قـَب ول الصواب , والل جاج إىل ِعناد احلق , ال له َأخرجه اجلهل وما ي ق

 فهو,  وعده عباده يصدق الذي هوو ,  املؤم  تعاىل هللا مساءوم  أ: "  -رمحه هللا-األثري اب  قال
 (9)". اخلوف ضد واألم ,  األمان م  فهو,  عذابه م  القيامة يف يؤمنهم أو,  التصديق اإلميان م 

ما : األمم ع  تبليغ رسلهم , فيقولون ت يصدق عباده املسلمني يوم القيامة إذا سئل ألنه: قيل و 
فيسألون ع  ذلك فيصدقون  وال نذير , ويكذبون أنبياءهم , ويؤتى بأمة حممد , جاءنا م  رسول 

                                      
  . 05/467هتذيب اللغة  (4)

 . 04/93لسان العرب  (3)

 . 0/010تفسري الطربي  (5)

 . 05/462هتذيب اللغة  (0)

 . 0/62لنهاية يف غريب األثر ا (9)
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   :, وهو قوله تعاىل   ويصدقهم النيب حممد , املاضني فيصدقهم هللا
     

    
   [ .30:النساء ]. وقيل 

 ظلمه م  اخللق آم  وكأنه,  عباده إليه دعا ما بقوله صدقو ,  وعدهم ما عباده يصدق الذي : املؤم 
ومنه ,  له شريك ال وعده مصدق فإنه , به كفر مل  والنار,  به آم  مل  واجلنة,  البعث م  وعدنا وما, 
.     : تعاىل  قوله
 (4).املؤمنني يصدق أي [.60:التوبة]

مؤم  ؛ ألنه : وإمنا قيل للمصدق باهلل ,  (3)".  التصديق اإلميان :" ب  مسعود  قال عبد هللا
وعرضه فأمنه , ودمه , فلم يستحل ماله وأم  كل م  كان على مثل تصديقه , , ملا صدقه استسلم له 

      (5).فيكون املؤمنون بعضهم يف أمان بعض, م  كان مثله 
وهو , وال شاك , غري مرتاب  ورسوله , باهلل  احلق اإلميان هو املؤم فالذي يستحق لفظ 

ه يف ذلك وماله واجب  عليه ال يدخل, وأن اجلهاد بنفسه , الذي يَرى أن أداء الفرائض واجب  عليه 
سلم حق ا, َريب فهو املؤم  

 
  : كما قال هللا تعاىل   , وهو امل

  
   

   
  
     

   
 [ .05:احلجرات .]  أي أولئك الذي  قالوا إن ا م ؤنمنون فهم الصادقون.  

لم , واستسلم لدفع املكروه , فأما م  أظهر قبول الش ريعة  وباطن ه َغري , فهو يف الظاهر م سن
يقًا ؛ فذلك الذي يقول َأسلمت , مصدِ ق  ألن قولك ؛ ألن اإلميان ال بد  م  أن يكون صاحبه صدِ 

, فأخرج هللا تعاىل هؤالء م  اإلميان , وكذا فمعناه َصد قت , أو قال قائل آمنت بكذا  , آمنت باهلل
   : تعاىل فقال

   

                                      
 . 04/96لسان العرب  (4)

 . 0/010تفسري الطربي ,  0/30تفسري اب  كثري  (3)

 . 0/010تفسري الطربي  (5)
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    [.03:احلجرات] 
لمتم تعوُّذاً م  القتل  قوا إمنا َأسن   .أي مل تصدِ 

إميان باهلل :)   قال؟ قال رجل يا رسول هللا أي العمل أفضل  : قال اص ع  عمرو ب  الع

  (0)(.وحج مربور , وجهاد يف سبيل هللا , وتصديق , 

,  فيه شك ال نإميا : هللا عند األعمال أفضل : )  هللا رسول قال: قال    هريرة أيبوع  

   (9)(.  ورمرب  وحج , فيه غلول ال وغزو

رمحه –قال اب  جرير الطربي , وقد أخذ هذا املعىن م  التصديق  :ن ضد الكفراإلميا: الرابع 

 املصدق ويدعى,  به مؤمناً  قوالً  بالشيء املصدق فيدعى التصديق:  العرب عند اإلميان ومعىن: "  -هللا

   :  ثناؤه جل هللا قول ذلك وم ,  مؤمناً  بفعله قوله

    

  [ .07:يوسف]  قولنا يف لنا مبصدق أنت ومايعين  ,

 اإلقرار وتصديق,  ورسله,  وكتبه,  باهلل لإلقرار جامعة كلمة: وهي  بالعمل القول تصديق هو اإلميانف

, وصار يف أمانه , وهو كذلك راجع إىل معىن األمان ؛ ألن العبد إذا آم  باهلل , أمنه هللا  (4) .بالفعل

   : كما قال هللا تعاىل 

   

   

                                      
 . (0417)حسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  07137: رقم,  3/913أخرجه أمحد  (0)

وضعفه األلباين يف صحيح ,  3527:رقم, 01/357واب  حبان ,   7519:رقم, 9/951أخرجه أمحد   (9)

 (.613)الرتغيب والرتهيب 

 .  0/010تفسري الطربي  (4)
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     .

 [. 19:األنعام]

ن  أل (3) (.لي  بعده كفر ويقيناً  اللهم أعطين إمياناً  : )أنه كان يقول نيب ال وكان م  دعاء

 (5). وغيم الريب , الشك وسحب, الشرك  متك  منه نور اليقني انزاح عنه ظمامالقلب إذا 

 : قد يأيت اإلميان مبعىن الثقة: اخلامس

 كل يأم  أي:  أمنة رجليقال  (0). الشريعة وقبول,  اخلضوع وإظهارإن اإلميان يأيت مبعىن الثقة 

 ويقال,  مأمون به موثوق أيضاً  وأمنة,  لتهغائ خيافون وال,  الناس يأمنه وقيل, مبعىن يثق بكل أحد  أحد

 فمان آم  : ويقال,  أحد بكل يثق كان إذا أيضاً  أمنة ورجل,  وثقت ما أي إمياناً  حداً أ آمنت ما: 

 الشيء لىع أمنهو  ,وثقت به  مبعىن وأمتنته,  كذا على منتهأو ,  مؤم  والعدو,  يأم  فأم ,  إمياناً  العدو

  (9). به وثقإذا  أمناً  يأم 

 لةعلى احلا , تطلق مصادر األصل يف واألمان واألمانة األم  :السكينة والطمأنينة : السادس

 كان إذا : أََمنةً  رجلفيقال ,  (4) اخلوف وزوال,  النف  طمأنينةم   األم  يف اإلنسان عليها يكون اليت

   (3). أحد ك ل إىل َيطمئ 

                                      
والطرباين يف املعجم ,  4626:رقم, 25/ 3والطرباين يف املعجم األوسط ,  314,  319/ 5أخرجه الرتمذي  (3)

 (0023)وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ,  01661:رقم, 01/914الكبري

  2/961حتفة األحوذي ,  9/004فيض القدير ,  0/901يسري بشرح اجلامع الصغري الت (5)

 . 0/909الكليات  (0)

  . 0/00خمتار الصحاح ,  04/90لسان العرب  (9)

 . 95/ 0املفردات يف غريب القرآن  (4)

 . 05/467هتذيب اللغة (3)
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 (5) ". تصديق باهلل مع الثقة وطمأنينة النف هو ال اإلميان"  : -رمحه هللا– وقال الزخمشري

 (7) . الطَُّمأنينة :فقال؟ انما اإلمي :قالوا للخليل :-رمحه هللا- (هـ 914:ت)ل ب  مشي وقال النضر

    : قوله تعاىل ومنه 

   

  

   [. 3:الفتح.]  
  (0) .وثبات القلب  اليقني: وقيل . الَوقَار هلل : وقيل , السكون : واملراد بالسكينة قيل 

فلم  أخذ املشركون عمار ب  ياسر : ع  أيب عبيدة ب  حممد ب  عمار ب  ياسر ع  أبيه قال 
قال  ؟ما وراءك: قال  , ل هللا  فلما أتى رسو , وذكر آهلتهم خبري مث تركوه  يرتكوه حىت سب النيب  

 :قال؟ كيف جتد قلبك : قال  . وذكرت آهلتهم خبري, شر يا رسول هللا ما تركت حىت نلت منك : 
فهذه األحاديث واآليات تدل على أن اإلميان يأيت مبعىن  (9) (.إن عادوا فعد) :قال.مطمئ  باإلميان 

 .الطمأنينة والسكينة 
                                      

 . 0/033عمدة القاري  (5)

 . 05/471هتذيب اللغة  (7)

 . 07/31 علوم الكتاب اللباب يف (0)

, (. هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه :) وقال ,  4469: رقم,  9/412أخرجه احلاكم  (9)

واب  سعد يف ترمجة ,  06674:رقم, 1/911وم  طريق البيهقي يف السن  الكربى ,  03/019والطربي يف التفسري 

واحلديث مداره على ب  أيب عبيدة م  محد ب  عمار وهو ,  33:رقم, 0/031وأبو نعيم يف احللية ,  4/932عمار 

 . 09/449الفتح ". هذا مرسل ورجاله ثقات :" قال ب  حجر . لكنه مرسل ألن أبا عبيدة تابعي , ثقة 

فتح الباري " ضعيف :" قال اب  حجر ,  03/010وله شاهد م  حديث اب  عباس عند الطربي يف التفسري 

ألقى عماراً  -صلى هللا عليه وسلم-عبد ب  محيد م  طريق حممد ب  سريي  أن رسول هللا أخرجه: وقال ,  09/409

 . حس  لغريه: فاحلديث وهللا اعلم , وهذ املراسيل تقوي بعضها ببعض : رجاله ثقات مع إرساله مث قال : وقال, فذكره 
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–كما عرفه اب  تيمية ,  بأنه اإلقرار املستلزم للقبول واإلذعان:  اإلميان يفسر لغة :السابع

ومل جيعل اإلميان مرادفًا جملرد التصديق , ؛ ألن القلوب مفطورة على اإلقرار باهلل تصديقًا به  -رمحه هللا

 : فقط ؛ وذلك م  وجوه 

 .صدقت , وال يقال آمنت : أنه يقال للم خرب إذا صدق / 0

يقال له يف , فإن كل خمرب ع  مشاهدة أو غيب :   مرادفاً للتصديق يف املعىن أن اإلميان لي/ 9

صدق , كما يقال : , قيل له السماء فوقنا : كذبت , فم  قال : كما يقال . صدقت : اللغة 

 .كذب:

فما يوجد يف الكمام أن م  أخرب ع  , وأما لفظ اإلميان فما يستعمل إال يف اخلرب ع  غائب 

 .آمناه كما يقال صدقناه : وغربت أنه يقال , طلعت الشم  : له مشاهدة , كقو 

فإن اإلميان مشتق م  األم  , فإمنا يستعمل فيما يؤمت  عليه املخرب , كاألمر الغائب ؛ وهلذا مل 

 .وغريه لفظ آم  له إال م  هذا النوع , يوجد قط يف القرآن 

التصديق , فإنه م  املعلوم يف اللغة أن   أن لفظ اإلميان يف اللغة مل يقابل التكذيب , كلفظ/ 4

آمنا له أو  : لكل خمرب : صدقناه أو كذبناه , وال يقال : صدقت أو كذبت , ويقال : كل خمرب يقال له 

هو : يقال, أو مكذب له ؛ بل املعروف يف مقابلة لفظ الكفر , أنت مؤم  له : كذبناه , وال يقال 

           (0)" . ذيب مؤم  أو كافر , والكفر ال خيتص بالتك

أنه مبعىن : أن أصلح تعريف لإلميان يف اللغة  -رمحه هللا–وهلذه األسباب يرأى شيخ اإلسمام 

 .اإلقرار ؛ ألن لفظ أقر أصدق يف الداللة على معىن اإلميان م  لفظ التصديق 

                                      
 . 543,  592/ 7جمموع فتاوى اب  تيمية  (0)
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 هو لي ف التصديق يتضم  كان نإو  مياناإل نأ: "  -رمحه هللا-قال شيخ اإلسمام اب  تيمية 

 مراأل ماأف,  فقط للخرب يعرض مناإ التصديق نأل وذلك؛  ةنوالطمأني قراراإل هو امنإو ,  التصديق جمرد

 مرواأل,  املخرب تصديق يستوجب فاخلرب,  مرأو ,  خرب هللا وكمام,  مرأ هو حيث م  تصديق فيه فلي 

 مراألو ,  بالتصديق اخلرب بلو ق   ذاإف...  القلب يف عمل وهو,  واالستسمام,  له االنقياد يستوجب

 الذي م األ م  اشتقاقه نإف,  قرارواإل,  ةنالطمأني وهو,  القلب يف مياناإل صلأ حصل فقد,  باالنقياد

  (9)" . نقياداالو ,  التصديق القلب يف استقر ذاإ حيصل مناإ وذلك؛  ةنلطمأنيوا القرار هو

 :تعريف اإلميان شرعاً 
 :اً شرعن اختلف السلف يف تعريف اإلميا

 اإلميان بأركان اجلازم االعتقاد: فمنهم م  عرف اإلميان باعتبار أركانه الستة فقالوا بأن اإلميان هو 
,  وممائكته,  باهلل تؤم  أن:  قال اإلميان ع  فأخربين : )وفيه ,   جربيل حديث يفاملذكورة  الستة
     (0)(. وشره,  خريه بالقدر وتؤم ,  اآلخر واليوم,  ورسله,  وكتبه

 نطقالو ,  قلببال عتقاداال: " باعتبار متعلقه فقالوا بأن اإلميان هو  اإلميانعرف  ومنهم م 
    (9)".  باجلوارح عملوال,  باللسان

 :واإلميان َيتلف معناه إذا اقرتن باإلسالم أو انفرد عنه فلإلميان مع اإلسالم حالتان 
فرياد به الدي  كله م  اإلسمام , مقرتن باإلسمام أن يطلق على اإلفراد غري  :احلالة األوىل 

    :  مثل قوله تعاىل, واإلميان 
    

    [.9, 0:املؤمنون] 
اطة األذى وأدناها إم, أعماها قول ال إله إال هللا : اإلميان بضع وسبعون شعبة : )  ومثل قوله 

ومثل , والظاهر , فدخل فيه الباط  , فأفرد هنا ذكر اإلميان  (4)(.واحلياء شعبة م  اإلميان , ع  الطريق 

                                      
 . 267, 4/266الرسول  الصارم املسلول على شامت (9)

 .  1:رقم, 0/47أخرجه مسلم  (0)

 . 7/911حتفة األحوذي ,  0/36فتح الباري ,  2/24أضواء البيان  (9)

 .  45: رقم, 0/64أخرجه مسلم  (4)
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 ؟ وحده باهلل اإلميان ما أتدرون : ) قال(.  وحده باهلل باإلميان أمرهم: )  القي  عبد وفدل  النيب لو ق
,  الصماة وإقام,  هللا رسول حممداً  وأن,  هللا إال إله ال أن شهادة: )  قال.  أعلم ورسوله هللا:  قالوا( 

  (3)(. اخلم  املغنم م  تعطوا وأن,  رمضان وصيام,  الزكاة وإيتاء
إن اإلميان : وهذا هو املعىن الذي قصده السلف بقوهلم , واآليات واألحاديث يف هذا كثرية 

 . باجلوارح وعمل,  باللسان ونطق,  قلببال عتقادا
ويراد باإلسمام األعمال , فرياد به االعتقادات الباطنة , أن يأيت مقروناً باإلسمام  :لثانية احلالة ا

   : كقوله تعاىل , الظاهرة 
  [ . 19: البقرة .]

   : وكما يف قوله تعاىل 
      

 [ .03:احلجرات]
    : وقوله تعاىل 
    
    

    
[ .45,  43:الذاريات  ] وكحديث جربيل  السابق فإن النيب  فسر اإلسمام بأنه أعمال اجلوارح ,

 .ه أعمال القلوب واإلميان بأن
واملعروف واملنكر , فلإلميان واإلسمام حالتان عند اإلفراد واالقرتان كما يف اسم الفقري واملسكني 

 (0).والرب والتقوى وغري ذلك م  األمساء 
ما يؤم  هو واحلكم القاطع الذي ال يتطرق إليه شك , , اإلميان اجلازم إن :  واخلماصة بأن يقال

 (9).ويتخذه مذهبا ودينًا , بغض النظر ع  صحته م  عدمها , عليه ضمريه  ويعقد, به اإلنسان 

 . اليت ال يتطرق إليها شك ةواليقني جزء م  تلك العقيدة الثابت

 :وبالنظر فيما سبق يتضح أن هناك عالقة وثيقة بني اليقني واإلميان تتضح من خالل اآليت 

                                      
 . 54: رقم, 0/92أخرجه البخاري  (3)

 . 576,  575/ 7انظر جمموع الفتاوى الب  تيمية  (0)

 . 04مد احلمد صانظر رسائل يف العقيدة حمل (9)
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فكذلك اليقني سبق أن ذكرنا أنه : ىن التصديق إذا كان اإلميان يف أصل اللغة يأيت مبع :األول 

  (4).يأيت مبعىن التصديق 

 مهلكة مسوم الذنوب بأن التصديق ع  عبارة اإلميان فإن: "  -رمحه هللا–قال فخر الدي  الرازي 

 (3)". القلب على واستيمائه,  عنه الشك وانتفاء,  التصديق هذا تأكد ع  عبارة واليقني, 

   : عاىل كما جاء يف قوله ت

  

  

   

   

     

   

  [ . 3, 4: البقرة .]ألهنم , ميان واليقني فهؤالء مجعوا بني اإل

وغريها كما , وامليزان , والصراط , واحلساب , والنار , واجلنة , والقيامة , صدقوا بالغيب م  البعث 

ومبا جاءت به الرسل م  قبله فكان جزاؤهم أن خصهم , ع  ربه  أهنم صدقوا مبا أخرب به الرسول 

                                      
  .م  هذه الرسالة  99انظر ص (4)

 . 3/52التفسري الكبري  (3)
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   : فقال تعاىل , والفماح م  بني العاملني , هللا باهلدى 

     

  

  [ . 5: البقرة.] ب  عبد هللا  سهل قال

 واليقني,  اإلميان م  فضلأ اإلميان يف والتقوى,  اإلسمام م  فضلأ اإلميان: "  -رمحه هللا  –التسرتي 

      (0)".  اليقني م  فضلأ اليقني يف والصدق,  التقوى م  فضلأ التقوى يف

 (9)" . ثابت بالتصديق واليقني,  راسخ القلب يف باهلل إلميانا: " أيضاً  وقال

 : كما أننا جند يف آيات ورد ذكر اليقني واإلميان مبعىن التصديق كما يف قول هللا تعاىل 

   

  

    

   

   

   

                                      
 . 9/035تفسري السلمي  (0)

 . 9/035املرجع السابق  (9)
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 [.965 :البقرة.] تعاىل  قولهف :   عطف 

 الذي املال ببذل وذلك؛  باإلخماص أنفسهم م  ومتثبتني,  مبتغني :والتقدير,  هللا مرضات غاءابت على

 هلا تثبيتاً  املال إنفاق كأنو ,  الشاقة العبادات سائر على النف  على شيء أشق وبذله,  الروح شقيق هو

,  فيه خملصة,  اإلميان قةصاد أهنا أنفسهم م  وتثبيتاً :  املعىن يكون أن وحيتمل,  واليقني اإلميان على

 .موقنة بالثواب م  عند هللا 
 سيجزيهم هللا أن تصديقاً  أي أنفسهم م  تثبيتاً "  : - رمحه هللا - (هـ 013: ت ) الشعيب وقال

  (9) . "  اجلزاء أوفر ذلك على
    : وقال هللا تعاىل 

    
   
   

   
   
   

   
   

    
   

    

                                      
 .1/975عمدة القاري  (9)



- 163 - 
 

[.3, 4:األنفال.] مبكارم األعمال القلبية م  اخلشية واإلخماص والتوكل مدحهم سبحانه وتعاىل أوالً ف , 
 : , مث قال سبحانه  م  الصماة والصدقة بدنيةمدحهم مبحاس  األعمال المث 

   
 [ . 3:األنفال.] دة م  حيث إهنم كذلكأي املتصفون مبا ذكر م  الصفات احلمي :

      ألهنم حققوا ؛
:   مالك ب  ارثحل  هللا رسول قالكما  , إمياهنم بأن ضموا إليه ما فضل م  أفاضل األعمال

 فما حقيقة قول لكل إن :قال , حقاً  مؤمناً  أصبحت:  قال ؟ مالك ب  حارث يا أصبحت كيف
 أنظر وكأين,  هناري وأظمأت,  ليلي وأسهرت,  الدنيا ع  نفسي عزفت أصبحت:  قال؟  ذلك حقيقة
 أهل عواء أمسع وكأين,  اجلنة يف يتزاورون اجلنة أهل إىل أنظر كأينو ,  للحساب أبرز قد ريب عرش إىل
 (4)(. فالزم عرفت,  قلبه يف اإلميان نور عبد:)له فقال , النار

                                      
والبيهقي يف ,  335: رقم, 0/065وعبد ب  محيد ,  4467:رقم,  4/966أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (4)

م  طريق اب  هليعة وهو ضعيف  01529:رقم, 7/464ويف الشعب ,  02341: رقم ,  451/ 2ى السن  الكرب 

لقي رجماً  -صلى هللا عليه وسلم–وقد جاء م  طريق أن  ب  مالك أن النيب . فاحلديث م  هذا الطريق ضعيف 

 493:رقم, 0/96ستار وأخرجه البزار يف كشف األ. فذكر احلديث بنحوه . يقال له حارثة يف بعض سكك املدينة 

ورواه البيهقي ,  7174:كما يف التقريب رقم" مرتوك :" وقال ب  حجر , " تفرد به يوسف وهو لني احلديث :" وقال 

روى قصة : " قال العقيلي , وهذا الشاهد ال يؤثر يف احلكم على احلديث ,  01520: رقم,  7/469يف الشعب 

 . 9/920الضعفاء الكبري ".   له م  حديث ثابت أصل ولي, حارثة أيضاً ع  ثابت يوسف ب  عطية 

ما : قال للحارث  –صلى هللا عليه وسلم –وجعفر ب  برقان أن النيب , وروى احلديث معضمًا ع  صاحل ب  مسمار 

 00/092وعبد الرزاق يف املصنف , ( 016:)وأخرجه ب  املبارك يف الزهد رقم, أنت ياحارث ؟ بلفظ حنوه 

وروي م  ,  01529:رقم,  7/464وم  طريق عبد الرزاق رواه البيهقي يف الشعب , ريق معمر م  ط 91003:رقم,

صلى هللا عليه –بلفظ أن رسول هللا  41395:رقم ,  6/071أخرجه اب  أيب شيبة يف مصنفه : طريق عوف ب  مالك 

: وهذا فيه علتان  . .أصبحت مؤمناً : كيف أصبحت ياعوف ب  مالك ؟ قال : لقي عوف ب  مالك فقال  –وسلم 

 .فيه يون  ب  هارون ضعيف جداً : والثانية , أنه مرسل : األوىل 
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يقني بصر : ومرتابطة أن م  أنواع اليقني عماقة وثيقة   اإلميان واليقنيومما يوضح أن العماقة بني

 .ويقني السماع يراد به التصديق واإلميان مبا جاءت به الشريعة السمحة م  األمور الغيبية (0)ويقني مسع 

 (9)وكذلك اليقني , بالثقة والطمأنينة والسكينة كما سبق  :أن اإلميان يفسر يف اللغة : الثاين 

ورسوله , به  وي صدق بكل ما أخرب هللا , ويوق  املؤم  بالغيب , اإلميان يف القلب  فإنه عندما يستقر

  ع  أيب ذر الغفاري ف, والسكينة مبا يأيت م  عند هللا , والطمأنينة , فإن هذا يورث الثقة مبوعود هللا

  قال رسول هللا : قال  (: ولك  , املال  وال يف إضاعة, لي  الزهادة يف الدنيا بتحرمي احلمال

وأن تكون يف ثواب املصيبة إذا , الزهادة يف الدنيا أن ال تكون مبا يف يديك أوثق منك مبا يف يد هللا 

 (4)(.أصبت هبا أرغب منك فيها لو أهنا أبقيت لك 
األم  م  اخلوف والفزع , فكذلك اليقني فإن م   :إذا كان اإلميان لغة حيمل معىن: الثالث

أو يغريه احلرام مهما كثر ؛ ألنه , فإنه ال ميك  أن يعرتيه اخلوف م  جهة رزقه ,  رزاق يوق  مثمًا بأن هللا
,  هللا اتقوا الناس أيها :)   هللا رسول قال : قال  هللا عبد ب  جابر ع يوق  بأن هللا رزاق , ف

                                                                                                          
كيف : فقال , وهو متكئ  –صلى هللا عليه وسلم –ورويت هذه القصة مع معاذ ب  جبل أنه مر على رسول هللا 

ولي  لعبد هللا : " أن  وقال ورواه العقيلي يف ترمجة عبد هللا ب  كيسان ع  ثابت ع  , احلديث ..أصبحت يا معاذ ؟ 

, ( 305)وقد ضعفه األلباين يف ظمال اجلنة " . ع  ثابت ب  كيسان ع  ثابت ع  أن  م  حديث ثابت أصل 

  .وهبذا فإن احلديث ضعيف وهللا أعلم 

  .م  هذه الرسالة   11انظر ص (0)

  .م  هذه الرسالة  44انظر ص  (9)

والطرباين يف املعجم األوسط ,  9431:رقم, 3/570والرتمذي ,  3011:رقم, 9/0474أخرجه اب  ماجه  (4)

  (.4023)ويف ضعيف اجلامع ,  ( 123) وضعفه األلباين يف ضعيف سن  اب  ماجه ,  7253: رقم,  1/57
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 يف وأمجلوا,  هللا افاتقو ,  عنها أبطأ وإن,  رزقها تستويف حىت متوت ل  نفساً  فإن,  الطلب يف وأمجلوا
 (0)(. حرم ما ودعوا,  حل ما خذوا الطلب

, أو رهبة تساوره عند وقوع الشدائد , فإنه يزول م  قلبه كل خوف بأن هللا حافظ وم  يوق  
فإنه ال ميك  أن خياف أحداً م  البشر مهما عظمت , وم  يوق  كذلك بأن هللا قاهر قادر , والكرب 

كما جاء يف , وال يدفع عنه شرًا إال بإذن هللا , طيع أحد  أن جيلب له خريًا فإنه ال يست, سلطته عليه 
 , يا غمام إين أعلمك كلمات)  : فقال يوماً   كنت خلف رسول هللا  : قال  اب  عباس حديث

 و, وإذا استعنت فاستع  باهلل , إذا سألت فاسأل هللا  , احفظ هللا جتده جتاهك, احفظ هللا حيفظك 
ولو اجتمعوا  , األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لكاعلم أن 

  (9)(. جفت الصحف رفعت األقمام و , على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك
 :أن اإلميان يدخل فيه مجيع أعمال القلوب وأوهلا اليقني : الرابع 

وم  العمل الداخل يف اإلميان عمل , وعمل , ماعة أن اإلميان قول لقد قرر أهل السنة واجل

وعمل يزيد , أمجع السلف أن اإلميان قول : "  -رمحه هللا–قال اب  تيمية , واعتقاده , وقوله , القلب 

فقول القلب هو  (4)".وعمل اجلوارح , مث قول اللسان , ومعىن ذلك أنه قول وعمل القلب , وينقص 

  (3).اره ومعرفتهتصديقه وإقر 

                                      
 7/405والبزار يف مسنده ,  91011:رقم, 00/095وعبد الرزاق ,  9033: رقم ,  9/795أخرجه اب  ماجه  (0)

واب  , (. هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه :) وقال 9043:رقم, 9/3واحلاكم ,  9203: رقم, 

يف السلسلة  صححه األلباين,  01013: رقم, 5/963والبيهقي يف السن  الكربى ,  4930:رقم, 44/ 1حبان 

ويف  ,( 9739)ويف صحيح اجلامع , ( 0621)ويف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  (9617,  9166)الصحيحة 

  (.0734)صحيح اب  ماجه 

 . 94:سبق خترجيه ص (9)

 . 7/679جمموع الفتاوى  (4)

 . 7/679انظر املرجع السابق   (3)
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وإذا كان اإلميان يتعلق بعلم القلب وعمله فكذلك اليقني يتعلق بعلم القلب وعمله , فإنه ال 

ميك  الوصول إىل درجة اليقني دون أن يكون اإلنسان مؤمنًا باهلل حق اإلميان , مصدقاً بأركان اإلميان , 

ع  الشكوك والشبهات  ابعيدً مطمئ  النف  بالقضاء والقدر , ساك  القلب ألحكام الشرع , 

اإلميان يقيين فإذا وعليه يبىن اإلميان بل إن , واالرتياب , فعلى هذا فاليقني هو عمدة أعمال القلوب 

ميان الضعيف ن اإلأل ؛ والشدائد, ال يقوى عند االمتحان  فقد أصبح ضعيفاً , نزل ع  درجة اليقني 

 وإذا ضعف اليقني ضعف اإلميان, قني نقص اإلميان فإذا نقص الي, خيشى على صاحبه م  سوء اخلامتة 

بل , ومانعًا م  اقرتاف السيئات , فاليقني يعد م  شعب اإلميان ؛ لكونه باعثًا على فعل الطاعات , 

,  وبقضائه,  باهلل اإلميان على اليقني مدار ألن؛  كله اإلميان اليقنيإمنا كان و : إن اليقني هو اإلميان كله 

 اإلميان جيب ما بكل لإلميان متضم  اليقنيف,  ووعيده,  بوعده الثقة مع رسله به اءج وما,  وقدره

 والنف  القلب هتذيب يف السبب هو العقل وهتذيب,  العقل هتذيب يف العمدة اليقني هو ألن؛ و  (0).به

 يف الناس منه خياف مما خياف فما,  كثرية شعب منه انشعب القلب على غلب إذا اليقني ألن وذلك؛ 

 الدنيا مصائب عليه ويهون,  ليصيبه يك  مل أخطأه وما,  ليخطئه يك  مل أصابه ما بأن منه علماً  العادة

,  فيه الناس يسعى فيما ىسعي فما, هبا  يغرتما ف,  الدنيا نفسه وتزدري,  اآلخرة يف وعد مبا اطمئناناً 

قوى قوة للسلوك إىل أ ن اليقني؛ وأل (9) وحجرها,  الدنيا ذهب عنده فيستوي,  ويكدحون,  ويكدون

ويصدقه العمل , ما يستقر اإلميان يف القلب وعند, كراهات الواقع وا , واقتحام عقبات النف  , هللا 

 . الصاحل باجلوارح تتشكل قوة اليقني اليت ال هتزم

                                      
 . 9/019التيسري بشرح اجلامع الصغري ,  3/944فيض القدير  (0)

 . 0/603حجة هللا البالغة  (9)
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هو أصل أن اليقني  : راداملنفي األعمال م  اإلميان , إمنا  ال يعينيف اليقني ه اإلميان كل وإن حصر

واليوم اآلخر انبعثت اجلوارح كلها , ورسله , وكتبه , وممائكته , اإلميان كله , فإذا أيق  القلب باهلل 

" :  قال اب  مسعود ,  فنشأ ذلك كله ع  اليقني, لماستعداد للقاء هللا تعاىل باألعمال الصاحلة 

  (4)". للقاء هللا باألعمال الصاحلةفإذا أيق  القلب انبعثت اجلوارح كلها , اليقني هو أصل اإلميان 

 (0)" .وبه كمال اإلميان , اليقني مماك القلب : " -رمحه هللا–قال أبو بكر الوراق 

إميان ال  :عند هللا  عمالأفضل األ :) قال رسول هللا  :قال  أيب هريرةع   ويف احلديث

درجة اليقني , الذي هو اإلميان  وصل صاحبه إىلاإلميان الذي ال شك فيه هو الذي ي  و  (9)(. شك فيه

 .كله

قل القليل جزء مهم م  اإلميان ؛ ولذا قد يطلق ك  اإلميان كله فهو على أإذن فاليقني إن مل ي

استيقان العلم بالقلب بنفي : " اليقني بأنه  -رمحه هللا-كما عرف الكفوي, اإلميان ويراد به اليقني 

 . بينهما مناسبةلل جمازاً  اإلميان مبعىن اليقني يذكر وم  هنا قد , (4)". والشبهه عنه , الشك 

 : قال ؟ اإلميان ما:  فقال , جربيل فأتاه للناس يوماً  بارزاً   النيب كان: قال  هريرة أيب ع و 

اإلميان : أن م  أركان اإلميان  فذكر النيب  (3)(. بالبعث وتؤم  ورسله وبلقائه وممائكته باهلل تؤم  أن

 .ني بلقائه بلقائه أي اليق
                                      

 . 03/ 0فتح الباري يف شرح صحيح البخاري الب  رجب  (4)

 . 9/422ج السالكني مدار   (0)

والدارمي ,  3366:رقم, 4/2والبيهقي ,  9415: رقم, 9/40والنسائي,  7519:رقم, 9/951أخرجه أمحد (9)

, ( 0513)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  3527: رقم, 01/357واب  حبان ,  9742: رقم, 9/427

 (.0401)ويف صحيح الرتغيب والرتهيب 

 . 303/ 0كتاب الكليات  (4)

 . 2:رقم,  0/42ومسلم ,  51:رقم ,  97/ 0أخرجه البخاري  (3)
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    :  تعاىل ولهقوقد فسر بعض املفسري  

    

  

     

   

     

 [ . 3:الفتح] ليعرفوا ؛ بسبب الصلح واألم  ؛ والطمأنينة ,  يف قلوهبم السكون أي أنزل هللا

أوأنزل , إىل يقينهم  فيزدادوا يقيناً  , القتال بعد واهلدنة, فضل هللا تعاىل عليهم بتيسري األم  بعد اخلوف 

بالشرائع  ناً ليزدادوا إمياو , إىل يقينهم  ليزدادوا يقيناً ؛ م  الشرائع  فيها السكون إىل ما جاء به حممد 

  (5). وهو التوحيد, إىل إمياهنم  مقروناً 
  :قوله تعاىل , يف تفسري  -رمحه هللا–وقال فخر الدي  الرازي 

   

 [.3: الفتح .]فصربوا فرأوا عني , أنزل السكينة عليهم  أي
فازدادوا إميانًا مستفادًا م  الشهادة مع إمياهنم , بالغيب  اليقني مبا علموا م  النصر علم اليقني إمياناً 

  (0). املستفاد م  الغيب
 : يف تفسري هذه اآلية  -رمحه هللا -( هـ 0971:ت)ي قال شهاب الدي  األلوس

   

   ًواطمئنان النفوس عليها, مع يقينهم برسوخ العقيدة  أي يقينا 
.(4)  

                                      
 . 0/019عمدة القاري  (5)

 .91/012التفسري الكبري   (0)

 . 29/  96روح املعاين  (4)
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    : وكما قال هللا تعاىل 

    

   

   

   

  [ .074 :آل عمران]  بصرية وإيقاناً  أي  . 

طماقات اإلميان أن يطلق على التصديق م  إ –رمحه هللا –غزايل وقد جعل اإلمام أبو حامد ال

أن يراد به التصديق اليقيين على سبيل الكشف : م  اطماقات اإلميان  اإلطماق الثالث: " اليقيين فقال 

, األمر اليقيين الذي ال شك فيه ختتلف طمأنينة النف  إليه و  ...نشراح الصدر واملشاهدة بنور البصرية او 

ن  إو  , ثنني أكثر م  الواحد كطمأنينتها إىل أن العامل مصنوع حادثطمأنينة النف  إىل أن االفلي  

ودرجات طمأنينة النف  , فإن اليقينيات ختتلف يف درجات اإليضاح , كان ال شك يف واحد منهما 

 (3)" .إليها 

قال الشيخ , ميان والتصديق اجلازم اليقيين اخلايل م  الشك والشبهه هو أعلى مراتب ودرجات اإل

  : عند تفسري قوله تعاىل  –رمحه هللا –السعدي 

   [. 3:البقرة .] أي بلغ معهم اإلميان إىل أن

وصل إىل درجة اليقني , وهو العلم التام الواصل إىل القلب , الداعي إىل العمل ؛ ألن يقينهم باآلخرة 

  (0)" .وموجبات العقاب وهذا أصل كل خري , وحذرهم م  أسباب العذاب  ,يقتضي كمال سعيهم هلا 

                                      
 . 46/ 0قواعد العقائد  (3)

  .    579: تفسري السعدي  (0)
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 أربع أصابع :قال؟ كم بني اإلميان واليقني :   ب  عليللحس   ب  أيب طالب  قال علي 

: قال ,  أذنك وصدقت به هواإلميان ما مسعت , عينك هاليقني ما رأت : قال,  -أي وضح–بني : قال , 

    , هأشهد أنك مم  أنت من

     

   [.43: ال عمران.](9)  

ومما يدل على ذلك , وال ردة , واإلميان املتني الراسخ هو اليقني الصادق الذي ال خياجله تردد 

سل  : الوهو يدعو فق فدخل النيب , نه كان يف املسجد يدعو أ:  ب  مسعود  عبد هللا حديث

يف أعلى غرف  ومرافقة النيب , ال ينفد  ونعيماً , ال يرتد  أسألك إمياناً  ينإاللهم :) وهو يقول  , تعطه

  (4)( .اجلنة جنة اخللد

وقد يراد به العلم , واليقني أعلى درجات اإلميان "  : -رمحه هللا –اب  عثيمني  الشيخ حممد قال

 (3)".يقيناً ال يعرتيه شك تيقنت هذا الشئ أي علمته : كما تقول ,
 معك هللا أن تعلم أن اإلميان أفضل إن :)   هللا رسول قال:  قال  الصامت ب  عبادة ع و 
         (0)(.كنت حيثما

                                      
 . 54: أخرجه اب  أيب الدنيا يف كتابه اليقني  (9)

هذا حديث صحيح اإلسناد :) وقال ,  0291: رقم,  0/717واحلاكم ,  4727:رقم, 0/311د أخرجه أمح (4)

وأبو يعلى ,  01715:رقم, 6/907والنسائي يف السن  الكربى ,  0271:رقم, 5/414واب  حبان , (. ومل خيرجاه 

السلسلة الصحيحة وحسنه األلباين يف ,  1306: رقم, 2/61والطرباين يف املعجم الكبري ,  06: رقم, 0/96

(9410. ) 

 . 9/71انظر القول املفيد شرح كتاب التوحيد  (3)
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, م  علم ذلك استوت سريرته  ؛ ألن أفضل اإلميان أن تعلم أن هللا معك حيثما كنت وإمنا كان

, فعظم يف قلبه اإلميان , واستحيا منه يف كل زمان , ن يف كل مكا وخافه هللا  فهاب, وعمانيته 

  (9).فاملراد علم اجلنان ال علم اللسان 

     : وقال تعاىل 

    
       

    
     
    

     
      

   
     

    [ .  7: اجملادلة ]  ألن ؛

وإله واحد معبود فهذا هو اإلميان العام الذي , ائم موجود ألنه سبحانه حي ق؛ اإلميان شهادة القلب 

  (4).م  سلبه غري مؤم 

 : أن اليقني صفة من صفات املؤمنني وعالمة على صدق إمياهنم : اخلامس 

يدل على هذا آيات  , فما إميان مل  ال يقني له , اليقني باهلل واليوم اآلخر : إن م  صفات املؤم  
     :عاىل كثرية منها قول هللا ت

                                                                                                          
ضعفه األلباين يف السلسلة ,  0/415, ويف مسند الشاميني  1/446أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  (0) 

  ( .  0119)ويف ضعيف اجلامع , ( 9512)الضعيفة 

 . 0/010التيسري بشرح اجلامع الصغري  (9)

 . 9/92يض القدير ف (4)
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  [ . 3ـ 9:البقرة .] اإلميان : فذكر بأن م  صفات املؤمنني
 .مث ختم ذلك بأن وصفهم باليقني باآلخرة , وبالشرائع السابقة ,  واإلميان بشريعة حممد , بالغيب 

   : وقال تعاىل يف آية آخرى 
   

   
   

   [ .4, 9:النمل  .] هللا م  صفات املؤمنني فجعل
والرهبة , اليقني باليوم اآلخر ؛ ألن اإلميان باليوم اآلخر أحد أركان اإلميان ؛ وأعظم باعث على الرغبة : 
 (0).م الذي لي  فيه أدىن شك , املوجب للعملواليقني هو العلم التا, والعمل , 

الذي   :املؤمنون يف الدنيا على ثماثة أجزاء :)  قال  ن رسول هللاأ  ع  أيب سعيد اخلدريو 
والذي يأمنه الناس على , وأنفسهم يف سبيل هللا , وجاهدوا بأمواهلم , مث مل يرتابوا , ورسوله , آمنوا باهلل 
: فجعل م  صفات املؤمنني   (9)(.لذي إذا أشرف على طمع تركه هلل عز وجلمث ا , وأنفسهم, أمواهلم 

 . وانتفاء الشك ,  ورسوله  اليقني باهلل 

                                      
 . 97تفسري السعدي ص (0)

دراج ب  " وأبو السمح , واحلديث ضعيف ألن فيه رشدي  ب  سعد املصري ,  00165: رقم, 4/1أخرجه أمحد  (9)

رواه أمحد :" قال اهليثمي يف جممع الزوائد .يف حديثه ع  أيب اهليثم وهو سليمان ب  عمرو العتواري ضعف " مسعان 

 . 54,  0/59جممع الزوائد ". وثقه وضعفه غري واحد وفيه دراج وقد 
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 يشرب وال,  مؤم  وهو,  يزين حني الزاين يزين ال :)  النيب قال:  قال  هريرة أيب ع و 
 إليه الناس يرفع هنبة نتهبي وال,  مؤم  وهو,  يسرق حني يسرق وال,  مؤم  وهو,  يشرب حني اخلمر
  (4)(. مؤم  وهو,  ينتهبها حني أبصارهم فيها

وهو يف حني يزين مكاشف يف إميانه , أي ال يزين  "ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤم : " فقوله 
, مشاهد ملا آم  به بإيقانه , بل هو يف وقت فعله ذلك ع  حتقيق إميانه حمجوب , وبغلبة شهوته ع  

 .قانه مسلوب , فإميانه يف قلبه م  جهة العقد ثابت , ونور إميانه م  جهة اليقني مطموسشهود إي
الذي ,  هصدق قوله سريرتو  , هصحت عقيدت الذيقر بما إله إال هللا , امل املوصوف باإلميانوأما 

انه ع  كثري حجبه إمي فقد وصدق إيقانه ,, سرع بسريه إىل هللا بكشوف إميانه أقبل بكليته على هللا , و أ
فريى ما غلب ع  بصره ,  م  لذاته , وصرفه إيقانه ع  شهواته , فهو يشاهد ما آم  به كأنه رأي عياناً 

  (3). البصرية  بعني
,  ميانضعف اإل والعقوبة, والعذاب ,  أنه مىت ضعف اليقني بالنار يدل على احلديث اهذف
 .والذنوب  النف  املعاصي وقارفت
 إذا :) قال ؟ اإلميان ما هللا رسول يا : فقال رجل سأله   هللا رسول أن :  أمامة أيب ع و 
        (0)(. مؤم  فأنت سيئتك وساءتك حسنتك سرتك

ووقع يف , ومسرة بتوفيق الطاعة , وإذا فعلت سيئة , وحصل لك فرح , أي إذا عملت حسنة  
 والعقاب, املوق  بالثواب ,  الكامل فإن املؤم ( فأنت مؤم  ) ومساءة خوفًا م  العقوبة , قلبك حزن 

فإنه ال , خبماف الكافر  اعتقادًا جازماً  اجملازاة عليهما يوم القيامةب عتقدمييز بني الطاعة واملعصية , وي
          (9).وال يبايل بفعلهما , يفرق بينهما 

ليقني جلياً أن اإلميان باملالئكة أصل من أصول اإلميان واليقني ويظهر عالقته با:  السادس
 : من وجوه

                                      
 . 57:رقم ,  0/76ومسلم ,  9434:رقم ,  9/175أخرجه البخاري  (4)

 . 0/019حبر الفوائد املشهور مبعاين األخبار بتصرف (3)

 1/007الطرباين يف املعجم الكبري ,  44: رقم, 0/51واحلاكم ,  99991: رقم, 5/959أخرجه أمحد  (0)

 . (611)ويف صحيح اجلامع , ( 551)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,   7531:رقم,

 . 0/022انظر مرقاة املفاتيح بتصرف  (9)
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فإن هذا يبعثه على , أن العبد حني يوق  باملمائكة اليت تسجل عليه حسناته وسيئاته : األول 
  : فما يصدر منه إال كل خري مستشعرًا قوله تعاىل , حماسبة نفسه على ألفاظه 
     
   [ .01:ق] ئكة موكلون حبفظ أعمال فاملما

   :بين آدم م  خري وشر وهم املعنيون بقوله تعاىل 
   
    
   .[09, 01:االنشقاق.]  وقوله تعاىل:  

     
 [.3:الطارق] . وسيجد اإلنسان كتابه قد حوى كل شئ صدر منه م  خري أو شر ؛ ولذلك

 : الكفار يتحسرون مما يرون م  أعماهلم اليت كتبت يف صحائف أعماهلم قائلني 
   

   
   
    

   
    

   
     
   .[32: الكهف.] 

إن العبد ليتكلم بالكلمة م  رضوان : ) يقول  أنه مسع رسول هللا :  ويف حديث أيب هريرة 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة م  سخط هللا ال يلقي هلا بااًل , فع هللا هبا درجات هللا ال يلقي هلا بااًل ير 
   (0)(.يهوي هبا يف جهنم 

, وقد ورد يف حديث أن هلل ممائكة يتعاقبون على العبد بالليل والنهار ؛ إلحصاء األعمال 
,  بالليل ممائكة فيكم يتعاقبون : ) قال  هللا رسول أن  هريرة أيب ع , ف ورفعها إىل هللا 

 وهو,  فيسأهلم فيكم باتوا الذي  يعرج مث,  العصر وصماة,  الفجر صماة يف وجيتمعون,  بالنهار وممائكة
 (9)(. يصلون وهم,  وأتيناهم,  يصلون وهم,  تركناهم:  فيقولون ؟ عبادي تركتم كيف,  هبم أعلم

مما جيعله يبادر إىل الطاعات واملسارعة فاملوق  هبذا احلديث يستحي م  ربه أن يرفع له عمل السيئات 
 .كة الرمح  الذي  ال يفارقونناوكذلك يوجب للعبد احلياء م  ممائ, إىل اخلريات 

                                      
  . 6004: رقم, 5/9477أخرجه البخاري  (0)

 . 649: رقم, 0/342ومسلم ,  541:رقم , 0/914أخرجه البخاري  (9)
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: أن م  حفظ هللا للعبد أن جعل له ممائكة حيفظونه م  بني يديه وم  خلفه قال تعاىل  :الثاين 
     

   
     

      
   

    
     
      
    [.00:الرعد ]ظ هللا للعبد وهذا يوجب طمأنينة القلب حبف

 .حني سخر حلفظه ممائكته 
وكل بكل إنسان قريناً م  املمائكة وقريناً م  اجل  كما جاء يف حديث عبد  أن هللا  :الثالث 
وقرينه , ما منكم م  أحد إال وقد وكل به قرينه م  اجل  :)  قال رسول هللا : قال  هللا ب  مسعود 
وإياي إال أن هللا أعانين عليه فأسلم فما يأمرين إال : ) هللا ؟ قالوإياك يا رسول : قالوا (. م  املمائكة 

, والقري  م  الشيطان يأمره بالشر ويرغبه فيه , فالقري  م  املمائكة حيثه على اخلري ويرغبه فيه  (0)(. خبري
فأما ملة الشيطان , وللملك ملة , إن للشيطان ملة : ) قال  أن رسول هللا :  فع  اب  مسعود 

فم  وجد ذلك فليحمد هللا , وأما ملة امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلق , فإيعاد بالشر وتكذيب باحلق 
  : وم  وجد اآلخرى فليتعوذ م  الشيطان مث قرأ , 

   
   

   
     
 [ .961:البقرة.)](9)  فهذه األحاديث حتث على اإلكثار م  األعمال اخلري اليت
 .وتبعدنا ع  الشيطان, وتقرب م  ممائكة الرمح  , تصلح هبا القلوب 

 بأهنم يعبدون هللا حق العبادة وال,  إذا علم املؤم  حبال املمائكة يف عبادهتم هلل  :لرابع ا
رضي هللا – جابر فقد ورد يف حديث, أورثه ذلك االجتهاد يف عبادة هللا , يفرتون ع  عبادة هللا طاعته 

                                      
 .9103:رقم, 3/9061أخرجه مسلم  (0)

والرتمذي ,  00150:رقم, 6/415والنسائي يف السن  الكربى ,  227:رقم, 4/971ب  حبان أخرجه ا (9)

وهو حديث أيب األحوص ال نعرفه مرفوعاً إال م  حديث أيب , حديث حس  غريب :)وقال, 9211:رقم, 5/902

 .(0264)ضعيف اجلامع الصغريوضعفه األلباين يف ,  3516:رقم, 3/091والبيهقي يف الشعب , ( األحوص 
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 وفيه إال كف وال,  شرب وال,  قدم موضع السبع السماوات يف ما :)  هللا رسول قال : قال -عنهما
 عبدناك ما سبحانك:  اً مجيع قالوا القيامة يوم كان ذاإف,  ساجد ملك أو,  راكع ملك وأ,  قائم ملك
  (4)(. شيئاً  بك نشرك مل أنا إال عبادتك حق

 فتقول لوسعت واألرض السموات فيه وزن فلو ؛ القيامة يوم امليزان يوضع:)  وقال رسول هللا 
 سبحانك:  املمائكة فتقول.  خلقي م  شئت مل :  تعاىل هللا فيقول ؟ هذا يزن مل !  رب يا:  املمائكة

 فيقول ؟ هذا على جتيز م :  املمائكة فتقول املوسى حد مثل الصراط ويوضع.  عبادتك حق عبدناك ما
  0 (. عبادتك حق عبدناك ما سبحانك:  فيقولون.  خلقي م  شئت م : 

فقد وصفهم هللا بأهنم ال يعصون هللا ,  أن اليقني بسرعة استجابة املمائكة ألمر هللا  :اخلامس 

    : رون كما قال تعاىل خمربًا عنهم ويفعلون ما يؤم, ما أمرهم 

   
     .

واملبادرة إىل طاعته والبعد ع  , اليقني مبثل هذا يبعث يف نف  العبد سرعة االمتثال ألمر هللا  [2:التحرمي]

 .معصيته 

, وسأكتفي بذكر  ة أورثه ذلك تعظيم هللا يف قلبهإذا علم العبد ِعظم خلق املمائك: السادس 

 :األحاديث اليت تتحدث ع  ملكني كرميني 

 : عظم خلقة محلة العرش : األول 

                                      
وقال ,  4561: رقم, 3/33ويف املعجم األوسط ,  0750:رقم , 9/013أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (4)

لي  بقوي يف احلديث وبقية رجاله رجال : قال الدارقطين , رواه الطرباين يف األوسط وفيه عروة ب  مروان : ) اهليثمي 

 . 01/632,  2/596جممع الزوائد (. الصحيح
وصححه األلباين يف السلسلة , ( حديث صحيح على شرط مسلم :) وقال ,  1742:رقم, 3/692احلاكم  أخرجه 1

  (.230)الصحيحة 
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 ملك ع  أحدث أن يل ذنأ   :) قال  النيب ع  -رضي هللا عنهما– هللا عبد ب  جابر فقد روى

  (0)(. عام سبعمائة مسرية قهعات إىل أذنه شحمة بني ما إن,  العرش محلة م  هللا ممائكة م 

 رجماه مرقت قد ملك ع  أحدث أن يل أذن:)    هللا رسول قال:  قال  هريرة أيب ع و 

  (9)(.؟ تكون وأي  ؟كنت أي  سبحانك:  يقول وهو,  منكبه على والعرش,  السابعة األرض

 منث  وعنقه األرض رجماه مرقت ديك قد ع  أحدث أن يل أذن هللا إن: )  قال رسول هللا 

(. كاذبًا  يب حلف م  ذلك يعلم ما:  عليه فريد!  ربنا أعظمك ما سبحانك:  يقول وهو العرش حتت
(0) 

 : عظم خلق جربيل : الثاين 

                                      
وصححه األلباين ,  0712:رقم, 9/022والطرباين يف املعجم األوسط ,  3797:رقم, 3/949أخرجه أبو داود  (0)

 (.153)ويف صحيح اجلامع , ( 050)يف السلسلة الصحيحة 

وأبو ,  7493:رقم, 7/991والطرباين يف املعجم األوسط ,  6602,  772: ,رقم 00/326رجه أبو يعلى أخ (9)

(. هذا حديث صحيح :) _رمحه هللا _ وقد قال ب  حجر العسقماين ,  3/927واحلاكم , ( 945)الشيخ يف العظمة 

جممع الزوائد ". ه رجال الصحيح رواه أبو يعلي ورجال:"وقال اهليثمي .  4332: رقم, 4/967املطالب العالية 

رضي هللا –ع  جابر ي  عبد هللا ( 90)وقد ورد م  حديث جابر عند ب  طهمان يف مشيخته برقم ,  1/045

أذن يل ريب أن أحدث ع  ملك م  املمائكة م  محلة :"  -صلى هللا عليه وسلم –قال رسول هللا : قال  -عنهما

وم  طريق اب  طهمان رواه أبو داود يف السنة ". سرية سبع مائة عام ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه م, العرش 

 . 4/051وأبو نعيم يف احللية ,  01/025واخلطيب يف تارخيه , ( 3797)برقم

وصححه األلباين ,  7493:رقم, 7/991والطرباين يف املعجم األوسط ,  7104:رقم, 3/441أخرجه احلاكم  (0)

 . (0703)صحيح اجلامع ويف ,( 051)يف السلسلة الصحيحة 
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  : وحس  اخللق والقوة , فقال تعاىل , باألمانة  وصف هللا تعاىل جربيل 

    

     

    

     

     .[2ـ5:النجم .]

, ذاك جربيل كان يأتيه يف صورة الرجل : ) فقالت, ع  هذه اآلية  -رضي هللا عنها–وس ئلت عائشة 

وم  شدة قوته أنه رفع مدائ  قوم لوط  (9)(.سد األفقوإنه أتاه هذه املرة يف صورته اليت هي صورته ف

 -  ًوكانوا قريبًا م  أربعمائة ألف , وما معهم م  الدواب , مب  فيه  م  األمم  -وك  سبعا

, حىت بلغ هب  عنان السماء , على طرف جناحه , وما لتلك املدائ  م  األراضي وغريها , واحليوانات 

فهذا هو شديد , مث قلبها فجعل عاليها سافلها , وصياح ديكتهم  حىت مسعت املمائكة نباح كماهبم

 .القوى 

    : وقال تعاىل يف صفته 

      

    

   [ . 90, 02: التكوير .] وقد كان يأيت إىل رسول هللا

 (4).وله ستمائة جناح , وقد رآه على صفته اليت خلقه هللا عليها مرتني , ات متعددة يف صف  

                                      
  .  077:رقم, 0/061ومسلم ,  4164:رقم, 4/0010أخرجه البخاري  (9)

 . 073:,رقم 0/051ومسلم ,  4161:رقم,4/0010أخرجه البخاري  (4)
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    :  قال ب  مسعود  هللا عبد ع 

   

  .[01 :النجم] (3)".جناح ستمائة له صورته يف جربيل رأى: "  قال 
 رأى قد ولك  أعظم فقد ربه رأى حممداً  أن زعم م  :"ت قال -عنها هللا رضي- عائشة وع 

   (0) ".األفق  بني ما ساد وخلقه صورته يف جربيل
, وقوته , فإذا علم العبد مثل هذه األحاديث يف ذكر صفات املمائكة علم عظمة هللا تعاىل 

وأورثه ذلك خشية  ,وم  مث زاد تعظيم هللا يف قلبه , فإن عظمة املخلوق م  عظمة اخلالق , وسلطانه 
 .م  هللا واجتهاداً يف العبادة 

قال , أن املمائكة ملا كانت معرفتهم باهلل كبرية كان تعظيمهم له وخشيتهم له عظيمة  :السابع 
     : هللا فيهم 

  [ .91:ألنبياءا.] قال النيب   (: إذا قضى هللا األمر
فعندما يعلم املوق   (9)(.بت املمائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كالسلسلة على صفوانيف السماء ضر 

 .مقدار خشية املمائكة لرهبم انبعث يف قلبه اخلوف م  هللا وخشيته 
قال , أن هللا جعل م  املمائكة ممائكة موكلون بنزع أرواح العباد عندما تنتهي آجاهلم : الثامن 
     :  هللا تعاىل

   
    

   .[00:السجدة.]  ويقني العبد هبذا جيعله على
خوف ووجل أن يأتيه ملك املوت فيقبضه على غري ما يرضي هللا وهذا اخلوف والوجل يبعث على 

 . املبادرة للطاعات واجتناب السيئات 
إن هللا تعاىل قد أحاط بين آدم بعناية عظيمة حني قيض الب  آدم ممائكة حيرسونه وهو  :ع التاس

 وهو  هللا رسول حدثنا :قال  عبد هللا ب  مسعود  كما حاء يف حديث, جنني يف بط  أمه 
 ذلك مثل علقة ذلك يف يكون مث يوماً  أربعني أمه بط  يف خلقه جيمع أحدكم إن:)  املصدوق الصادق

 رزقه بكتب كلمات بأربع ويؤمر الروح فيه فينفخ امللك يرسل مث ذلك مثل مضغة ذلك يف يكون مث
                                      

 .  919:رقم, 0/051أخرجه مسلم  (3)

 .  4169: رقم, 4/0010أخرجه البخاري  (0)

 . 3393: رقم, 3/0746أخرجه البخاري  (9)
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وممائكة حيصون , وممائكة حيفظونه م  بني يديه وم  خلفه  (4)( . سعيد أو وشقي وعمله وأجله
وم   ,وممائكة تسوقهم إىل اجلنة حني يبعثون م  قبورهم , وممائكة موكلة هبم يف قبورهم , أعماهلم 

وشكراً له , وتعلقاً به ,  فأورثه ذلك حباً هلل , ومحايته له , أيق  هبذا أدرك عظيم عناية هللا باب  آدم 
 .  

,  إذا علم العبد مبحبة املمائكة للمؤمنني اجتهد يف الطاعات اليت تقربه إىل هللا : العاشر 
كما جاء يف حديث , قبول يف قلوب اخللق وحصول ال, مث حمبة املمائكة  وتكون سبباً لنيل حمبة هللا 

إذا أحب هللا العبد نادى جربيل إن هللا حيب فمانًا فأحببه فيحبه :) قال  ع  النيب  أيب هريرة 
جربيل فينادي جربيل يف أهل السماء إن هللا حيب فمانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء مث يوضع له القبول 

  (0)( .يف األرض 
وقد , هللا أخربنا بأن املمائكة تصلي على املؤمنني مبعىن تدعو وتستغفر هلم أن  :احلادي عشر 

,  (9)معلم الناس اخلري :وم  هذه األعمال , بأعمال تصلي املمائكة على أصحاهبا  أخربنا النيب 

لذي  يسدون الفرج بني وا,  (3)الذي  يصلون يف الصف األول و ,  (4)الذي  ينتظرون صماة اجلماعةو 

                                      
 . 9634: رقم, 3/9146أخرجه مسلم  (4)

 . 4147: رقم ,  4/0075أخرجه البخاري  (0)

وحىت احلوت ؛ , واألرضني حىت النملة يف جحرها , وأهل السماوات , وممائكته , إن هللا :)  قال الرسول  (9)

وصححه ,  9615:رقم, 5/51والرتمذي ,  942: رقم, 0/17أخرجه اب  ماجه (. ليصلون على معلم الناس اخلري 

 ( .0159)األلباين يف السلسلة الصحيحة 

اللهم اغفر : املمائكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصماه الذي صلى فيه ما مل حيدث تقول :)  قال الرسول  (4)

 .  632:رقم, 0/352ومسلم ,  343:رقم,0/070أخرجه البخاري   (اللهم ارمحه, له 

,  9057: رقم , 5/540أخرجه اب  حبان  (.كته يصلون على الصف األولإن هللا وممائ:)  قال الرسول  (3)

(. على الصفوف املتقدمة :)؛ ويف رواية للنسائي  227:رقم, 0/401واب  ماجه ,  663:رقم, 071/ 0وأبو داود 

 (.633)ويف صحيح أيب داود رقم , ( 324)وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  115: رقم,  0/917
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فعندما . (3)الذي  يعودون املرضى و ,   (4)الذي  يصلون على النيب و ,  (9)تسحرون املو ,   (5)ف الصفو 

واملداومة عليها ؛ لينال , يعلم املؤم  هبذه األعمال اليت م  فعلها صلت عليه املمائكة حرص على فعلها 

 تأثرياً يف هدايتنا وختليصنا م  واستغفارهم للمؤمنني, وإن لدعاء املمائكة , هبا بركة صماة املمائكة عليه 

  (5).ظلمات الكفر والشرك والذنوب واملعاصي إىل نور اإلميان والطاعات
أن هللا أخربنا أن املمائكة يشهدون جمال  العلم وحلق الذكر وحيفون أهلها :  الثاين عشر

ة يطوفون يف إن هلل ممائك:)  قال رسول هللا : قال  بأجنحتهم كما جاء يف حديث أيب هريرة 
  (0)(. الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون هللا تنادوا هلموا إىل حاجتكم 

                                      
(. وم  سد فرجة رفعه هللا هبا درجة, إن هللا وممائكته يصلون على الذي  يصلون الصفوف :)  قال الرسول  (5)

وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  225: رقم, 0/401واب  ماجه ,  93640:رقم, 6/12أخرجه أمحد 

(0129  ,9549 .  ) 

واب  حبان ,  00303: رقم, 4/33أخرجه أمحد  (.املتسحري   إن هللا وممائكته يصلون على:)  قال الرسول  (9)

 (. 0653)وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  4367: رقم, 1/435

ما م  مسلم يصلي علي إال صلت عليه املمائكة ما صلى علي فليقل العبد م  ذلك أو :)  قال الرسول  (4)

/ 9والطرباين يف املعجم األوسط ,  217:رقم, 0/923ماجه واب  ,  05797: رقم, 4/336أخرجه أمحد  (.ليكثر 

 . (5733)ويف صحيح اجلامع , ( 742)وحسنه األلباين يف صحيح اب  ماجه ,  0653: رقم, 019

ما م  رجل يعود مريضاً ممسياً إال خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حىت ميسي وكان :)  قال الرسول  (3)

: رقم, 4/015وأبو داود ,  0963:رقم,  0/329احلاكم ,  276:رقم, 0/090رجه أمحد أخ(. له خريف يف اجلنة

 . (0467)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  4121

 .64, 52انظر عامل املمائكة األبرار ـ عمر سليمان األشقر ص  (5)

  . 6135: رقم, 5/9454أخرجه البخاري  (0)
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وما اجتمع قوم يف بيت م  بيوت هللا يتلون  :)  قال رسول هللا : قال  وحديث أيب هريرة 
وذكرهم , م املمائكة وحفته, وغشيتهم الرمحة , ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة , كتاب هللا 

  (9)(.هللا فيم  عنده 
إن املمائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب :)  قال رسول هللا : قال  وحديث أيب الدرداء 

  (4)(.العلم
فإذا علم املؤم  بأن حلق الذكر حمفوفة باملمائكة حرص على املبادرة إليها خاصة واملسارعة إىل 

ولو استمر العباد على العبادة يف , هنا تقرب املمائكة منا وتقربنا منهم األعمال الصاحلة عمومًا ليقينه بأ
لوصلوا إىل درجة مشاهدة املمائكة ومصافحتهم كما يف حديث حنظلة , حالة عالية م  السمو الروحي 

والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي ويف :)  قال رسول هللا : قال  األسدي 
  (3)(.املمائكة على فرشكم ويف طرقكمالذكر لصافحتكم 

فع  الرباء ب  عازب : أن املمائكة تنزل م  السماء لتستمع لقراءة املؤم  للقرآن  :الثالث عشر 
  قال رسول هللا : قال  ( : قرأ رجل الكهف ويف الدار الدابة جعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو

 (5)(.فإهنا السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآناقرأ فمان :) فقال  سحابة غشيته فذكره للنيب 
 .فعندما يوق  املؤم  هبذا يدفعه إىل إدامة تماوة كتاب هللا ليقرتب م  املمائكة وتقرتب منه

  :أن هللا أمد املؤمنني بأعداد كثرية م  املمائكة يف معركة بدر :الرابع عشر 
  
   

   
   

.[2: األنفال .]  وقال تعاىل :   
    

                                      
  . 17:سبق خترجيه ص (9)

,  994:رقم, 0/10واب  ماجه ,   4630:رقم ,  4/407وأبو داود ,  01003: رقم, 3/942أمحد  أخرجه (4)

( 0256)ويف صحيح اجلامع , ( 71)وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  9619: رقم, 5/31والرتمذي 

 ( .902)ويف صحيح اب  ماجه , 

  .  9359: رقم ,  3/643أخرجه مسلم  (3)

 .  725: رقم,  0/537ومسلم ,  4301: رقم, 4/0494البخاري أخرجه  (5)



- 183 - 
 

    
    

   
    

   
     

  
    
   

   
  [ . 095, 094:ال عمران.] 

هذا جربيل آخذ :) قال يف يوم بدر   أن رسول هللا :  -رضي هللا عنهما–وع  اب  عباس 
واحلكمة والغاية م  هذا اإلمداد هو تثبيت املؤمنني واحملاربة معهم   (0)(.عليه أداة حرب, برأس فرسه 

      : كما قال هللا تعاىل 
   

     
       

  .[ 09:األنفال.] وعندما يعلم املؤم  هبذا فإهنا تسك  نفسه
 . وتطمئ  لتثبيت هللا له وتأييده باملمائكة 

احلافظ ب   هذكر وم  ذلك ما , أن هللا يرسل املمائكة حلماية عباده املؤمنني  :اخلامس عشر 
( هـ439:ت) الصويف ياملعروف بالدق يالدينور  عساكر يف ترمجة رجل حكى عنه أبو بكر حممد ب  داود

, فركب معي ذات مرة رجل , م  دمشق إىل بلد الزبداين  على بغل يل يكنت أكار : قال هذا الرجل 
ال : فقلت , أقرب  هناإخذ يف هذه ف : فقال يل , فمررنا على بعض الطريق على طريق غري مسلوكة

وفيه قتلى كثرية , وواد عميق , فانتهينا إىل مكان وعر , بل هي أقرب فسلكناها : فقال . خربة يل فيها 
وقصدين , معه  وسل سكيناً , وتشمر ومجع عليه ثيابه , أمسك رأس البغل حىت أنزل فنزل  : فقال يل, 
منا أريد إهو يل و : فقال  , خذ البغل مبا عليه: وقلت , وتبعين فناشدته هللا , ففررت م  بني يديه , 

إن رأيت أن ترتكين حىت أصلى  : وقلت, فلم يقبل فاستسلمت بني يديه , فخوفته هللا والعقوبة , قتلك 
 فبقيت واقفاً , فلم حيضرين منه حرف واحد , القرآن  يتج علار ف, عجل فقمت أصلي : فقال  .ركعتني
  :  قوله تعاىل, فأجرى هللا على لساين , هيه أفرغ : وهو يقول ,  متحرياً 

    
   [ .69:النمل.] ذا أنا بفارس قد إف

فتعلقت بالفارس ,  فما أخطأت فؤاده فخر صريعاً , فرمى هبا الرجل , وبيده حربة ,  يأقبل م  فم الواد
                                      

  . 4774: رقم, 3/0361أخرجه البخاري  (0)



- 184 - 
 

: قال   أنا رسول الذي جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء: ال فق؟ باهلل م  أنت : وقلت , 
    (0).ورجعت ساملاً , فأخذت البغل واحلمل 

–ب  عباس  فع , إلغاثة أم إمساعيل عليها السمام يف مكة  وم  ذلك إرسال هللا جربيل 

فقالت  عت صوتاً فلما أشرفت على املروة مس, فذلك سعي الناس بينهما  قال النيب  -رضي هللا عنهما

فإذا هي , قد أمسعت إن كان عندك غواث : فقالت ,  مث تسمعت فسمعت أيضاً , صه تريد نفسها : 

بيدها : وتقول , جبناحه حىت ظهر املاء فجعلت حتوضه  : أوقال,  هبامللك عند موضع زمزم فبحث بعقب

رضي هللا –ب  عباس قال . وهو يفور بعد ما تغرف, وجعلت تغرف م  املاء يف سقائها , هكذا 

لكانت و لو مل تغرف م  املاء : أو قال , يرحم هللا أم إمساعيل لو تركت زمزم :)  قال النيب -عنهما

فإن ها هنا بيت , ال ختافوا الضيعة : فقال هلا امللك  ( .فشربت وأرضعت ولدها: قال  معيناً  زمزم عيناً 

  (9)(.  هلهوإن هللا ال يضيع أ, هللا يبين هذا الغمام وأبوه 

 :وركنان من أركانه , أن اإلميان بالرسل والكتب أصالن من أصول اإلميان : السابع 

, ألن اإلميان بالرسل إميان بأن ما جاءوا به م  الشرائع والكتب حق يوجب القطع واليقني 

 :ويتضح عماقة اإلميان بالرسل والكتب باليقني م  خمال ما يلي 

 .  األنبياء عليهم السمام خاصة نبوة خامت األنبياء حممد اليقني بصدق نبوة  :األول 

واليقني بعدل ما جاءوا به م  الشرائع , اليقني بصدق ما أخربوا به م  األخبار الغيبية  :الثاين 

 .العملية 

                                      
 . 4/479تفسري ب  كثري  (0)

 . 4013: رقم, 4/0991أخرجه البخاري  (9)
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كما جاء يف   كافر , صحة رسالته , فهو شك يفأو   تصديق النيب أن م  ارتاب يف :الثالث 

ال أدري : فيقول , وأما املنافق أو املرتاب  ): قال رسول هللا : قالت  – عنهارضي هللا–أمساء حديث 

  (0)(. مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته 

, ملا دخله م  االرتياب   مل يؤم  بالنيبيؤكد أنه ال أدرى , :  "املنافق أو املرتاب"قول ف
مسعت الناس يقولون : ) بقوله  اد شكه بياناً فقد نفى ع  نفسه التصديق , مث ز , والنفاق , وم  مل يدر 

على لسانه م  أجل قول الناس ذلك ال م  أجل   , فأخرب أنه إمنا جرى تصديق النيب( شيًئا فقلته 
 وهذا هو حقيقة الريب أن يقول اللسان ما ال يعتقد صحته القلب, اعتقاده لصحة ما جرى على لسانه 

. (9)  
أمساء األنبياء كأويل العزم م  إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وغريهم تصديق ما بلغنا م   :الرابع 

فهؤالء  (4)م  األنبياء والرسل عليهم الصماة والسمام , وقد ذكر هللا يف كتابه مخسة وعشري  نبياً مرسمًا 
ا ومل يقص علين, وهناك أنبياء آخرون مل يتعرض القرآن لذكرهم تفصيمًا , جيب اإلميان بنبوهتم تفصيمًا 

, , بعدد األنبياء واملرسلني  وقد أخربنا النيب , شيئًا م  أخبارهم فيجب علينا اإلميان هبم يف اجلملة 
: قلت , مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نيب : يا رسول هللا كم النبيون ؟ قال: قلت  فع  أيب ذر 

  (3)(.ثماث مائة وثماثة عشر: كم املرسلون منهم ؟ قال 
, ويف خمتلف األمكنة , ومجاعة , وأنبياء ك ثر إىل كل أمة , أرسل رسمًا   فنوق  بأن هللا

    :كما قال هللا تعاىل , والعصور 
   

       
  [ . 93: فاطر.]  وقال تعاىل :   

     
    

     
                                      

 .215: رقم , 9/693ومسلم ,  16:رقم, 0/33ه البخاري أخرج (0)

 .4/33شرح صحيح البخاري الب  بطال  (9)

 . 01: عمر ب  سليمان األشقر ص .نظر الرسل والرساالت دا (4)

,  460:رقم, 9/77واب  حبان ,  3066: رقم, 9/659واحلاكم ,  99439: رقم, 5/965أخرجه أمحد  (3)

 (.5747)وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح ,  7170:رقم, 1/907والطرباين يف املعجم الكبري 
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 [ .063:النساء .] وقال أيضًا :    
   
    
   

    
   

     [
 [.52:القصص

تصديق ما أ نزل عليهم م  الكتب مما علمنا م  أمسائها مثل القرآن الذي أنزل على  :اخلامس 
   :قال تعاىل ,  والتوراة اليت أنزلت على موسى ,  نبينا حممد 

   
     

  
   

  
   

    
    

   
   

      
    

   [ 33:املائدة]  واإلجنيل الذي أنزل على
  : قال هللا تعاىل  عيسى 

  
   

[ .31:آل عمران]  والزبور الذي أنزل على داود  قال تعاىل :   

  
  [ .55:اإلسراء .]االعتقاد : ىن اإلميان هبا ومع

وهذا ال يستلزم االعتقاد , لألقوام الذي  أرسل هللا إليهم الرسل الذي  بعثوا هبا   بأهنا وحي م  هللا 
كما أن ضرورة اإلميان هبذه الكتب ال ,  بأن مسمى هذه الكتب اليوم ال يزال حقًا م  عند هللا 

وتطبيقها ؛ ألن , م  األحكام التشريعية جيب األخذ هبا تستلزم ضرورة اإلميان بأن كل ما يف مضموهنا 
 : قال هللا تعاىل , ناسخة جلميع الشرائع السماوية السابقة  شريعة حممد 
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 [ . 31:املائدة ] وقال تعاىل :   

    
    

   
 . [15:ال عمران ] 

اليقني بعصمة األنبياء عليهم الصماة والسمام ؛ ألنه لو كان جيوز عليهم اخلطأ لكان  :السادس 
 .يف رسالتهم  ذلك طعناً 

وتوضح للناس ارتباطهم باهلل , تصديق ما أ يدوا به م  معجزات تبني صدق دعوهتم  :السابع 
 إال نيب األنبياء م  ما: )  قال   هللا رسول نأ  هريرة أيب ع ف, وأهنم مؤيدون به , جل وعما 

 تابعا أكثرهم أكون أن فأرجو إيل هللا أوحاه وحيا أوتيته الذي كان وإمنا البشر عليه آم  مثله ما أعطي
  (0)(. القيامة يوم

 :وإن من مثرات اإلميان بالرسل والكتب 

وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ؛ ليهدوهم إىل صراط , اليقني برمحة هللا تعاىل  :األول 

 .مستقيم

 .ه اليقني بعناية هللا تعاىل بعباده حيث أنزل لكل  قوم كتاباً يهديهم ب :الثاين 

قال هللا , اليقني حبكمة هللا تعاىل يف شرعه حيث شرع لكل أمة ما يناسب أحواهلم  : الثالث

    : تعاىل 

   . [ 31: املائدة.] 
                                      

 . 059: رقم, 0/043ومسلم ,  3626 :رقم, 3/0215أخرجه البخاري  (0)
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ويتضح عماقته باليقني أن اإلميان  :أن اإلميان باليوم اآلخر ركن من أركان اإلميان :  الثامن

والصرب , واالرتداع ع  فعل املعصية يقينًا بالعقاب , اليوم اآلخر يبعث على فعل الطاعة يقينًا بالثواب ب

والزهد يف الدنيا يقيناً بالنعيم يف اآلخرة ؛ ولذلك كثرياً ما يقرن هللا , على املصائب يقيناً باألجر والثواب 

, ن اإلميان باليوم اآلخر حيمل اإلنسان إىل االمتثال واإلميان باليوم اآلخر ؛ أل, يف كتابه بني اإلميان به 

 .فإنه إذا أيق  أن هناك بعثاً وجزاءاً ؛ محله ذلك على العمل لذلك اليوم 

وال يتم إميان العبد إال به  :أن اإلميان بالقدر أصل من أصول اإلميان وركن من أركانه :  التاسع

واليقني بأن ما أصاب , إال بالرضا بالقضاء والقدر  واليقني الصادق, بل وال يتحقق اإلميان الكامل 

, فيسك  قلبه , فريضى بالقضاء ويسلم للقدر , وما أخطأه مل يك  ليصيبه , اإلنسان مل يك  ليخطئه 

 .وال حيزن , وال جيزع , وال يتربم , فما يتسخط , وتطمئ  نفسه 

 :ومن مثرات اإلميان بالقضاء والقدر فيما يتعلق باليقني 

 : حتقيق اخلالص من الشك والشرك : ول األ

فما يكمل اليقني الصادق إال , وخالص اليقني , إن اإلميان بالقضاء والقدر هو حمض العبودية 

وكيف تطمئ  , وهو ال يؤم  بالقضاء والقدر , باإلميان بالقدر إذ كيف تسك  نف  املؤم  عند البمايا 

وكذلك فإن املؤم  بالقدر , ها مبسبب األسباب سبحانه وال يعلق, وهو يعلق قلبه باألسباب , نفسه 

فما متلك , يوق  بأن مجيع الكائنات واقعة حتت قهر هللا , حمكومة بإرادته , ولي  هلا م  األمر شئ 

فهو املعطي ,  لنفسها ضرًا وال نفعًا فضمًا ع  غريها كما يعلم علم اليقني بأن أزمة األمور بيد هللا 

 وكل هذا يبعث إىل التوجه إىل هللا , مل  شاء , ال راد لقضائه , وال معقب حلكمه  مل  شاء , املانع

.. ) : فقال يوماً   كنت خلف رسول هللا  : قال  اب  عباسوإفراده بالعبادة كما جاء يف حديث 

قد  واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء , وإذا استعنت فاستع  باهلل 
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رفعت  , ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك , كتبه هللا لك

فأمره بالتوجه إىل هللا بالسؤال واالستعانة ؛ ألنه ال ميلك أحد الضر  (0)  (.جفت الصحف  األقمام و

 .  وإمنا الضر والنفع بيد هللا , والنفع 

 : ليقنيحصول اهلداية وزيادة ا: الثاين 

قال هللا , وزيادة نور اليقني ما يتحقق به إميانه , إن املؤم  بالقضاء والقدر حيصل له م  اهلداية 

      : تعاىل

     
     
    [. 00:التغاب.] 

 (0). ليصيبه يك  مل أخطأه وما ليخطئه يك  مل أصابه ما أن فيعلم لليقني قلبه هدي يعين

هو الرجل تصيبه املصيبة , فيعلم أنه م  عند هللا تعاىل فيسلم :" -رمحه هللا-قال علقمة 

  (9)".ويرضى

لك وأن امل, وذلك ألن املؤم  بالقدر يعلم علمًا يقينًا أن األمر أمر هللا  :اإلخالص : الثالث

وال معقب حلكمه , فيقوده ذلك , وما مل يشأ مل يك  , ال راد لفضله , وأن ما شاء هللا كان , ملكه 

وإذا أيق  العبد أن هذه األمور ال تنال إال بتقدير , وتصفيته م  كل شائبه ,  إىل إخماص العمل هلل 

 يعد يبايل بالناس , ومل يسع وال يف غريهم مل, وأن الناس لي  هلم م  األمر شئ يف أنفسهم ,  هللا 

                                      
؛ صححه األلباين يف السلسلة ( حديث حس  صحيح :)وقال ,  9506:رقم, 3/667أخرجه الرتمذي  (0)

  (9419)الصحيحة 

 . 1/013الدر املنثور  (0)

  .914/ 1زاد املسري الب  اجلوزي  (9)
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بعيدًا ع  كل , وإىل اإلخماص والتفريد , فينقاد إىل إيثار احلق على اخللق , إىل إرضاءهم بسخط هللا 

 (4).رياء وتنديد

ألن اإلميان بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح :  حتقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة: الرابع 

لفاضلة , واهلمم العالية , واإلرادات القوية خبماف كثري مم  جيعل م  ويكسب األخماق ا, يورث اليقني 

وإخمادهم إىل األرض , تاركني األخذ باألسباب , , واهنيارهم , اإلميان بالقدر مسوغاً واهياً ؛ لعجزهم 

بل فإن ويف املقا, ومتناسني أن أقدار هللا إمنا جتري وفق سنته الثابتة اليت ال تتغري وال تتبدل , ناسني 

والعذاب يف الدنيا واآلخرة , والواقع , وعدم اإلميان به على الوجه الصحيح يورث الشقاء , اجلهل به 

 (3).والقلق , يشهد بذلك يف أمم الكفر ؛ إذ يشيع فيها قلة التحمل , واالنتحار 

وال , ح وال يص, وال يتم التوكل , فإن التوكل هو مثرة اليقني  :صحة التوكل ومتامه : اخلامس 

يستقيم إال مل  آم  بالقدر على الوجه الصحيح , فإذا توكل العبد على ربه واستسلم وفوض أمره إىل هللا 

  ورضيت بالقضاء والقدر , سكنت نفسه. 

ال  فإن املؤم  بالقدر َحَس   الظ  باهلل ؛ ألنه ي وق  بأن هللا  :حسن الظن باهلل : السادس
وإن كان العبد يراه , واحلكمة , والرمحة , والعدل , إال وفيه متام اخلري وال يقضي قضاء , يقدر أمرًا 

  : وقد قال هللا تعاىل , عك  ذلك بعقله الناقص القاصر , كيف ال 

     

      

  [ .906: البقرة .]كان النيب   ؛ ولذلك  يقول (:

                                      
 . 20,  21حممد إبراهيم احلمد ص. انظر اإلميان بالقضاء والقدر د (4)

 . 2,  1انظر املرجع السابق ص (3)
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قال , واملفعوالت , وإمنا الشر ينسب إىل املخلوقات , فأفعال هللا كلها خري  (0)(. والشر لي  إليك 
    : تعاىل 

     

  [ .9, 0:الفلق ]  فاملصائب والبمايا واألمراض اليت يقدرها هللا فيها م
 . ري الشئ الكثري اخل

وما يرفع , فما ينزل بماء إال بذنب , والتوبة م  الذنوب , أهنا سبب للعودة إىل هللا : وم  ذلك 
     : إال بتوبة , قال تعاىل 

   

   

   

   

  [30:الروم ] , يدل , أنه سبب لتكفري الذنوب والسيئات : وم  فوائد البماء كذلك
 وال,  أذى وال,  حزن وال,  هم وال,  وصب وال,  نصب م  املسلم يصيب ما:)   النيب عليه قول

 باملؤم  البماء يزال ال:)   هللا رسول قالو  (9)(. خطاياه م  هبا هللا كفر إال يشاكها الشوكة حىت غم
  (4)(.خطيئة م  عليه وما,  هللا يلقى حىت وولده,  وماله,  نفسه يف

أنه دليل على قوة وصدق إميان العبد فإن املؤم  ي بتلى على قدر إميانه : وم  فوائد البماء كذلك 

 أي هللا لرسو  يا قلت :قال  وقاص أيب ب  سعد أبيه ع  سعد ب  مصعبيدل على هذا حديث , 

                                      
 . 39:سبق خترجيه ص (0)

 .9579:رقم, 3/0221ومسلم ,  5401: , رقم 5/9047أخرجه البخاري  (9)

هذا حديث صحيح على شرط :)وقال  0910:,رقم 0/327واحلاكم ,  7152:رقم, 04/931أخرجه أمحد  (4)

وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  9204:رقم,7/076وب  حبان , (. مسلم ومل خيرجاه وله شاهد صحيح

 .(323)؛ ويف صحيح األدب املفرد ( 9911)
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 دينه يف كان فإن,  دينه حسب على العبد يبتلى فاألمثل,  األمثل مث األنبياء :) قال ؟  بماء أشد الناس

 يرتكه حىت بالعبد البماء يربح فما,  دينه حسب على ابتلي رقة دينه يف كان وإن,  بماؤه اشتد صلباً 

 (0)(. خطيئة م  عليه وما,  األرض على ميشي

    : وقال تعاىل 

   
     
    

    
  

   

[ . 4, 9:العنكبوت  .] , ومتييز , سبب المتحان العبد ومتيحص إلميانه أنه : وم  فوائد البماء كذلك

  : قال هللا تعاىل , والصابر م  اجلازع , الصادق م  الكاذب 

    
    

  
   
   
   
     

   
   

                                      
,   9714:رقم, 9/309والدارمي ,  3194:,رقم 9/0443واب  ماجه ,  0310:رقم, 0/079أخرجه أمحد (0)

حلاكم وا,  9211:رقم, 7/061واب  حبان ,  141:رقم, 9/034وأبو يعلى ,  0053:رقم, 4/454والبزار 

 . (034)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  090:رقم, 0/011
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    .[ آل

 . إىل غري ذلك م  فوائد البماء   [030,  031:عمران 

 :الرضا وعدم السخط : السابع

والرضا , وسوء احلال , وشتات النف  , وكسف القلب , ن واحلز , والغم , إن السخط باب اهلم 

بالقضاء والقدر خيلص العبد م  هذا كله , ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة اآلخرة , فالرضا يوجب 

وقراره , والسخط يوجب اضطراب قلبه , وريبته وانزعاجه , , وسكونه , وبرد اليقني , له الطمأنينة 

رغ القلب هلل , والسخط يفرغ القلب م  هللا , فإن م  م أل قلبه م  الرضا , مأل وعدم قراره , والرضا يف

وم  فاته حظه م  الرضا امتأل قلبه بضد ذلك , واشتغل عما فيه , وقناعة , وأمنًا , هللا صدره غىن 

  (0).سعادته وفماحه

 :السالمة من احلسد واالعرتاض على هللا : الثامن 
ناس جيد أن كل شئ مرتبط باإلميان بالقضاء والقدر حيث يعيش الناس إن الناظر إىل أحوال ال 

, والنعم , والضعف , والقوة , والفقر , والغىن , والسقم , بل اإلنسان نفسه حياة متغرية م  الصحة 
ولك  إذا , واحلسد , وانتشار السخط , وهذا يوجب التفاوت بني العباد , واحلزن , والفرح , واملصائب 
 , هبقلب هذا وتيق ,  وأن ما أخطئه مل يك  ليصيبه, ه مل يك  ليخطئ هأن ما أصاببد علم يقني علم الع

وعلم أنه , والفزع  , وذهب عنه القلق , وطمأنينة , وازداد راحة ,  هواطمأنت نفس, ق حماوة اإلميان اذ
 .ال يأتيه م  الرزق إال ما كتبه هللا له 

 :يبعث على العمل الدؤوب دون كلل أو ملل  أن اإلميان بالقضاء والقدر: التاسع
إن املوق  إذا آم  بالقضاء والقدر إمياناً جازماً كان دافعاً ملواجهة األخطار ومشجعاً للمضي ق دماً 
حنو املعايل دون أن حيجزه حاجز أو ي ثين م  عزميته شئ ؛ ألنه يوق  أن اإلقدام ال ينقص م  عمره شئ 

 ع ف, فيبعث هذا على املسارعة يف اخلريات والطاعات , م  عمره شئ , كما أن اإلحجام ال ي ؤخر 
 إال أحد م  منكم ما :) فقال جنازة يف الغرقد بقيع يف  النيب مع كنا :قال  ب  أيب طالب  علي
 اعملوا:  فقال (؟  نتكل أفما هللا رسول يا : فقالوا(  النار م  ومقعده,  اجلنة م  مقعده كتب وقد

                                      
   321, 312/ 3سيد العفاين .د.انظر صماح األمة يف علو اهلمة  (0)
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    :  قرأ مث . ميسر فكل
   

  
    .

    (9)[ .7ـ 5:الليل ]
 :إن اإلميان بالقدر هو احملك احلقيقي ملدى اإلميان باهلل تعاىل : العاشر

وما يرتتب على هذه املعرفة م  , بربه  اإلميان بالقدر هو االختبار القوي ملدى معرفة اإلنسان
يقني صادق باهلل , ومبا جيب له م  صفات اجلمال والكمال ؛ وذلك ألن القدر فيه م  التساؤالت 

وم  مث , وقد كثر االختماف حول القدر , واالستفهامات الكثرية مل  أطلق لعقله احملدود العنان فيها 
وصفاته العليا , قني القاطع إال م  عرف هللا بأمسائه احلسىن والي, أصبح ال يثبت على اإلميان الصحيح 

, والشبهات إىل نفسه سبيمًا , شكوك , مسلماً األمر هلل , مطمئ  النف  , واثقاً بربه تعاىل , فما جتد ال
  (0).وهذا وال شك أكرب دليل على أمهية اإلميان بالقدر واليقني به 

 :البعد عن اليأس : احلادي عشر
ؤم  بالقدر ال يعرف اليأس , وال تراه إال متفائمًا يف مجيع أموره , موقنًا متام اليقني بأن إن امل

العاقبة للتقوى واملتقني , وأن قدر هللا نافذ ال حمالة , فما يتسلل إليه اليأس مهما احلولكت ظلمة الباطل 
.(9)             

 : القناعة وعزة النفس : الثاين عشر 
وأن الرزق ال , وأنه ل  ميوت حىت يستوفيه , بأن رزقه مكتوب , يعلم علم يقني فاملؤم  بالقدر 
وال مينعه حسد حاسد , وأن اخللق كلهم لو اجتمعوا جللب رزق له أو منعه مل , جيلبه حرص حريص 

, وعزة النف  , واإلمجال يف الطلب , يستطيعوا إال بشئ قد كتبه هللا , وم  هنا تكون القناعة مبا أ ويت 
       (4).وإىل التحرر م  رق اخللق ومنتهم

 :الراحة القلبية والطمأنينة النفسية : الثالث عشر
, وغاية مبتغاة , وهي هدف منشود , وهذه الثمرة داخلة يف كثري مما مضى ذكره م  الثمرات  

  آم  وال حيصل مثرهتا إال م, وال جيدها , ويبحث عنها , وينشدها , كل م  يف األرض يبتغيها 
يا بين إنك ل  جتد طعم حقيقة اإلميان : البنه أنه قال  عبادة ب  الصامت فع  ,  بالقضاء والقدر

                                      
  9637:رقم,  3/9142ومسلم ,  3660:, رقم3/0121أخرجه البخاري  (9)

  15ص. عبد الرمح  ب  صاحل احملمود .انظر القضاء والقدر د (0)

  016حممد ب  إبراهيم احلمد ص . د.بتصرف اإلميان بالقضاء والقدر  انظر (9)

  012,  011: املرجع السابق ص (4)
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 يقول مسعت رسول هللا   , وما أخطأك مل يك  ليصيبك, حىت تعلم أن ما أصابك مل يك  ليخطئك 
اكتب مقادير كل : قال ؟ رب وماذا أكتب : قال  .اكتب : فقال له, إن أول ما خلق هللا القلم  : )

  (3)(.م  مات على غري هذا فلي  مين : ) يقول شيء حىت تقوم الساعة يا بين إين مسعت رسول هللا 
, واخلماصة أن اإلميان واليقني متمازمان ومرتابطان ال ينفكان أبدًا ؛ ألن اليقني جزء م  اإلميان 

ان باهلل وممائكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فاليقني يستمد قوته م  اإلمي, واإلميان معيار قوة اليقني 
 .وبالقدر خريه وشره 

وكلما نقص اإلميان نقص , فالعماقة بني اإلميان واليقني متمازمة فكلما ازداد اإلميان ازداد اليقني 
فما إميان له  , اليقني , بل إن حصول كمال اإلميان متوقف على اليقني , فم  مل يصل إىل درجة اليقني 

 .والقوة م  الضعف , فاليقني باهلل ميزان اإلميان به يتبني الزيادة م  النقصان , كامل 

   :ومما يدل على أن اليقني يزيد بزيادة اإلميان قوله تعاىل

    

    

  

   

     .

 .وثباتاً على اجلهاد, على هللا  وتوكماً , فإهنم كلما ازداد ختويف العدو هلم ازدادوا يقيناً [ 074:آل عمران] 
      : وقال هللا تعاىل 

    

   

   

   

    

    

                                      
والبيهقي يف السن  الكربى ,  9055:رقم , 3/357والرتمذي ,  3711:رقم, 3/995أخرجه أبو داود   (3)

 (. 9107)امع ويف صحيح اجل, ( 9635)صححه األلباين يف صحيح الرتمذي ,  91663:رقم, 01/913
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  [ . 95,  93:إبراهيم .] فشبه هللا اإلميان بالشجرة
 . هو العلم واليقني  اليت ال بد هلا م  أصول وعروق وإن أصول اإلميان وعروقه

والتفكر يف  التأملهي أسباب زيادة اليقني ؛ ألن اليقني م  اإلميان فإن أسباب زيادة اإلميان و 
فكلما تفكر اإلنسان كلما ازداد إميان حىت  سبب لزيادة اإلميان واليقني معاً , والشرعية آيات هللا الكونية

  : كما قال هللا تعاىل ,  اليقني مرتبة يصل إىل

   

    

   

  

   

   

   

   

   

     

   

  [ .9:األنفال] وفرقت,  خافتو ,  قلوهبم وجلت هللا كرذ   إذا أي 
 قال,  ويقيناً  تصديقاً  زادهتم آياته عليهم ليتت   ذاإو ,  عقابه م  وافاخ باهلل وفواخ   إذا:  وقيل,  قلوهبم
 هللا ذكرنا إذا:  قال؟  زيادته فما : قيل,  ونقصاناً ,  زيادة لإلميان نإ: "  -رمحه هللا- حبيب ب  عمري
  : مث وصفهم بقوله  نهانقص فذلك,  وغفلنا سهونا وإذا,  زيادته فذلك ومحدناه وجل عز

   

   .(9).إمياهنم يف شك ال حقاً  :مقاتل قال,  يقيناً  يعين  
                                      

 . 9/992تفسري البغوي  (9)
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     : وقال هللا تعاىل 

    

      

   

 [ . 04: اجلاثية]  
    : وقال تعاىل 

    

   

    

  

   

  [ 093: التوبة.]  تنزل أن قبل ألهنم؛  نزلت حنيوإقرارًا , أي فزادهتم تصديقًا 
 به جاءهم ما كل بأن,  إمياهنم مجلة يف إال بعينها هبا والعمل,  هبا اإلقرار فرض لزمهم يك  مل السورة
 ووجب,  هللا عند م  بعينها بأهنا إلقرارا ضفر  لزمهم السورة هللا أنزل فلما فحق هللا عند م   نبيهم
 نزول زادهم اليت الزيادة هو ذلك فكان وفرائضه,  وحدوده,  هللا أحكام م  فيها مبا اإلميان فرض عليهم
  (0). اليقنيو ,  اإلميان م  هللا أعطاهم مبا يفرحون وهم,  هبا والتصديق,  اإلميان م  نزلت حني,  السورة

وال ريب أن , اليقني م  زيادة اإلميان : "  -رمحه هللا-هللا التسرتي  ب  عبدقال سهل كما 
 (9)". اإلميان كسيب باعتبار أسبابه , موهيب باعتبار نفسه وذاته

 عبد حديثمما يدل على أن التفكر والتأمل يف آيات هللا الشرعية سبب لزيادة اإلميان واليقني و 
 أنزل وعليك,  عليك قرأأ هللا رسول يا:  قلت,  علي اقرأ :)   النيب يل قال:  قال  مسعود ب  هللا
     : اآلية هذه إىل أتيت حىت النساء سورة فقرأت نعم:  قال .

    
                                      

 . 00/79تفسري الطربي  (0)

 . 427/ 5بصائر ذوي التمييز  (9)
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   [.30:النساء .]قال : 
 (4). تذرفان عيناه فإذا إليه فالتفت اآلن حسبك

إمنا هو , فكذلك اليقني لي  على مرتبة واحدة , ومدارج للسالكني ,  وإذا كان اإلميان شعباً 
ومعه , , وقبل ذلك  وحظهم يف السلوك إىل هللا, وقابليتهم , على مراتب متفاوتة بتفاوت إميان املؤمنني 

,  وال تنتهي مدارج اليقني, تنتهي أعمار الناس وقد ,  وعطائه, وفضله , ومنه , وبعده بتوفيق هللا تعاىل 
لو أن اليقني استقر يف القلب كما ينبغي لطار فرحًا وحزنًا شوقاً : "  -رمحه هللا  –قال سفيان الثوري 

      (3)". إىل اجلنة أو خوفاً م  النار 
, إمنا هو  وال مطالعة فكرية,  عقلياً  , وال إقناعاً  كمامياً   , وال استدالالً  فلسفياً  لي  اليقني برهاناً 

  : ومها يف الغار, واألذى يماحقهم م  كل جهة للصديق الويف  قال , املؤم   نور يقع يف قلب
       [31:التوبة]  ع و 
 : ) فقال .ألبصرنا قدميه حتت نظر أحدهم أن لو:  الغار يف وأنا ,  للنيب قلت : قال  بكر أيب
مع أهل األرض تجا, ولو  , يف معيته ونصره يف هللا يقني (0)(. ثالثهما هللا باثنني بكر أبا يا ظنك ام

 :  , قال عز م  قائل ليشككوه ما وجدوا عنده مثقال ذرة م  الشك يف هللا؛ قاطبة إنسهم وجنهم 
    

  [ .01:إبراهيم]  

: اإلميان على أربع دعائم: "ما اإلميان؟ فقال! يا أمري املؤمنني : علي ب  أيب طالب  لسئ وقد
   (9)".على الصرب والعدل واليقني واجلهاد

هناك  وهذا يدل على أن, الشك م  نواقض اإلميان فإن إذا كان اليقني م  أصول اإلميان و 
 .وبني اليقني واإلميان , عماقة وطيدة بني الشرك والشك 

                                      
 .111:رقم,  0/550ومسلم ,  3764: رقم , 3/0295أخرجه البخاري  (4)

 . 7/07أخرجه أبو نعيم يف احللية   (3)

 . 9410: رقم, 0153/ 3ومسلم ,  4354:رقم , 0447/ 4أخرجه البخاري  (0)

 . 42: رقم, 0/70أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  (9)
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فإن الشك عمامة على ضعف اإلميان ؛ ألن ارتكاب , وإذا كان اليقني عمامة على زيادة اإلميان 
املعاصي والذنوب والتهاون يف آداء احلقوق والواجبات ال يأيت إال م  ضعف اليقني يف آثار املعاصي أو 

ام الشرعية يرجع فالشك والرتدد واالضطراب يف املسائل العقدية أو األحك, شك يف احلساب والعقاب 
وال يرتددون يف األمور واملسائل اليت , وال يشكون , إىل ضعف اإلميان ؛ ألن املؤمنون حقًا ال يرتابون 

  : كما قال هللا تعاىل , توجب القطع واليقني 

   

   

  

    

   [ 35:التوبة .] ونظري هذا قوله تعاىل : 

  

   

   

  

   

     

   [05:احلجرات .] فاملؤمنون كاملوا اإلميان
وسلموا م  الشك والريب  وال يشكون فيما جاء به الرسول , هم الذي  ي صدقون بالرسل 

, فرتاهم يف حرية وتردد , وكمل هلم يقينهم خبماف الشاكون , واالضطراب والرتدد فسلم هلم إمياهنم 
 .حيارى هلكى نسأل هللا أن جينبنا طريقهم , يقدمون رجل و يأخرون آخرى 

إن اإلميان :)  قال رسول هللا , واإلميان يضعف يف القلب إن مل يتعاهده العبد بالعلم واليقني 

  (0)(.ليخلق يف جوف أحدكم كما خيلق الثوب اخللق فاسألوا هللا أن جيدد اإلميان يف قلوبكم 
                                      

وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  5: رقم, 0/35واحلاكم ,  1625:رقم, 9/452أخرجه أمحد   (0)

 (.0521)ويف صحيح اجلامع , ( 0515)
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, مات الشك والريب وفنت اهلوى والشبهات واخلماصة أن ضعف اإلميان سبب للوقوع يف ظل

أو السور حال نزوهلا , , جمرد التصديق باآليات : ولي  املقصود بالزيادة , واليقني مثرة لزيادة اإلميان 

وهو العلم التام املستقر يف النفوس , املنايف للشك , وإمنا املقصود هبا وصول اإلميان إىل درجة اليقني 

والرغبة يف اخلري , وقشعريرة اجلسد , ودمع العني , املؤم  م  رقة القلب وهو ما جيده , والريب 

فإن كانت اآلية اليت مسعها حتث إىل , فبذلك يزيد علمه باهلل , والنفرة م  الشر والسيئات , واحلسنات 

العبد فهذه زيادة اإلميان اليت يصل هبا , وإن كان هني ع  شئ انتهى عنه , فعل اخلريات سارع باملبادرة 

 .وهي درجة اليقني , إىل أعلى درجات اإلميان 

, وحمض اإلميان , وحقيقة اإلميان , على اليقني لفظ صريح اإلميان  وقد أطلق الرسول 

واحلق اليقني ,  حقيقة األمر أي يقني شأنه غوبل, ووجوبه , ما يصري إليه حق األمر : واحلقيقة معناها 

  (9). بعد الشك

 وما ليخطئه يك  مل أصابه ما أن يعلم حىت اإلميان حقيقة العبد يبلغ ال:)   ل رسول هللاقا

  .حمضه وكنهه  يعين خالص اإلميان و (4)(.ليصيبه يك  مل أخطأه

فسألوه إنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم   جاء ناس م  أصحاب النيب : قال  ع  أيب هريرة و 

  (3)(.ذاك صريح اإلميان:نعم قال  :قالوا .وقد وجدمتوه: قال . أحدنا أن يتكلم به 

 (5)(.تلك حمض اإلميان ) :ع  الوسوسة قال سئل النيب : قال  ب  مسعود  ع  عبد هللاو 
رمحه – ب  الديلمياأن : ومما يدل على أن العبد ال يبلغ حقيقة اإلميان حىت يبلغ درجة اليقني 

يء م  القدر فحدثين بشيء لعل هللا وقع يف نفسي ش : فقلت له أتيت أيب ب  كعب  : قال –هللا

                                      
 .  01/59لسان العرب  (9)

 .39:سبق خترجيه ص (4)

 . 049: رقم, 0/002أخرجه مسلم  (3)

 . 33:سبق خترجيه ص (5)
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, وهو غري ظامل هلم , وأهل أرضه عذهبم , لو أن هللا عذب أهل مساواته  : فقال . أن يذهبه م  قليب

يف سبيل هللا ما قبله هللا منك  ولو أنفقت مثل أحد ذهباً , هلم م  أعماهلم  ولو رمحهم كانت رمحته خرياً 

ولو , وأن ما أخطاك مل يك  ليصيبك , بك مل يك  ليخطئك وتعلم أن ما أصا, حىت تؤم  بالقدر 

مث  : قال. مثل ذلك  : فقال مث أتيت عبد هللا ب  مسعود : قال , مت على غري هذا لدخلت النار 

 فحدثين ع  النيب   مث أتيت زيد ب  ثابت : قال . مثل ذلك : فقال  أتيت حذيفة ب  اليمان 

    (9).مثل ذلك 

:  (.اإلميان  تلك برازخ) : أنه سئل ع  الرجل جيد الوسوسة فقال  ب  مسعود  هللا عبدوع  

برازخ  ):هو ما بني اليقني والشك يقال : ما بني أول اإلميان وآخره وقال بعضهم : قال بعضهم 

       (4).(اإلميان

 

 

 

 

 

 

 

                                      
,  77:رقم, 0/92واب  ماجه ,  3622:رقم, 995/ 3وأبو داود ,  90512: رقم, 45/365أخرجه أمحد  (9)

  (.9342)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 . 0/001النهاية يف غريب األثر,  4/332غريب احلديث الب  سمام  (4)
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 ثاينال املبحث

 عالقة اليقني باإلحسان 
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 املبحث الثاين
 اإلحسانباليقني  ةعالق

 :ن لغة اإلحسا
   (0). حيالقب ضد س احلَ , و  إحساناً  س حي   أحس  : تقول مصدر

 :واإلحسان لغة يطلق على معنيني 
 . وحسنته وكملته  اتقنته إذا , ويف كذا , كذا أحسنت: متعد بنفسه , كقولك  :األول 
      (9). النفع إليه وصلتأ إذا فمان إىل حسنتأ :متعد حبرف جر , كقولك  :الثاين 

  :  تعاىل قوله, ومنه  أساءه نقيض الظ  به وأحس ,  اإلساءة ضد إلحسانوا

  
 [ .011:التوبة ]درج الذي الطريق وسلوك باستقامة أي 

  . عليه السابقون
 قصة يف تعاىل قوله يف : قال أنه اهليثم أيب ع  األزهري وروى,  زينته:  حتسيناً  الشيء وحسنت  

   :  والسمام الصماة وعليه نبينا على يوسف
    

 [.011:يوسف ]أحسنت:  تقول والعرب,  إيل أحس  قد أي 
 وال,  إلينا أحس  أي : بنا أحس  وتقول,  إليه وأسأت,  إليه أحسنت أي:  بفمان وأسأت,  بفمان

 (4). بنا سيءت  

                                      
 . 04/005لسان العرب  (0)

 . 0/091فتح الباري  (9)

 . 043/039تاج العروس  (4)
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   :  تعاىل قولهومنه ,  السوءى ضد سىنواحل

  [ .6:الليل] قوله وكذلك,  اجلنة أراد 

   : تعاىل

   [. 96:يون] 

 . تعاىل هللا وجه إىل النظر والزيادة,  اجلنة هي فاحلسىن

    :  العزيز زيلالتن ويف,  السيئة ضد واحلسنة

    

 [.061:األنعام .] 

 وبدنه نفسه يف اإلنسان تنال نعمة م  يسر ما كل ع  هبا عربي   : احلسنة: "  الر اغب قال

       (0)". املشرتكة األلفاظ م  ومها تضادها والسيئة  ,  وأحواله

 :  تعاىل قولهمنه و ,  املساوي ضد األعمال يف احملاس و  

  

  [ .99:الرعد] م  عليهم ورد ما احلس  بالكمام يدفعون أي 

   :  تعاىل قولهومنه ,  غريهم سيء

 [ .14:البقرة ]حممد ةصف يف اصدقوا أي لليهود واخلطاب,  س ح   ذا قوالً  أي 

                                      
 . 43/394تاج العروس  (0)
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 تعاىل وقوله  :    

   [.1:العنكبوت .]يفعل أي 

           (9) .حسناً  حيس  ما هبما

 : اإلحسان اصطالحاً 

 :َيتلف معىن اإلحسان اصطالحاً باختالف السياق الذي يرد فيه على معنيني 

 م  فإن, وح س  الطاعة , اإلشارة إىل املراقبة : فإن املراد به إذا اقرتن باإلميان واإلسمام  :األول 

 هللا تعبد أن هو:)  فقال  جربيل سأله حني اإلحسان  النيب فسروقد ,  عمله أحس  هللا راقب

 (4) (. يراك فإنه تراه تك  مل فإن,  تراه كأنك

؛ ولذلك ذكره مؤخراً ؛  معاً  واإلسمام,  اإلميان صحة يف شرط وهو,  اإلخماص باإلحسان وأراد

 كان وإن,  حمسناً  يك  مل إخماص غري م  بالعمل وجاء,  بالكلمة تلفظ , فإن م  ألنه متعلق هبما

  (0). صحيحاً  إميانه

فإن املراد به فعل ما هو , إذا ورد اإلحسان مطلقًا دون أن يقرتن به اإلسمام واإلميان  :اآلخر 

      (9). مرغوب مستحس  كل ع ة عبار   احلسو ,  واحلس  وصف مشتق م  احلس , َحَس   
                                      

 .  001ـ  04/003لسان العرب  (9)

 . 19:سبق خترجيه ص (4)

 . 04/007لسان العرب  (0)

 . 43/301تاج العروس  (9)
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  : ضربان وهو املعروف من فعله ينبغي ما فعلفيكون معىن اإلحسان هو 

  . الغري على اإلنعام : أحدمها

 . حسناً  عمماً  عمل أو حمموداً  علماً  علم إذا وذلك فعله يف إحسان :خرواآل

 يعلمون ما إىل منسوبون أي :نونحيس ما أبناء الناس:"  ب  أيب طالب  علي قول ومنه

       (4) . " ويعملون

   :   قولهومنه 

    

[. 61: الرمح ](3). اآلخرة يف إليه س حي   أن إال الدنيا يف أحس  م  جزاء ما أي       

 أحسنت:  تقول ولغريه,  ناإلنسا لنف  يكون اإلحسان أن : واإلنعام اإلحسان بني والفرق

  (5). لغريه إال يكون ال واإلنعام,  نفسي إىل

 :ن واإلحسان نوعا

أن تعبد هللا كأنك :)  وهو املراد يف حديث جربيل , اإلحسان يف عبادة هللا :  النوع األول

         (6)(.فإن مل تك  تراه فإنه يراك, تراه 
 : العبادة إحسان: "   شرح حديث جربيليف  –رمحه هللا –قال اب  حجر العسقماين  

 (0)". املعبود ومراقبة,  هبا التلب  حال البال وفراغ,  واخلشوع,  فيها اإلخماص

                                      
 .  0/31التعاريف  (4)

 . 04/007لسان العرب  (3)

 .04/003املرجع السابق  (5)

 . 19:سبق خترجيه ص (6)

 . 0/091تح الباري ف (0)
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 كأنك هللا تعبد نأ اإلحسان:)   جربيل حديث معىن  يف -رمحه هللا– بطال اب  وقال

  (9)". له راقبةوامل بالطاعة وتعاىل سبحانه هلل اإلخماص مبالغة رادأف: " قال (. تراه

 شهودي إحسان يكمله باط  إميان يقيمه ظاهر إسمامهو  اإلحسان:"  -رمحه هللا-قال املناوي

."(4) 

واإلخماص فيها , وهو أعلى ,  ومراقبته,  تعاىل هللا حق ومراعاة,  العبادات تقانهو إ اإلحسانف

عني إىل اخلريات , املقربون يف علو وأعظمها , وأهله هم السباقني إىل الطاعات , املسار , مراتب الدي  

 .الدرجات 

 :وهو على قسمني , اإلحسان إىل عباد هللا : النوع اآلخر 

 .وهو أن تودي حقوق م  جيب عليك آداء حقوقهم على أكمل وجه, واجب  :القسم األول

إن ف, والبهائم , ويدخل يف هذا اإلحسان إىل احليوانات , بر الوالدي  , صلة األرحام : مثل 

وال تركتها , بدليل املرأة اليت دخلت النار يف هرة حبستها ال هي أطعمتها , اإلحسان إليهم واجب 

       (3).تأكل م  خشاش األرض 

, وهو ما زاد على الواجب م  بذل معروف م  نفع بدين : اإلحسان املستحب : القسم اآلخر

    :  تعاىل قولهومنه , أو علمي , أو مايل 

   .

 واإلحسان,  ماله ويأخذ,  عليه ما يعطي بأن العدل أن وذلك؛  العدل فوق اإلحسان إنف [.21:التوبة]

                                      
 . 0/951عمدة القاري  (9)

 . 0/3التعاريف  (4)

 .  9602: رقم, 3/9001ومسلم ,  4031:رقم, 4/0915أخرجه البخاري  (3)
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 وحتري,  واجب العدل فتحري,  العدل على زائد نفاإلحسا له مما أقل ويأخذ عليه مما رثأك يعطي أن

       (0). وتطوع بند اإلحسان

  :  قال هللا تعاىل, اإلحسان إىل م  أساء إليك  :أنواع اإلحسان ومن أجل 

   
  

  
    

   
 [.044: آل عمران  ] وقال تعاىل , :   

    
    
   

   
    

   
    

    [. 45, 43: فصلت.] 
 :قامات اإلحسانم

: إخماص العبودية  أيمقام املكاشفة وهذا :  (أن تعبد هللا كأنك تراه )  :وهي أعمامها  :األّول 
وأنه بني يديه كأنه يراه , وهذا يوجب , وهي استحضار قربه , بأن يعبد العبد ربه على هذه الصفة 

: )  قال رسول هللا : قال   هريرةوالتعظيم ؛ ولذا جاء يف حديث أيب , واهليبة , واخلوف , اخلشية 
 ( 9)(.أن ختشى هللا كأنك تراه 

, واملعىن إذا مل تستطع أن تعبد هللا   مقام املراقبةوهذا  (:فإن مل تك  تراه فإنه يراك )  : خرواآل 
 .كأنك تراه وتشاهده رأي عني فاعبد هللا كأنك تراه 

 (4) .واألول أكمل وأعلى املرتبتني, بة عبادة خوف وره :واآلخرعبادة رغبة وطمع ,  :فاألول
 العبادة يف تعاىل هللا مبراقبة مرأ   إذا العبد فإن لألول تعليل إنه قيل: "  -رمحه هللا-قال اب  رجب 

 ذلك على فيستعني,  عليه ذلك يشق قد فإنه,  يراه العبد كأن ىتح,  عبده م  قربه واستحضار, 

                                      
 . 43/390تاج العروس  (0)

 . 01:رقم, 0/31أخرجه مسلم  (9)

 .002ص. انظر شرح األصول الثماثة الب  عثيمني (4)
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,  أمره م  شيء عليه خيفى وال,  وظاهره,  وباطنه,  وعمانيته,  رهس على ويطلع,  يراه هللا بأن بإميانه
 م  هللا قرب إىل بالبصرية التحقيق دوام وهو,  الثاين املقام إىل االنتقال عليه سهل املقام هذا حتقق فإذا
 اهير  كأنه تعاىل هللا يعبد أن عليه شق م  أن إىل إشارة هو بل:  وقيل , يراه كأنه حىت ومعيته,  عبده
 أن هللا اتق:  العارفني بعض قال كما, إليه نظره م  فليستحي عليه ويطلع,  يراه هللا أن على هللا فليعبد
 على هللا م  واستحي,  عليك قدرته قدر على هللا خف : بعضهم وقال,  إليك الناظري  أهون يكون
 . منك قربه قدر

 على عمل وم ,  عارف فهو املشاهدة على هلل عمل م :  السلف م  العارفني بعض وقال
:  اإلخماص مقام:  أحدمها.  ذكرمها تقدم اللذي  املقامني إىل إشارة فيه,  خملص فهو إياه هللا مشاهدة

 هذا العبد استحضر فإذا,  منه وقربه,  واطماعه,  إياه هللا مشاهدة استحضار على العبد يعمل أن وهو
 إىل االلتفات م  مينعه عمله يف ذلك استحضاره ألن؛  تعاىل هلل خملص فهو,  عليه وعمل , عمله يف
 هلل مشاهدته مقتضى على العبد يعمل أن وهو,  املشاهدة مقام : والثاين,  بالعمل وإرادته,  هللا غري
,  ادةشهكال الغيب رييص حىت العرفان يف البصرية وتنفذ,  باإلميان القلب يتنور أن وهو,  بقلبه تعاىل
 فيه املقامات هذه أهل ويتفاوت  جربيل حديث يف إليه املشار إلحسانا مقام حقيقة هو وهذا

     (0)". البصائر نفوذ قوة حبسب

 :عالقة اليقني باإلحسان
إن اإلحسان لب اإلميان وروحه وكماله , وهي منزلة عالية رفيعة ال ي رتقى إليها إال باليقني , ويف 

واإلخماص , واإلنابة إليه , ومعرفته , وحمبته , راقبته اإلحسان واليقني كمال حضور القلب مع هللا , وم
 .له , وبل ومجيع مقامات اإلميان 

, وخشوعه , وتتفاوت بقدر ما يكون فيها م  حضور القلب , األعمال الصاحلة  قدر ويعظم 
 .والعقاب , ويقينه بالثواب , ومشاهدته 

 :ويتضح عالقة اليقني باإلحسان من خالل ما يلي 
 :وبلقائه اإلحسان يف عبادة هللا  عالمات اليقني باهللأن من : األول 

                                      
 . 47, 0/46جامع العلوم واحلكم  (0)
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ومراقبته هلل يف سره ,  وأعماله, يف عباداته  ازداد إحساناً  هومطلع علي كلما أيق  العبد أن هللا يراه
فاملراقبة واإلحسان مقرتنان باليقني , أحس  العمل بلقاء هللا ووقوفه بني يديه  وكذلك م  أيق , وإعمانه 

 .رتاناً الزماً اق
فتجده ال حيس  يف عبادته لربه , ه يف أعماله وتصرفاته ال يراقب ويف املقابل فإن الذي ال ي وق  باهلل

 أميت م  أقواماً  ألعلم : )  قال أنه  النيب ع   ثوبان يدل على هذا حديث, وينتهك حمارمه , 
  ثوبان قال(  منثوراً  هباءً  وجل عز هللا هافيجعل , بيضاً  هتامة جبال أمثال حبسنات القيامة يوم يأتون

 وم ,  إخوانكم إهنم أما : قال . نعلم ال وحن  منهم نكون ال أن لنا جلهم لنا صفهم,  هللا رسول يا :
فهذا  (0)(.انتهكوها  هللا مبحارم خلوا إذا أقوام ولكنهم,  تأخذون كما الليل م  ويأخذون,  جلدتكم

وجترؤا على , فضعفت مراقبتهم له , فساءت أعماهلم , عف يقينهم باهلل احلديث يدل على أن هؤالء ض
جعلوا هللا أهون الناظري  إليه , فاليقني هو شهود رؤية هللا للعبد حال  –والعياذ باهلل  –املعاصي ؛ ألهنم 

:  تعاىل العبادة فيتحقق اإلحسان , وكلما استشعر اإلنسان هذا ازداد إحسانًا يف العبادة , كما قال هللا

     

   

  

   

   [.4, 9:لقمان .]  فقد جعل هللا سبحانه م
 .وإخماصه , ل اليقني باآلخرة ؛ ألن اليقني باآلخرة يبعث على إحسان العم: صفات احملسنني 

وهو اليقني , مث وصف احملسنني بالعلم التام :" -رمحه هللا–قال الشيخ عبد الرمح  ب  سعدي 
  (9)".فيرتكون معاصيه , املوجب للعمل واخلوف م  عقاب هللا 

                                      
وصححه ,  3649: رقم, 5/36والطرباين يف املعجم األوسط ,  3935: رقم, 9/0301أخرجه اب  ماجه  (0)

   (.515)األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 .  606: تفسري السعدي ص (9)
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 بنور الربوبية حضرة مشاهدة على بالعبودية التحقق هو:  اإلحسان: " -رمحه هللا-وقال اجلرجاين
وهذا هو نور البصرية , أي أن اإلحسان يتحقق باستشعار مشاهدة رب العزة واجلمال  (4)"  البصرية
  .واليقني 

 تراه تك  مل نإف تراه كأنك هللا تعبد أن حساناإل: "   قوله: "  –رمحه هللا –وقال النووي 
 ربه يعاي  وهو,  ةعباد يف قام أحدنا أن قدرنا لو ألنا  وتيهاأ   اليت الكلم جوامع م  هذا ": يراك نهإف

 واجتماعه,  السمت وحس ,  واخلشوع,  اخلضوع م  عليه يقدر مما شيئاً  يرتك مل وتعاىل سبحانه
  (3)". به أتى الإ وجوهها أحس  على بتتميمها االعتناء على وباطنه , بظاهره

: قال  تراه كأنك هللا تعبد أن اإلحسان تفسري يف  قولهيف معىن  -رمحه هللا–وقال اب  رجب 
؛  يراه كأنه يديه بني وأنه,  قربه استحضار وهو,  الصفة هذه على تعاىل هللا يعبد العبد أن إىل يشري "

 هللا ختشى أن:)   هريرة أيب رواية يف جاء كما , والتعظيم,  واهليبة,  واخلوف,  اخلشية يوجب وذلك
  (9)". وإكماهلا,  وإمتامها,  حتسينها يف اجلهد وبذل,  العبادة يف النصح أيضاً  ويوجب (0) (.تراه كأنك

وسبب حلفظ اجلوارح م  املعاصي ؛ , وإتقانه , كما أن اليقني باآلخرة وسيلة إلحسان العمل 
 فيما   النيب ع   ذر أيب ع وحيصي عليه أقواله , ف, ألن املوق  يعلم أن هللا يكتب عليه أعماله 

 فم  إياها أوفيكم مث لكم أحصيها أعمالكم هي إمنا باديع يا:)  قال أنه وتعاىل تبارك هللا ع  روى
  (4)(. نفسه إال يلوم  فما ذلك غري وجد وم ,  هللا فليحمد خرياً  وجد

,  وعرض,  ونشر,  وحشر,  وقرب,  موت م  اآلخرة مواط  يف ا تأمل وتفكرإذ العبد إنو 
,  العرض لذلك هتيأ تعاىل هللا على معروض أنه وعلم,  ذلك وغري, ونار , وجنة , وصراط ,  وحساب

 .بالعمل الصاحل  لآلخرة ستعدفي
واحلاصل أن م  حيس  إىل نفسه بإخماص التوحيد والعبادة , أو إىل غريه بالقول أو الفعل فإن 

  :  ذلك دليل على يقينه باهلل واليوم اآلخر ؛ ولذلك قال هللا تعاىل

                                      
 . 0/97التعريفات  (4)

 . 051,  057/ 0شرح النووي على صحيح مسلم  (3)

 .064:سبق خترجيه ص (0)

 .  46,  0/45علوم واحلكم جامع ال (9)

  . 9577: , رقم3/0223أخرجه مسلم  (4)
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  [ . 61:الرمح .] فاإلحسان األول يف اآلية الكرمية

هل جزاء : واملعىن , هو اجلنة : واإلحسان الثاين , قول ال إله إال هللا  -هو ـ كما قال اب  عباس وغريه
 إال الدنيا يف أحس  م  جزاء هل : وقيلإال اجلنة ,  وعمل مبا جاء به حممد , م  قال ال إله إال هللا 

   (3)(. اآلخرة يف يهإل س حي   أن
, وخشوعه , وإن الذي يوق  بلقاء هللا يصلي صماة مودع , صماة خاشعة , فيحس  وضوءه 

ويستمر التكفري ما استمر اإلحسان ؛ ألن م  استشعر أنه مودع , فيكفر به م  سيئاته , وركوعه 
 إىل رجل جاء :لقا األنصاري  أيوب أيب ع ف وأمتها على أحس  وجه ,, بصماته صماها بإتقان 

 (5)(. مودع صماة فصلن  صماتك يف قمت إذا)  : قال . وأوجز علمين هللا رسول يا:  فقال  النيب

,  يعود إليها أبداً و , يرجع ال أنه  أيق صماة م   صليوي, أي إذا شرع يف الصماة فليقبل على هللا 

وم  , شوع الذي هو روح الصماة والتلب  باخل, على قطع العمائق  فإنه إذا استحضر ذلك كان باعثاً 

والصماة , غاية األدب  هالقدرة فجدير بأن يمازمالقوة و أيق  بقدومه على عظيم شديد االنتقام ذي 

وقد شهد , ويصلي صماة مودع , فيخشع , فم  حتقق بالصلة ملعت له طوالع التجلي , صلة العبد بربه 

    :  قال تعاىل, القرآن بفماح اخلاشعني 

    

    [. 

  (0)[9:املؤمنون

 :أن اإلحسان واليقني كالمها يعرف بأنه املراقبة: الثاين 

                                      
 .07/019تفسري القرطيب  (3)

وحسنه األلباين يف السلسلة ,  3070:,رقم9/0426واب  ماجه ,  94535: رقم, 5/309أخرجه أمحد  (5)

 . (311)الصحيحة 

 . 412, 0/411فيض القدير  (0)
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, وإحسان الطاعة , لقد سبق أن عرفنا اإلحسان عندما يقرتن به اإلسمام واإلميان بأنه املراقبة  

م   , فإن هلل واليوم اآلخر ما حصل يف القلب مراقبةً , فلوال اليقني باهلل  ملراقبةيفسر با وكذلك اليقني

 ليكون؛  الصاحلني جمالسة إذا كان يندب إىلو فأحس  العمل , ,  هقلبوخشع , أيق  باهلل راقب هللا 

ع  عبده إن هللا ال يغيب ف منهم واستحياءً ,  هلم احرتاماً ؛  النقائص م  بشيء التلب  م  مانعاً  ذلك

  . والعل  سريف ال طرفة عني فكان أحرى به أن يراقب ربه ويستحيي منه

 م  نإف , املعاصي ع  منعه القلب باشر إذا حساناإل نكما أ: " -رمحه هللا –قال اب  القيم 

 يصري حبيث قلبهى عل ورجائه,  وخوفه,  وحمبته,  ذكره الستيماء الإ كذلك يك  مل يراه نهأك هللا عبد

       (9)". يشاهده نهأك

    :  قال هللا تعاىل

     

  . [ 945: ة البقر  ]وقال تعاىل :  

     

  . [59:األحزاب] وقال تعاىل  :   

    .[3:احلديد.] وقال تعاىل  :  

     .[ العلق

 .واخلوف م  هللا , اليت م  أيق  هبا أحدث يف قلبه املراقبة  إىل غري ذلك م  اآليات. [03:
,  وتعظيم ما عظم هللا, إيثار ما أنزل هللا : عمامة املراقبة "  : -رمحه هللا-املصري  قال ذو النون

   (0)". وتصغري ما صغر هللا

                                      
 . 0/37اجلواب الكايف  (9)

 .9/65لسالكنيمدارج ا (0)
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وتيقنه باطماع احلق سبحانه وتعاىل , دوام علم العبد  :هي  املراقبة: "  -رمحه هللا-وقال اب  القيم

وهي مثرة علمه بأن هللا سبحانه رقيب , هي املراقبة : وباطنه فاستدامته هلذا العلم واليقني , على ظاهره 

وكل طرفة , وكل نف  , وكل حلظة , هو مطلع على عمله كل وقت و , سامع لقوله , عليه ناظر إليه 

   (9)". عني

,  احلضور وجه على الدنيا يف ربه املؤم  يعبد أن هو اإلحسانأن :"  -رمحه هللا-قال اب  رجب

 يف عياناً  هللا وجه إىل النظر ذلك جزاء فكان,  عبادته حال يف إليه وينظر,  بقلبه يراه كأنه واملراقبة

 . رةاآلخ

   اآلخرة يف الكفار هللا جزاء ع  به تعاىل هللا أخرب ما هذا وعك  

    

  [ .05:املطففني] حلاهلم جزاء ذلك وجعل 

 همجزاؤ  فكان,  الدنيا يف ومراقبته,  معرفته ع  حجبت حىت قلوهبم على الران تراكم وهو,  الدنيا يف

 (4)". اآلخرة يف رؤيته ع  جبواح   أن ذلك على

وهذه املعرفة إذا صارت يقيناً خالية م  الشك مث استولت , إذن فاملراقبة تثمر معرفة هللا يف القلب 

فإذا استولت على القلب , على القلب قهرته ؛ فرب علم ال شك فيه يغلب على القلب كالعلم باملوت 

 .  وصرفت مهه إليه ؛ واملوقنون هبذه املعرفة هم املقربون , ب الرقيب استجرت القلب إىل مراعاة جان

 : الصدقة واإلنفاق يف سبيل هللا من صفات املوقنني احملسنني:  الثالث

                                      
 . 9/65املرجع السابق  (9)

 . 0/091فتح الباري  (4)
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والصدقة : )  فإن هذا دليل على صدق إميانه ؛ لقوله , إن م  ينفق يف سبيل هللا ابتغاء وجهه 

برهان واضح ودليل صادق على صدق اليقني  دقات يف سبيل هللابذل املال والص مبعىن أن  (0)(.برهان

كما بل حتبون املال حبا :) إذ املال حمبوب إىل النف  ومولعة به كما قال تعاىل ؛ وقوة اإلميان 

   [.1ٍ:العاديات](. وإنه حلب اخلري لشديد :) وقال  [91:الفجر ](.مجا

ه يوق  بأن وال يهاب النقص ؛ ألن,  خيشى الفقر باخللف م  هللا تعاىل جيعله ال وقوة يقني املؤم 

,  ينزالن ملكان إال فيه ادعبال يصبح يوم م  ما) :   هللا رسولوكذلك يستشعر قول , هللا رزاق 

 (9)(. تلفاً  ممسكاً  أعط اللهم:  اآلخر ويقول,  خلفاً  فقاً من أعط اللهم:  أحدمها فيقول

س  إىل نفسه باحل وحمس  إىل , والبخل , ووقاية نفسه م  الشح , سنات وهو يف الوقت ذاته حم 

  :  قال هللا تعاىل, أو غري ذلك , أو تفريج كربه , غريه بالتيسري على معسر 

    

   [ .2:احلشر  .] وقال هللا

   : تعاىل

    

    

    

[ .091:النساء ]م  احلقوق اإلنسان على ما بذل يف الرغبة عدم وهو,  الشح على النفوس جبلت أي 

 خللقا هذا قلعي إلنسان أنل ينبغيف , طبعاً  ذلك على جمبولة فالنفوس,  له الذي احلق على واحلرص, 

 اإلنسان وفق فمىته , علي الذي احلق بذلو , يف حقه  السماحةم   ضدهب ستبدلهيو , فسه ن م  الدينء

 جيتهد مل م  خبماف باحلسىن هتومعامل,  خصمه وبني,  بينه الصلح عليه حينئذ سهل احلس  اخللق هلذا
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 أن يرضى وال,  ماله مجيع إال هيرضي ال ألنه؛  واملوافقة الصلح عليه يعسر فإنه,  نفسه م  الشح إزالة يف

   :  قالف, ذكر بعد ذلك العماج  مث,  عليه ما يؤدي

   اخلالق عبادة يف حتسنوا أي 

 اإلحسان طرق جبميع املخلوقني إىل وحتسنوا,  يراه فإنهه يرا يك  مل فإن , يراه كأنه ربه العبد يعبد بأن

 مجيع وترك,  املأمورات مجيع بفعل هللا وتتقوا,  ذلك غري أو,  جاه أو,  معل أو,  مبال نفع م 

 (0).احملظور برتك وتتقوا,  املأمور بفعل حتسنوا أو,  احملظورات

 :  ومما يدل على أن اإلنفاق يف سبيل هللا م  صفات احملسنني قوله تعاىل

     

   

    

    

 [.025:  البقرة] 

 :الصرب عند املصائب وامللمات من صفات املوقنني احملسنني : الرابع 
وأمل يف الصدور ال يثبت عندها إال م  ثبته هللا , إن املصائب والبمايا هلا وقع يف النفوس 

   : واليقني ؛ ولذا قال هللا تعاىل  باإلحسان

    

  [ . 005:هود .] قال تعاىل و:  
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  [ .21:يوسف ] فما يصرب على البماء

  : وقال تعاىل , ن إال أهل اإلحسا

   
   
  

   

  [. 055:البقرة.] وقال تعاىل :  

  
   

    
    

   

    [ 36, 35:البقرة.]  فاآلية

وعلم أن , واليوم اآلخر , تبني أن التسلح بالصرب عند املصائب شاق عسري إال على م  أيق  بلقاء هللا 

:)  واطمأن مبا يأتيه م  عند هللا ؛ ولذلك قال النيب , فسك  قلبه ,  سبحانه وتعاىل مرجعه إىل هللا

 خرياً  فكان شكر سراء أصابته إن , للمؤم  إال ألحد ذاك ولي ,  خري كله أمره إن املؤم  ألمر عجباً 

  (9)( . له خرياً  فكان صرب ضراء أصابته وإن,  له

 : من صفات املوقنني أن اإلحسان يف معاملة اخللق: اخلامس 
فإن هذا حيمله على اإلحسان إىل الناس , ,  إن املؤم  عندما يوق  بالثواب م  عند هللا 

  كما ورد يف حديث أيب هريرة والسعي يف قضاء حوائجهم , والصرب على أذاهم , والتجاوز عنهم ,
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 أن هللا لعل عنه جتاوزوا : يانهلفت قال معسراً  رأى فإذا,  الناس يداي  تاجر كان: )  قال  النيب ع 
       (0)(. عنه هللا فتجاوز,  عنا يتجاوز

 أن أحدكم أيعجز : )  هللا رسول قال:  قال  عجمان ب  الرمح  عبد وكما جاء يف حديث
 قال,  همبعنا قبلكم م  كان فيم  لرج: )  قال؟  ضمضم أبو وم :  قالوا, (  ضمضم أيب مثل يكون
 (9) (. شتمين مل  عرضي: 

  : فقال هللا تعاىل , وقد حث هللا على اإلحسان يف دفع اخلصومة واخلمافات 
   

   
    

   
   
  [ .43:فصلت ]ع باليت هي أحس  يقضي على العداوات فالدف

, وتنتهي الصراعات , وتنطفئ بذلك نار الفنت , ومودة رحيمة , ويبدهلا صداقة محيمة , بني الناس 
  : فقال هللا تعاىل , والضعفاء باإلحسان ما حث هللا على معاملة اليتامى وك

    
    

    [059:األنعام.]  وحث كذلك على القول
    : فقال تعاىل , احلس  عند خماطبة الناس 

    
    

    
    
  [54:اإلسراء .] وسوء , وسوء الفهم , فاإلحسان وسيلة إلزالة ما يف النفوس م  الكدر

واجلزاء م  , وكف األذى إال املوق  بالثواب , وال جياهد نفسه يف بذل املعروف , وحنو ذلك , الظ  
 .عند هللا 

ت جيعل العبد وإن اليقني باآلخرة واحلساب يوم القيامة حني ال يكون القصاص إال م  احلسنا
حيرص كل احلرص على الرباءة م  حقوق الناس كما حيرص على اإلحسان إليهم ليقينهم حبديث الرسول 

  رسول قال,  متاع وال له درهم ال م  هللا رسول يا فينا املفل :  قالوا ؟أتدرون م  املفل  :) قال 

                                      
  .  0279: رقم, 9/740أخرجه البخاري  (0)

رقم , 3/406والبزار ,  06311:رقم,  2/77وعبد الرزاق يف مصنفه ,  3117:رقم, 3/979أخرجه أبو داود  (9)

 . (0139)وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود ,  4417:



- 219 - 
 

 هذا وقذف,  هذا شتم قد ويأيت,  كاةوز  وصيام بصماة القيامة يوم يأيت أميت م  املفل  إن: )   هللا
 فإن,  حسناته م  وهذا,  حسناته م  هذا فيعطى,  هذا وضرب ,هذا  دم وسفك,  هذا مال وأكل, 

  (0)(.النار يف طرح مث عليه فطرحت,  خطاياهم م  أخذ عليه ما يقضى أن قبل حسناته فنيت

 يزول األمر هذا ألن ؛ ماله قل له أو م  مال لي  م  ال املفل  فاحلديث يوضح أن حقيقة

 اهلماك اهلالك املفل  حقيقة وإمنا ,حياته  يف ذلك بعد له حيصلبإعسار  ينقطع ورمبا,  مبوته وينقطع

هو م  خيسر جنة عرضها السموات واألرض ؛ ألجل حقوق الناس اليت  املنقطع اإلعدام واملعدوم التام

 النار يف ألقي مث عليه فوضعت سيئاهتم م  أ خذ حسناته فرغت فإذا,  لغرمائه حسناته فتؤخذ, عليه 

واليقني هبذا كله م  أكرب الدوافع لإلحسان إىل الناس والبعد ع  ,  وإفماسه وهماكه خسارته فتمت

 .لئما يكون القصاص م  حسناته يوم ال ينفع مال وال بنون إال م  أتى هللا بقلب سليم ؛ إساءهتم 

 : من أعمال القلوب  اليقني واإلحسان كالمها: السادس 

ولك  اإلحسان يظهر , إن كمًا م  اإلحسان واليقني يشرتكان يف كوهنما م  أعمال القلوب 

 اإلحسانجليًا يف عمل اجلوارح , واليقني يظهر يف عمل القلب , وكل واحد منهما متضم  لآلخر , ف

واليقني مرتبة ال ميك  أن  , وغريهاواليقني  واملراقبة واإلخماص الزهد م  السالكني مقامات يتضم 

 .يرتقي هلا بدون اإلحسان 

وكذلك اليقني فإنه روح , واإلحسان م  أفضل منازل العبودية ؛ ألنه لب اإلميان وروحه وكماله 

معلقاً  -رمحه هللا–ومدار اإلميان عليه , قال اب  القيم , أعمال القلوب اليت هي روح أعمال اجلوارح 

 كمال إىل فإشارة احلديث وأما: " قال  (9)(.عبد هللا كأنك تراه أن ت:) على حديث جربيل 

,  له واإلخماص,  إليه واإلنابة,  ومعرفته,  وحمبته,  خلشيته اجلامعة ومراقبته,   هللا مع احلضور
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فما يكتمل إميان العبد , وال تكتمل العبادة إال باجتماع اإلحسان واليقني  (0)" .اإلميان مقامات وجلميع

    : ال هللا تعاىل, ق

    

    

   

   

  [.095:النساء .] وقال تعاىل:   

    

    

   

    

 [ .99:لقمان.]  لي  اإلميان بالتحلي وال : " قال -رمحه هللا–وع  احلس  البصري

  (9)" . األعمال وصدقتهولك  ما وقر يف القلب , بالتمين 

 :على اإلخالص أن اإلحسان واليقني كالمها يبعث : السابع 
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 م  سر اإلخماصو  (4)(.  اإلخماص: )  هو اإلحسانبأن  -رمحه هللا–عرف بدر الدي  العيين 

؛ ألن العبد حني ي وق  بنظر هللا إليه يبعثه  مرسل نيب وال,  مقرب ملك عليه يطلع ال تعاىل هللا أسرار

 . فيها املراقبة وهناية,  لعبادةا يف اإلخماص كمالففي كما  منهما  , ذلك على اإلخماص يف  العبادة 

 :مها يأيت مبعىن املعاينة واملشاهدة واملكاشفة اإلحسان واليقني كالأن : الثامن 

وكذلك اإلحسان فإنه حيمل هذه املعاين  (3)سبق أن ذكرنا أن اليقني يأيت مبعىن املعاينة واملشاهدة 

ينور قلبه بنور اإلميان حىت يصري  , أينه يراه أن يعبد العبد ربه كأمعىن :" -رمحه هللا –قال اب  حجر  ,

  (5)". بقلبه كالعيان الغيب عنده مشهوداً 
,  األخبار يف مكاشفة : أوجه ثماثة على وهو املكاشفة هو اليقني: "  -رمحه هللا–قال اب  القيم 

 الشيء رظهو  باملكاشفة القوم ومراد,  اإلميان حبقائق القلوب ومكاشفة,  القدرة بإظهار ومكاشفة
 وهذا,  أصماً  ريب وال,  شك معه يبقى فما,  العني إىل املرئي كنسبة إليه نسبته يصري حبيث للقلب
     (0)". اإلحسان مقام وهو,  اإلميان هناية

 ويقني,  داللة ويقني,  خرب يقني : أوجه ثماثة على اليقني : " -رمحه هللا–الوراق بكر أبو وقال

  (9)". مشاهدة

: " كما قال بعض السلف , ابتداؤه املكاشفة :"  -رمحه هللا–  عبد هللا التسرتي وقال سهل ب

 (4) ".مث املعاينة واملشاهدة , " لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً 
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وغريها كأنه عيان  , يشاهده , هو أن يصري املخرب به م  األمور الغيبية :  املكاشفة يقنيواملراد ب

 هللا رسول بعيين رأيتهما:  قال؟  وكيف : له قيل,  حقيقة والنار اجلنة أيتر :  بعضهم لو قمثل , بعينه 

 (3)(.بصره خبماف ويزيغ,  يطغى قد بصري فإن,  بعيين هلما رؤييت م  عندي آثر بعينيه هلما ورؤييت 

يقني واملعاينة هي غلبة اليقني على القلب , وت سمى مرتبة عني ال, واملشاهدة , وخنلص إىل أن املكاشفة 

 ., وهو مقام اإلحسان بأن يعبد هللا كأنه يشاهده ويراه 

 : أن هناك عالقة وثيقة بني درجات اليقني ومقامات اإلحسان : التاسع 

 أن وهو( : أن تعبد هللا كأنك تراه ) وهو : مقام الرغبة والطلب :  إن املقام األول لإلحسان

في حس  عبادته هلل , وهذه هي مرتبة حق ,  بعينه يراه كأنه حىت بقلبه هللا مشاهدة ى العبدعل يغلب

 .اليقني م  مراتب اليقني 

( فإن مل تك  تراه فإنه يراك: )هو مقام الرهبة واخلوف  :واملقام الثاين من مقامات اإلحسان 

 تراه تك  مل فإن:  احلديث تقديريكون ف,  يعمل ما كل يرى عليه مطلع هللا أن يستحضر أنوهو 

مبعىن أن يعلم العبد علم يقني بنظر  وهذه هي مرتبة علم اليقني , يراك فإنه العبادة حسانإ على فاستمر

 .هللا إليه

 أيب رواية يف ربع   وقد,  وخشيته,   هللا معرفةان يثمر  ومراتب اليقني, ومقامات اإلحسان  
 كأنك هللا شىخت أن: ) قال؟  اإلحسان ما هللا رسول يا:  قال :)  هللا رسول قال :قال  هريرة
وهذه مل  له علم اليقني , أو , ورغبة يف الثواب , إما أن يعبده رهبة م  العقاب  العبد ألن (0)(.تراه
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, وكونه عبدًا , وهذه مل  له عني اليقني , أو يعبده لكونه إهلًا , وقبول تكاليفه , يعبده تشر فًا بعبادته 
 (9).ني وهذه مل  له حق اليق, واإلهلية توجب العبودية 

 :أن أسباب زيادة اليقني هي أسباب زيادة اإلحسان : العاشر
وفعل أسباب زيادة اإلميان ارتقى إىل درجة اليقني , فإن املسلم إذا زاد إميانه بامتثال أركان اإلميان  

 هللا إن: )   هللا رسول قال:  قال  هريرة أيب يدل على هذا حديث, مث إىل درجة اإلحسان , 
 افرتضت مما إيل أحب بشيء عبدي إيل تقرب وما,  باحلرب آذنته فقد ولياً  يل عادى م  : لقاتعاىل 
 وبصره,  به يسمع الذي مسعه كنت أحببته فإذا,  أحبه حىت بالنوافل إيل يتقرب عبدي يزال وما,  عليه
 استعاذين ولئ  ألعطينه سألين وإن,  هبا ميشي اليت ورجله,  هبا يبطش اليت ويده,  به يبصر الذي

 (4)(. مساءته أكره وأنا املوت يكره املؤم  نف  ع  ترددي فاعله أنا شيء ع  ترددت وما,  ألعيذنه
فإنه , ونوافل العبادات , فهذا احلديث يدل على أن املؤم  عندما يزداد يف التقرب إىل هللا بالطاعات 

فيزداد إقبااًل على هللا , ومشاهدته له ,  ومراقبته, ويزداد يقينه , فيستشعر معية هللا له , يرتقي إميانه 
 وأنه,  كان حالة أي على ويبصره,  يراه هللا أن وعلم , مبعصية هم إذاومسارعة يف اخلريات , وكذلك 

 ع  أحياناً  يذهل نساناإلولك  ,  عنها ورجع,  املعصية ع  كف الصدور ختفى وما األعني خائنه يعلم
,  يتذكر وال,  منه بعيد تعاىل هللا أن فيظ ,  جاهماً  يكون أو يراه أنه املعصية حني فينسى إليه هللا نظر
,  علم ولو,  املعصية يف فيقع,  جيهل أو,  ذلك فينسى,  املعمول العمل حني جوارحه حيرك أنه ويعلم
 هللا أن العبد علم فإذا منها وهرب,  عنها لكف املعصية حني يراه لو كبرياً  رجماً  أو,  والده أن وحتقق
 . عنها كف املعصية حني يف يراه

 : أن اإلحسان واليقني يوجبان دوام الشكر : احلادي عشر 
إذا تأمل العبد حاله أيق  أن ما هو فيه م  احلسنات م  فضل هللا ؛ فشكر هللا تعاىل فزاده م  

له إال م  نفسه ونعمًا يفيضها عليه , وإذا أيق  أن الشر ال حيصل , وعممًا صاحلًا , فضله علمًا نافعًا 
فزال عنه سبب الشر ؛ فيكون العبد دائمًا شاكرًا مستغفرًا , فما يزال اخلري , وتاب , بذنوبه , استغفر 

 ألمر عجباً : )   هللا رسول قال : قال الرومي  صهيب ع , يتضاعف له , والشر يندفع عنه 
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 وإن,  له خرياً  فكان شكر سراء أصابته إن للمؤم  إال ألحد ذاك ولي ,  خري كله أمره إن املؤم 
 (0)(. له خرياً  فكان صرب ضراء أصابته

ويقني العبد بأن ما أصابه م  حسنة فم  هللا , وما أصابه م  سيئة فم  نفسه أوجب له شكر 
   .واآلثام , والتوبة مما جنته نفسه م  املعاصي , هللا على تفضله وإنعامه وكذلك االستغفار 

    : قال هللا تعاىل 

     

    

   

    

   [ .72:النساء.] 

 : أن اإلحسان واليقني وسيلة لنهوض األمة : الثاين عشر 
العمل , وحيققوا اخلمافة يف األرض , وأن يبلغوا الكمال  أناط بالعباد أن حيسنوا إن هللا 

املستطاع , فإذا غلبتهم طباعهم الضعيفة فلم يصلوا إىل هذا الشأن كرروا احملاوالت , ومل يسرتحيوا إىل 
 النقص أو القصور , بل البد أن جياهدوا حىت يبلغوا درجة الكمال املستطاع مستشعري  قول الرسول 

 (9) (. شيء كل على اإلحسان كتب هللا إن:) 
وأن يصرف جهده على النافع م  , واإلحسان يقتضي أيضًا م  املسلم أال يضيع وقته هباًء 

 عمره ع :  يسأل حىت القيامة يوم عبد قدما تزول ال:)   هللا رسولاألمور استيقانًا منه ؛ حلديث 
 (4)(.أبماه فيم جسمه وع ,  أنفقه وفيم , اكتسبه أي  م  ماله وع ,  فعل فيم علمه وع ,  أفناه فيما

                                      
 . 016:سبق خترجيه ص (0)

 . 0255: , رقم4/0531أخرجه مسلم  (9)

صححه األلباين يف صحيح , ( هذا حديث حس  صحيح:) وقال,  9307: رقم, 3/609أخرجه الرتمذي  (4)

 . (096)الرتغيب والرتهيب 
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ناظر  واإلحسان يقتضي م  املسلم إتقان العمل املنوط به إتقان م  يعلم علم اليقني أن هللا 
  .وترتقي اجملتمعات , إليه مطلع على عمله , وهبذا اإلتقان تنهض األمم 

 :أن اليقني طريق الوصول إىل اإلحسان : الثالث عشر 
فقد وصل , ولك  كل م  وصل إىل درجة اإلحسان , وصل إىل درجة اليقني  لي  كل م  آم  

إىل درجة اليقني ؛ ألن اإلحسان مرتبة عليا ال يرتقى إليها إال بعد أن يستقر اليقني يف القلب , فما 
وعممًا , وال يوصف باليقني إال م  اطمأن قلبه علمًا , يوصف باإلحسان إال م  استقر اليقني يف قلبه 

ويسارعون يف , وجيتنبون هنيه , فقد وهب هللا أنبياءه عليهم السمام م  اليقني ما جعلهم ميتثلون أمره , 
وامتثاله ألمره ,  حصل له م  اليقني ما أمثر كمال انقياده هلل  خليل هللا إبراهيم : رضاه , فمثمًا 

وأوليائه املصطفني األخيار , , ه ملثل ذلك م  رسل يقينًا ال يكاد يوجد عند أحد إال مل  وفقه هللا 
قال هللا , وال تواىن بل أسرع يف االمتثال , وال تردد , وال تضعضع , فقد أمره هللا أن يذبح ابنه فما تأخر 

     : تعاىل 

   

     

    

     

     .

 أي     : مث قال تعاىل [ 019:الصافات]
       (0) . هللا ألمر وانقادا استسلما

  مرعا ب  عقبة ع ف, وعمامة اليقني بإطماع هللا عليه , وإن خمافة هللا بالغيب دليل اإلحسان 
,  بالصماة يؤذن جببل شظية رأس يف غنم راعي م  ربكم يعجب:)  يقول  هللا رسول مسعت :قال

                                      
 . 4/073التسهيل لعلوم التنزيل  (0)
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 غفرت فقد,  مين خياف,  الصماة ويقيم,  يؤذن هذا عبدي إىل انظروا:  وجل عز هللا فيقول ويصلي
 (9) (.اجلنة وأدخلته,  لعبدي

 : أن املوقن احملسن هو الذي يطبق شرع هللا: الرابع عشر 

فإن م   ورسوله  إن املوق  هو الذي يعلم أن اإلحسان كل اإلحسان يف حتكيم قول هللا 

 :  تعاىل قال, ه يف شرعه وإحسان, له عدل هللا يف حكمه أيق  باهلل العدل احلكيم تبني 

  

     

    

 [.51:األنعام .]حكماً  هللا م  أعدل أحد ال أنه يعرفون الذي  هم نيوقنو أن الذي   أي 

  (0). بياناً  منه أحس  وال, 
 عقل مل  حكمه يف هللا م  أعدل وم  أي: " يف تفسري هذه اآلية  –رمحه هللا –قال اب  كثري 

,  بولدها الوالدة م  خبلقه وأرحم,  حلاكمنيا أحكم هللا أن وعلم,  وأيق ,  به وآم ,  شرعه هللا ع 

    (9)".  شيء كل يف العادل,  شيء كل على القادر,  شيء بكل العامل هو تعاىل فإنه

 احلكمني بني الفرق يعرف الذي هو فاملوق : "  -رمحه هللا–وقال الشيخ عبد الرمح  السعدي 

 التام العلم هو واليقني اتباعه وشرعاً  عقماً  تعنيي وأنه والبهاء احلس  م  هللا حكم يف ما بإيقانه ومييز

  (4)".  للعمل املوجب

                                      
,  155:رقم, 07/412والطرباين ,  0913:رقم, 9/3وأبو داود ,  07451:رقم, 3/035أخرجه أمحد  (9)

 (.30)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  666:رقم, 9/91والنسائي 

 . 09/03التفسري الكبري  (0)

 . 9/61تفسري اب  كثري  (9)

 . 0/945تفسري السعدي  (4)
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 : وقد أ مروا أن يكفروا به مث قالوا , عندما احتكموا للطاغوت  املنافقنيوقد كذب هللا قول 

    

  [ .29:النساء ] وقوهلم هذا م  تلبي  الشيطان

  : ؛ ولذا قال هللا تعاىل عنهم عليهم 

   

   . [21: النساء .] أنه زعم فم 

 الشيطان إضمال م  هوو ,  ذلك يف كاذب فهو,  هللا حكم على الطاغوت حكم واختار,  مؤم 

وإن كمال اليقني يف تطبيق ,   هورسول  هللاقول  حتكيميف  كل اإلحسان  اإلحسان فإن,  إياهم

 . شرع هللا تعاىل

 :إن إحسان الظن يأيت مبعىن اليقني : اخلامس عشر

كما يف حديث " حس  اليقني"سبق أن ذكرنا أن الظ  يراد به أحيانًا اليقني ويطلق عليه لفظ 

:  ثة أيام يقولقبل موته بثما مسعت رسول هللا  : الق -رضي هللا عنهما– األنصاريجابر ب  عبد هللا 

  (0) ( . ال ميوت  أحدكم إال وهو حيس  الظ  باهلل عز وجل )

ويغفر له ؛ لئما يدخل قلبه اليأس م  روح , ومعىن حس  الظ  هنا هو أن يوق  بأن هللا سريمحه 

فيعتقد موقنًا أن هللا , هللا الذي هو م  أكرب الكبائر بل على اإلنسان أن حيس  الظ  بربه عند مرضه 

وإذا فعل طاعة أن حيس  الظ  بأن هللا سيقبله منه , كذلك , وينقيه م  الذنوب هبذا البماء , ريمحه س

على اخلوف  الرجاء غلبوي, ويغفر له , إذا حضرته سكرات املوت أن حيس  الظ  بربه بأن هللا سيقبله 

 الطاعات  م كثاراإل  على واحلرص,  والقبائح,  ياملعاص ع  االنكفاف اخلوف مقصود ألن ؛

 إىل لمافتقار املتضم  الظ  إحسان فاستحب,  احلال هذا يف معظمه أو,  ذلك تعذر وقد,  واألعمال
                                      

 . 9177:رقم, 3/9916أخرجه مسلم  (0)
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 ؟ جتدك كيف : فقال املوت يف وهو ,  شاب على ؛ ولذلك دخل النيب  له ذعانواإل,  تعاىل هللا

 يف عبد قلب يف جيتمعان ال: )    هللا رسول فقال,  ذنويب وأخاف,  هللا رسول يا هللا أرجو : قال

 (9)(.خياف مما وآمنه يرجو ما هللا أعطاه إال املوط  هذا مثل

, ألنه وعد بذلك  ؛ ن هللا يقبله ويغفر لهأب ن جيتهد يف القيام مبا عليه موقناً أولذلك ينبغي للمرء ]

ليأس م  رمحة هللا وهو ا ال تنفعه فهذا هو اأهنو , ن هللا ال يقبلها أاعتقد أو ظ   إنوهو ال خيلف امليعاد ف

 (4)[. م  الكبائر وم  مات على ذلك وكل إىل ما ظ 

 أناأي  (0)(. يب عبدي ظ  عند أنا :)  تعاىل هللا قول:)   النيب قال:  قال  هريرة أيب ع و 

 تغليب على احلث واملراد,  شر أو,  خري م  مين يتوقعه ما به وأفعل,  يب ظنه حسب على أعامله

 . باهلل الظ  وحس ,  خلوفا على الرجاء

,  علي وحسابه,  إيل مصريه بأن وعلمه,  يب يقينه عند أنا أي: "   -رمحه هللا–قال املباركفوري 

  (9)". له مرد شر أو,  خري م  عليه أو,  له به قضيت ما وأن

 :أن معية هللا حتصل ملن مجع بني اإلحسان واليقني : السادس عشر

ورعايته وعنايته , وم  كان هللا  لربه موقنًا بلقائه فإنه يف معية هللا م  كان حمسنًا يف عبادته 

    : قال هللا تعاىل , وال رهقًا , معه فإنه ال خياف خبسًا 

   

                                      
هذا حديث حس  غريب :) , وقال 214:,رقم  4/400والرتمذي ,  3960:,رقم 9/0394أخرجه اب  ماجه  (9)

 . (0150)وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  01210:رقم,  6/969والنسائي يف الكربى , ( 

 . 04/41فتح الباري  (4)

 . 9675: رقم, 3/9160ومسلم   , 6271:,رقم  6/9623أخرجه البخاري  (0)

 . 7/54حتفة األحوذي  (9)
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   [.091:النحل]  , وقال تعاىل : 

   

   

   

  [26:العنكبوت .] وال جياهد يف هللا إال

 : واملراقبة هلل كما قال هللا تعاىل , وال ي ستطاع إىل جماهدة النف  إال باإلحسان , املوق  باهلل 

   

   

    

   

    

  [ .991ـ  907:الشعراء.] 

إن العماقة بني اإلحسان واليقني متمازمان فاليقني سلم الوصول إىل : بأن يقال : واخلماصة 

وراقب هللا , وكلما أيق  العبد باهلل أحس  هلل يف العبادة ,  واإلحسان مثرة م  مثرات اليقني, اإلحسان 

 .يف خلواته 
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 املبحث الثالث
 عالقة اليقني بالتوكل

 :تعريف التوكل لغة 

اليت تدل على االعتماد على ( و ك ل ) وهو مأخوذ م  مادة , مصدر توكل يتوكل  :التوكل 

واتكلت على فمان يف ,  فوضتهأي  إليك وكلته:  تقولالغري يف أمر ما , وتفويض ذلك األمر إليه , 

 . عليه  أمري إذا اعتمدت

  . مشتق منه التكمان واالسم, غري الواالعتماد على , إظهار العجز  : التوكلأصل معىن و 

 أي والفتواك القومب ستعنتا:  ويقال , بعض على بعضهم اتكل:  وكاالً ة و مواكل القوم وتواكل

  .  بعض على بعضهم وكلين

ألن موكله قد وكل إليه القيام بأمره فهو موكول إليه ؛  وكيل الرجل الذي يقوم بأمره مسي وكيماً 

 . الوكالة ومصدره التوكل فعلهو ,  والوكيل على هذا القول فعيل مبعىن مفعول, األمر 
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 بأمر يستقل أنه وحقيقته,  العباد بأرزاق الكفيل القيم :معناه و ,  تعاىل هللا أمساء والوكيل م 

 : قوهلم ومعىن , خلق ما جبميع بالقيام توكل الذي :ل الوكيوقيل ,  احلافظ : الوكيل وقيل, إليه  املوكول

: , ومنه قوله تعاىل  الرازق ونعم هللا رازقنا كقولك الكايف ونعم,  هللا كافينا:أي  الوكيل ونعم هللا حسبنا

      
 [9:اإلسراء.] 

.  غريه على يتوكل الو ,  وحده إليه فريك ,  وأمره رزقه كافل هللا أن يعلم الذي:  هللا على واملتوكل

 (0). إليه استسلم واتكل عليه وتوكل هللبا وكل : سيده اب  قال

 :التوكل اصطالحاً 
ودفع املضار وهو م  متام , وحسبًا يف جلب املنافع , فايًة هو صدق اعتماد القلب على هللا ك

    :  وعماماته بل وشرط الزم يف اإلميان , قال هللا تعاىل, اإلميان 
   

   [96:املائدة .] وما دام , ففي هذه اآلية األمر بالتوكل
 .أنه أمر به فهو عبادة

حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على هللا يف استجماب :"  -رمحه هللا–اب  رجب  قال
,  يعطي ال بأنه اإلميان وحتقيق, وكلة األمور كلها إليه , املصاحل , ودفع املضار م  أمور الدنيا واآلخرة 

  (0)".  سواه ينفع وال,  يضر وال,  مينع وال
 :العالقة بني التوكل واألسباب 

,  البدن عمل واألخذ باألسباب,  القلب عمل التوكل ألن؛  األسباب تعاطي ينايف ال توكلالإن 
والذي , وال يكون العبد متوكمًا حقيقة إال إذا أخذ باألسباب , بل ال يتم التوكل إال باألخذ باألسباب 

يتزودوا بالزاد ومل , ال يأخذ باألسباب يسمى متواكل ال متوكل ؛ ولذلك ملا قدم قوم م  اليم  للحج 
      (9).بل أنت املتواكلون : قال , حن  املتوكلون : قالوا  فقدموا على عمر ب  اخلطاب , واملال 

                                      
 . 40/27تاج العروس ,  0/416خمتار الصحاح ,  00/743لسان العرب ,  5/991النهاية يف غريب األثر  (0)

 . 0/346جامع العلوم واحلكم  (0)

 .  11,  17/ 9انظر القول املفيد الب  عثيمني   (9)
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:  ويقولون,  يتزودون وال,  حيجون اليم  أهل كان:  –عنهما هللا رضي- عباس ب قال عبد هللا 
 : تعاىل هللا فأنزل,  الناس سألوا مكة قدموا فإذا,  املتوكلون حن 

   
   [ 027:البقرة .](4)         

,  مياناإل يف طع  فقد التوكل يف طع  م :"  لقا -رمحه هللا–التسرتي  هللا عبد ب  سهلوع  
       (3)".  السنة يف طع  فقد التكسب يف طع  وم 

 واالعتماد يف, الثقة باهلل تعاىل : حد التوكل  يف الصواب:"  -رمحه هللا–ي الطرب اب  جرير قال 
, لعبد احلاجة إليه م  أمر دينه لفيما  يالسع األمور عليه , وتفويض كل ذلك إليه بعد استفراغ الوسع يف

وترك االحرتاز , االستسمام للسباع  هله الزاعمون أن حداقكما ال   , فيه يودنياه على ما أمر به م  السع
للمكاسب واملعاش , واإلعراض ع  عماج العلل ؛ ألن ذلك جهل  يورفض السع, عداء م  األ

         (5)". ادهببع وخماف حلكم هللا يف
  ب  جبل معاذ وترك األخذ باألسباب كما جاء يف حديث, ع  التواكل  وقد هنى النيب 

 عباده على هللا حق يتدر  هل معاذ يا : فقال,  عفري له:  يقال,  محار على  النيب ردف كنت : قال
 وال,  يعبدوه أن العباد على هللا حق فإن:  قال , أعلم ورسوله هللا:  قلت ؟ هللا على العباد حق وما؟ 

 أفما , هللا رسول يا:  فقلت . شيئاً  به يشرك ال م  يعذب ال أن هللا على العباد وحق,  شيئاً  به يشركوا
 (0).( فيتكلوا تبشرهم ال:  قال.  الناس به أبشر

عدم الركون إىل األسباب , أو التعلق هبا ؛ ألن األخذ باألسباب مع : وإن م  متام التوكل 

والثقة واليقني بأنه عز وجل ال يضيع أجر م  أحس  عممًا , هو م  , تفويض أمر النجاح هلل تعاىل 

 .التوكل املأمور بـه 

                                      
 . 0350:رقم , 9/553أخرجه البخاري  (4)

 . 01/025أخرجه أبو نعيم يف احللية  (3)

 . 2/311شرح صحيح البخاري الب  بطال   (5)

 .41:رقم, 0/51ومسلم ,  9710:رقم, 4/0132أخرجه البخاري (0)
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 املسبب على بالقلب واالعتماد,  سبابباأل القيام التوكل وحقيقة: "  -رمحه هللا –قال اب  القيم 

 أقام شاء وإن,  أحكامها لضد مقتضية جعلها شاء وإن,  اقتضاءها منع شاء فإن,  بيده أهنا واعتقاد, 

         (9)". وتدفعه اقتضاءها تعارض وصوارف,  موانع هلا

 املكروه هبا يندفعو ,  املطلوب هبا حيصل اليت األسباب أعظم م  التوكل:" -رمحه هللا-وقال أيضاً 

 وقطع,  األسباب إىل الركون عدم التوكل متام م  ولك ,  التوكل منه يستقم مل األسباب أنكر فم , 

 هللا حكمة حمل فاألسباب,  هبا قيامه بدنه وحال,  هبا ال باهلل قيامه قلبه حال فيكون,  هبا القلب عماقة

 ساق على إال األسباب عبودية تقوم فما,  وقدره,  هوقضائ,  بربوبيته متعلق والتوكل,  يههنو ,  وأمره, 

    (4)". العبودية قدم على إال التوكل ساق يقوم وال,  التوكل

وغريه سبب  القلب م  أعمال القلوب كاليقني وقد وردت أحاديث تدل على أن ما استقر يف

ال الصاحلة مع التوكل على ولك  هذا ال ي وجب االتكال عليه بل ال بد م  القيام باألعم, لدخول اجلنة 

فلي  م  التوكل , أو ما يكون مظنة لماتكال أو التواكل , هللا ؛ ولذا فإن كل ما يؤدي إىل ترك العمل 

ففي احلوار الذي دار بني أيب هريرة , ما يؤكد هذه احلقيقة  وقد جاء يف حديث أيب هريرة , يف شئ 

  , وعمر ب  اخلطاب   عمر  قال :)فيه كما جاء يف رواية مسلم و  :أنت بأيب هللا رسول يا 

 : قال.  باجلنة بشره قلبه هبا مستيقناً  هللا إال إله ال أن يشهد لقي م  بنعليك هريرة أبا أبعثت,  وأمي

  هللا رسول قال (.يعملون فخلهم,  عليها الناس يتكل أن أخشى فإين تفعل فما : قال.  نعم

لي  م  , وعدم األخذ باألسباب , وترك العمل , أن االتكال  فهذا احلديث ي فهم منه (0)(.فخلهم

  .التوكل يف شئ 

, تفويض األمر هلل تعاىل : األول : فالتوكل م  العبادات القلبية اليت البد أن جيتمع فيها شيئان 

 .فعل األسباب مع عدم تعلق القلب هبا : واآلخر, واالعتماد عليه اعتماداً صادقاً حقيقياً 

                                      
 . 4/322مدارج السالكني  (9)

 . 9/091املرجع السابق  (4)

 . 29:سبق خترجيه ص (0)
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وم  مث نقص يقينه ؛ فكأنه ,  أكثر اعتماده على األسباب ؛ نقص توكله على هللا  فم  جعل

 .وزوال املكروه , جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه م  حصول املطلوب 

وم  جعل اعتماده على هللا ملغياً لألسباب ؛ فقد طع  يف حكمة هللا ؛ ألن هللا جعل لكل شئ 

كان قادحًا يف حكمة هللا ؛ ألن هللا ع  األخذ باألسباب   هللا اعتمادًا جمردًا  سببًا , فم  اعتمد على

     (9) . حكيم يربط األسباب مبسبباهتا

 يضره فما وحده هللا ىعل القلب اعتماد هو وحقيقته التوكل وسر: "  -رمحه هللا –قال اب  القيم 

 هللاى عل توكلت قوله ينفعه ال كما ليهاإ ونوالرك,  عليها االعتماد م  القلب خلو مع األسباب مباشرة

 توبة أن كما شيء القلب وتوكل,  شيء اللسان فتوكل به وثقته,  ليهإ وركونه,  غريه على اعتماده مع

 مع هللا على توكلت العبد فقول شيء اللسان ينطق مل نإو  القلب وتوبة,  شيء القلب صرارإ مع اللسان

      (4)". هلا مرتكب معصيته على مصر وهو هللا ىلإ تبت قوله مثل غريه على قلبه اعتماد

ومل , ومع ذلك كان يأخذ باألسباب ؛ فكان يأخذ الزاد يف السفر , أعظم املتوكلني  والنيب  

وملا خرج إىل أ حد ظاهر بني درعني ؛ , حيضر الصف قط عريانًا كما يفعله م  ال علم عنده وال معرفة 

ومل يقل سأذهب مهاجراً وأتوكل , ملا خرج مهاجراً أخذ م  يدله على الطريق و , لب  درعني اثنني : أي 

فالتوكل إذن ال يعارض األخذ , ومل ينقص ذلك م  توكله , يتقي احلر والربد  وكان , على هللا 

 ب  عمرو ب  جعفر والدليل على ذلك حديث, وحكم هبا شرعه , باألسباب اليت مضت هبا أحكامه 

       (0)(. وتوكل,  اعقلها :) قال , وأتوكل ناقيت أرسل  للنيب رجل قال:  قال  أبيه ع  أمية
 :وما أمجل ما قاله الشاعر 

 . اً ع  الطـلبـــــــــوال ترغْب يف العجز يوم***     ه    ــــوتوكل على الرمح  يف األمر كل
                                      

 . 11,  17/ 9انظر القول املفيد الب  عثيمني  (9)

 . 0/17الفوائد  (4)

وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي ,  9507:رقم, 3/661والرتمذي ,  740:رقم, 9/501أخرجه اب  حبان  (0)

(99) . 
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 .ب ـــاقط الرطـــــــــــــــــوهزي إليك اجلذع يتس ***      م  ــــــــــــال ملريــــــــــــــــــــــــــر أن هللا قــــــــأمل تـ
 (9).  بـــــــه سبـــــــــــــــــــــ  كـل شئ لـــــــــــه ولكــــجنت  ***      زة ــــــــــولو شـاء أن جتنيه م  غري هـ

 (4)(. م فرارك م  األسدفر م  اجملذو :)  ومما يدل على وجوب األخذ باألسباب قول الرسول 
فأمرهم بتجنب  فيثبت العدوى اليت نفاها , فحذر م  خمالطة الصحيح للسقيم ؛ لئما تنتقل العدوى 

حىت  وبني هلم أنه ال يعدي شيء شيئاً , ليسلموا م  التصديق بإثبات العدوى ؛ ذلك شفقة منه ورمحة 
   (3) . عليه وتوكماً , باهلل  ذوم ثقةً مع اجمل يؤيد هذا أكله و , وتوكلهم , يسلم هلم يقينهم 

ألن الصحاح لو مرضت بتقدير هللا ؛ و إثبات العدوى خوفًا م  ال يورد ممرض على مصح إذن 
 . تعاىل رمبا وقع يف نف  صاحبها أن ذلك م  العدوى فيفتنت ويتشكك يف ذلك فأمر باجتنابه

بأن القول هو  (فر م  اجملذوم : )  وقوله (وهو أكله مع اجملذوم : )   وميك  اجلمع بني فعله
,  فم  فعل األول أصاب السنة واليقني وفعله حقيقة اإلميان, املخاطبني يقني املشروع م  أجل ضعف 

وتقديره  , ألن األشياء كلها ال تأثري هلا إال مبقتضى إرادة هللا تعاىل  ؛ ان أقوى يقيناً ك  خروم  فعل اآل
     : كما قال تعاىل

     

  [019:البقرة .] فم  كان قوي اليقني فله أن يتابعه  وال يضره شيء , يف فعله ,
, لئما يدخل بفعله يف إلقاء نفسه إىل التهلكة  ؛ فليتبع أمره يف الفرار,  وم  وجد يف نفسه ضعفاً 

وقد أباحت احلكمة الربانية احلذر منها فما ينبغي للضعفاء  ,فاحلاصل أن األمور اليت يتوقع منها الضرر 
      (0) . وأما أصحاب الصدق واليقني فهم يف ذلك باخليار, أن يقربوها 
 م  فر)يف حديث  -رمحه هللا-( هـ 0419: ت ) الدمياطيشطا  حممد ب عثمان  بكر وأبقال 

؛  له قدر ما إال يصيبه ال أنه يعلم الذي يقنيال قوي غري على حممول هذا"  ( :األسد م  فرارك اجملذوم
 غالباً  املرض له حيصل بأنه العادة جرت فقد,  املرض حصول خوف قلبه يف حيصل الذي هو الغري وذلك

                                      
 . 4/422أضواء البيان  (9)

 . 5411:رقم, 5/9051أخرجه البخاري  (4)

 .01/051فتح الباري (3)

 . 01/051فتح الباري  (0)
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 يصيبه ال أنه يعلم الذي اليقني قوي على حممول ألنه؛  عدوى ال احلديث يف صح ما ينايف فما وحينئذ, 
          (4)".له قدر ما إال

 بل املكروه ودفع,  املراد حصول يف األسباب أقوى م  التوكل نإف:"  -رمحه هللا–قال اب  القيم 
 ال أو,  التوكل به قيامك يضعف هل نظرت مباحاً  السبب كان نإو ,  طماقاإل على األسباب أقوى هو

 ألن؛  أوىل فمباشرته يضعفه مل نإو ,  وىلأ فرتكه مهك وشتت,  قلبك عليك وفرق أضعفه نإف,  يضعفه
 (3)". حكمته تعطل فما,  به املسبب ربط اقتضت احلاكمني أحكم حكمه

 : عالقة اليقني بالتوكل 
 :اليقني الرضا والتسليم من آثار التوكل و أن : األول 

فإنه باليقني والتوكل خيرج العبد م  , الرضا والتسليم : م  اآلثار املرتتبة على التوكل واليقني هو 

واملخاوف اليت تعرتيه يف هذه الدار , واألحزان , والغموم , يذهب ما جيده م  اهلموم و , ضيق الصدر 

ومصاحل م  يتعلق , أو ما هو خارج ع  نفسه مما يتعلق بأسباب مصاحله , سواء كان م  جهة نفسه 

وحس  الرجاء , وصدق التوكل عليه ,  يهرب م  ضيق ذلك كله إىل سعة فضاء اليقني باهلل , به 

        (0).وتوقع املرجو م  لطفه وبره, يل صنعه به جلم

      (9)" . هللا ع  الرضا:"  فقال التوكل ع  -رمحه هللا–البصري  احلس  سئلوقد 

                                      
 . 4/445إعانة الطالبني  (4)

 . 0/16الفوائد  (3)

 . 361/ 0مدارج السالكني  (0)

 . 0/009الرضا ع  هللا بقضائه  (9) 
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ب توكلت على هللا , يكذ: يقول أحدهم : "  -رمحه هللا – ( هـ 997 :ت )  وقال بشر احلايف

       (3)".رضي مبا يفعل هللا على هللا , لو توكل على هللا 

إذا رضي باهلل وكيمًا : مىت يكون الرجل متوكمًا ؟ فقال : "  -رمحه هللا –وسئل حيي ب  معاذ 

 (6)".  اليقني أن ال تتهم موالك يف كل ما أصابك: "  -رمحه هللا-قال سفيان الثوريو  (5)".

ملني بك أسألك خوف العا: " يقول  –رمحه هللا – ( هـ 011قبل : ت )  وكان طلق ب  حبيب

  (1)".ويقني املتوكلني عليك , وعلم اخلائفني لك , وتوكل املوقنني بك , 
مث , التوكل : التوكل ثماث درجات : "  - رمحه هللا -( هـ   316: ت ) قال أبو علي الدقاق 

  (9)".مث التفويض , التسليم 
, يرضى حبكمه  وصاحب التفويض, وصاحب التسليم يكتفي بعمله , فاملتوكل يسك  إىل وعده 

 اإلمامة يوجبانومها ,  التوكل أصما هماف, الصرب واليقني : وحيتاج إىل دعامتني , والتوكل على هللا يفتقر 
   :  تعاىل قوله عليه دل كما , الدي  يف

   

    

   [ . السجدة

:93.] 

                                      
 . 9/005مدارج السالكني  (3)

 . 9/005املرجع السابق  (5)

 .2/ 7حلية األولياء   (6)

 . 5/313سري أعمام النبماء  (1)

 . 007/ 9مدارج السالكني  (9)



- 239 - 
 

 وموجبه , مثرته كان ملا ألنه؛  الرضا : التوكل حقيقة :بعضهم قال: " -رمحه هللا –قال اب  القيم 
   (4)". العلة على وباملعلول,  املؤثر على باألثر استدالالً  عليه له استدل

 اخللق على درتكوق,  الغيب بعلمك أسألك إين اللهم:)  دعائه يقول يف  النيبكان  وهلذا
 الغيب يف خشيتك وأسألك اللهم,  يل خرياً  الوفاة كانت إذا وتوفين,  يل خرياً  احلياة كانت ما أحيين

 نعيماً  وأسألك,  والغىن الفقر يف القصد وأسألك,  والرضا,  الغضب يف احلق كلمة وأسألك , والشهادة
      (3)(.املوت بعد العيش برد وأسألك,  لقضاءا بعد الرضا وأسألك,  تنقطع ال عني قرة وأسألك,  ينفد ال

 يف واإلخماص,  بالقدر اوالرض,  للحكم الصرب اإلميان ذروة: "  يقول  الدرداء وكان أبو 
       (5)". وجل عز للرب واالستسمام,  التوكل

 يف يتقلب فهو أشياء أربعة يف مستقيم وهو أصبح م "  : يقول -رمحه هللا– األصم حامتاً وكان 

 (0)". باملعرفة تتم كلها واألشياء املعرفة مث اإلخماص مث التوكل مث باهلل الثقة أوهلا : هللا رضا

, وهو روحها وحياهتا , إن الرضا آخذ بزمام مقامات الدي  كلها "  : -رمحه هللا–قال اب  القيم 

وروح , ل صدق احملبة ودلي, وصحة احملب , وروح احملبة , وروح اليقني , فإنه روح التوكل وحقيقته 

وال يصح شئ منها , واألساس الذي تنبين عليه , فصار الرضا كالروح هلذه املقامات ..الشكر ودليله 

  (9)" .بدونه ألبتة 

                                      
 .  0/511طريق اهلجرتني  (4)

هذا حديث صحيح اإلسناد :) وقال , 0294: رقم, 0/715واحلاكم ,  01450:رقم, 963/ 3أخرجه أمحد  (3)

والنسائي يف السن  الكربى , " إسناده قوي:" وقال شعيب األرنووط, 0270:رقم, 5/415واب  حبان , ( ومل خيرجاه 

ويف , ( 0415)وصححه األلباين يف صحيح النسائي ,  0429:رقم,  3/992والبزار ,  0991:رقم , 417/ 0

 .  (0410)صحيح اجلامع 

 . 0/906أخرجه أبو نعيم يف احللية  (5)

 . 1/75أخرجه أبو نعيم يف احللية  (0)

 . 9/901مدارج السالكني  (9)



- 241 - 
 

أيب  حديث التوكل على هللاحقيقة اليقني و  هوالرضا والتسليم لقضاء هللا وقدره ن ومما يدل على أ

 يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت يعلم أن ما أصابه مل يك  ال)  : قال ع  رسول هللا   الدرداء 

      (4)(. ليخطئه وما أخطأه مل يك  ليصيبه

والرضا بالقضاء والقدر بعدم اتباع , وعدم التسليم , على عماج السخط  وقد دلنا الرسول 

ففي , مل الشيطان بأن ال يقول كلمة لو ؛ ألهنا تفتح ع, وحتزينه عند ذهاب أمر ما , وسوسة الشيطان 

املؤم  القوي خري وأحب إىل هللا م  املؤم  الضعيف :)   قال رسول هللا : قال   أيب هريرة حديث

وإن أصابك شيء فما تقل لو أين , واستع  باهلل وال تعجز , احرص على ما ينفعك , ويف كل خري , 

 (3)(. عمل الشيطان ولك  قل قدر هللا وما شاء فعل فإن لو تفتح, فعلت كان كذا وكذا 

الذي هو , أروع األمثلة على الرضا والتسليم وتفويض األمر إىل هللا   وقد ضرب لنا الرسول

  هللا رسول عينا فجعلت فعندما دخل على ابنه إبراهيم وهو جيود بنفسه, عني اليقني باهلل وبلقائه 

ا عوف ب  يا:  فقال , هللا رسول يا وأنت:   عوف ب ا الرمح  عبد له فقال,  تذرفان  مث   رمحة إهن 

 إن او  ربُّنا يرضى ما إال نقول وال حيزن والقلب تدمع العني إن  : )   رسول هللا فقال,  بأخرى أتبعها

  (0)(. نحملزونو  إبراهيم يا قكرابف

                                      
 . 39:سبق خترجيه ص (4)

 . 9663:رقم, 3/9159أخرجه مسلم  (3)

 .   9405:رقم, 3/0117ومسلم ,  0930:رقم, 0/342أخرجه البخاري  (0)
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يدل على , حريصاً على تعليم الصحابة ما يقوي يقينهم وتوكلهم على رهبم  وقد كان الرسول 

 مث للصماة وضوءك فتوضأ مضجعك أتيت إذا :)  النيب قال:  قال  عازب ب  الرباء حديثهذا 

 وأجلأت,  إليك أمري وفوضت,  إليك وجهي أسلمت اللهم:  قل مث,  األمي  شقك على اضطجع

 أنزلت الذي بكتابك آمنت اللهم,  إليك إال منك منجى وال,  ملجأ ال إليك ورهبة,  رغبة إليك ظهري

 قال( .  به تتكلم ما آخر واجعله ,  الفطرة على فأنت,  ليلتك م  مت فإن,  أرسلت الذي بيكوبن, 

 ال :قال.  ورسولك:  قلت أنزلت الذي بكتابك آمنت اللهم: ت بلغ فلما  النيب ىعل فرددهتا: 

 (9)(.أرسلت الذي ونبيك

 :طمأنينة أن كاًل من اليقني والتوكل يفسر بأنه الثقة والسكينة وال: الثاين 

وكذلك التوكل فقد فسره ,  (4)أنه يأيت مبعىن الثقة : سبق أن ذكرنا أن م  مرتادفات اليقني لغة 

 (3) .والسكون إليه, والطمأنينة إليه , بأنه الثقة باهلل : بعضهم 
 إىل انزعاج فيك يظهر أال التوكل:"  -رمحه هللا –( أو قبلها هـ 400 :ت )  عطاء اب  قال
 (9) ". عليها وقوفك مع احلق إىل السكون حقيقة ع  تزول وال,  إليها فاقتك شدة مع األسباب

                                      
 . 9701:رقم , 3/9110ومسلم ,  933:رقم ,  0/27أخرجه البخاري  (9)

  . م  هذه الرسالة  5: انظر ص (4)

 . 9/005مدارج السالكني  (3)

 .  9/005مدارج السالكني   (9)
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؛ ألنه ال  والطمأنينة مبا عند هللا , وعلى هذا فالتوكل واليقني متمازمان جيمعهما الثقة باهلل 

قضاه ومل  ومل يتهم هللا يف قضاءٍ , ووثق به , يسمى املتوكل متوكمًا على هللا إال إذا اطمأنت نفسه إليه 

 .   يعتقد فيه عجزاً أو قصوراً 

 حقيقة وهو,  عتمادواال الثقة م  أصلني م  يلتئم معىن والتوكل: " -رمحه هللا –وقال اب  القيم 

    : قول هللا تعاىل 

  [.5:الفاحتة.] (4)  

الثقة  :"قوله  -رمحه هللا – املنازل صاحباهلروي ع  أبو إمساعيل  –رمحه هللا  –ونقل اب  القيم 

وذكر م  أمثلة ذلك ما جاء يف ,  التسليم قلب وسويداء,  التفويض دائرة ونقطة,  التوكل عني سواد

   :  موسى أمالقرآن الكرمي ع  

     

    

     

    

   

  [.7:القصص] هو هذا فعلها فإن :قال 

                                      
 . 9/034املرجع السابق  (4)
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 به تتماعب املاء تيار يف كبدها وفلذة,  بولدها ألقت ملا برهبا ثقتها كمال لوال إذ تعاىل باهلل ثقتها عني

 (3)". أمواجه

 ما أشرف العني سواد أن كما ولبه,  التوكل خماصة الثقة أن رادوامل:" -رمحه هللا-قال اب  القيم

    (5)". العني يف
وال , ويوق  بأن قضاءه واقع , حيصل التوكل بأن يثق بوعد هللا :"  -رمحه هللا –قال اب  حجر 

, داد السماح إعوحترز م  عدو ب, مشرب و  له منه م  مطعمد يرتك اتباع السنة يف ابتغاء الرزق مما ال ب

هنا ال جتلب بذاهتا أ, ومع ذلك فما يطمئ  إىل األسباب بقلبه بل يعتقد , وحنو ذلك , غماق الباب إو 

فإذا وقع م  املرء ركون , والكل مبشيئته , واملسبب فعل هللا تعاىل , بل السبب ,  وال تدفع ضراً ,  نفعاً 

  (0)". إىل السبب قدح يف توكله

  : التوكل واليقني كالمها من أعمال القلوب: الثالث

فقد قال , وم  مقتضيات اإلميان , إن التوكل واليقني كمامها م  أعلى مقامات أعمال القلوب 

 وال,  اللسان بقول لي  قليب عمل أنه ذلك ومعىن,  القلب عمل التوكل: "  -رمحه هللا–اب  القيم 

 والعلوم,  املعارف باب م  جيعله م  الناس وم ,  دراكاتاالو ,  علومال باب م  هو وال,  اجلوارح عمل

 (9)". للعبد الرب بكفاية القلب علم هو فيقول

                                      
 . 9/034املرجع السابق  (3)

 . 9/034املرجع السابق (5)

 . 301,  00/312فتح الباري  (0)

 .003/ 9مدارج السالكني  (9)
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, اللهم أسألك صدق التوكل عليك :" يدعو فيقول  -رمحه هللا –وقد كان اإلمام سعيد ب  جبري 

     (4)". التوكل على هللا مجاع اإلميان : " وكان يقول , "وحس  الظ  بك 

  :  قال هللا تعاىل ومقتضياته اإلميان لوازم م  وهو: " -رمحه هللا –قال اب  القيم 

    

   [ . 96:املائدة .]شرطاً  التوكل فجعل 

  :  خرىاآل اآلية ويف,  التوكل انتفاء عند اإلميان انتفاء على فدل,  اإلميان يف

    
   

   

  [ . 13: يون .]التوكل:  اإلسمام صحة دليل فجعل 

    :  تعاىل وقال .

   .[ 00:املائدة.] اإلميان اسم فذكر 

     (0)" . للتوكل اإلميان استدعاء على دليل أمسائهم سائر دون ناهه

وصدق االعتماد عليه مع اليقني بلقائه مها األصمان اجلامعان الذي يتفرع عنه  , فالتوكل على هللا 

, ويثمر حتقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف م  احملبة , كثري م  العبادات م  األقوال واألعمال 

والرضا بقضائه بل رمبا أوصل التوكل واليقني بالعبد إىل التلذذ , وإهلاً , والرضا به رباً , والرجاء  ,واخلوف 

 .وهللا ذو الفضل العظيم , فسبحان م  يتفضل على ما شاء مبا شاء , وعده م  النعماء , بالبماء 

                                      
 . 3/973حلية األولياء  (4)

 . 0/416طريق اهلجرتني   (0)
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 عند مبا الثقة هو:"  التوكل بأنه -رمحه هللا-فقد عرف الزبيدي , بل إن الثقة هو حقيقة التوكل  

    (9)".  الن اس أيدي يف مما واليأس  هللا

 فيقينه علمه أما , وعمله القلب علم أصلني جيمع التوكل فإن:"  -رمحه هللا –وقال اب  القيم 
 إىل فسكونه عمله وأما,  ذلك يف مقامه يقوم ال غريه وأن,  إليه وكله مبا قيامه وكمال,  وكيله بكفاية
 ورضاه,  ذلك يف مقامه يقوم ال غريه وأن,  إليه أمره وتسليمه,  وتفويضه,  إليه وطمأنينته,  وكيله

     (4)". مجاعه ومها,  التوكل يتحقق األصلني فبهذي ,  لنفسه هو بتصرفه رضاه فوق له بتصرفه
 :أن التوكل مثرة اليقني : الرابع

, ومحايته له , يستشعر والية هللا له  ؛ ألن املوق  التوكل على هللا : إن م  مثرات اليقني 
    :فيتوكل على هللا مستشعرًا قوله تعاىل , وكفايته له 

    [ .4:الطماق ]
فاهلل حسبه ولو , وييسر له أمره , فإن هللا يكفيه مهماته , ومعىن اآلية أهنا تفيد أن م  توكل على هللا 

, ومع ذلك يصيبه األذى , سيد املتوكلني  والرسول , فإن هللا يكفيه األذى , بعض األذية حصل له 
ومفهومها أن م  توكل على غري هللا خ ذل ؛ , وال حتصل له املضرة ؛ ألن هللا حسبه هذا منطوق اآلية 

ومل , إىل هذا الشئ وصار موكواًل , ألن غري هللا ال يكون حسبه , فم  توكل على غري هللا ختلى هللا عنه 
 .وابتعد ع  هللا مبقدار توكله على غري هللا , حيصل له مقصوده 

وقد اشتدت حاجة الناس اليوم إىل اليقني املقرون بالتوكل خاصة يف مثل هذا الزمان ؛ ألن حوائج 
 وييسر كل, فاحتاج الناس إىل التوكل ليسهل هللا كل صعب , وأصبحت األمور متعسرة , الناس كثرت 

, وقدره  راٍض مبا قضاه هللا , هادئ النف  , وهو مطمئ  البال , وحيقق للعبد ما يريد , عسري 
 يك  مل أصابك ما أن وتعلم:) وموقنًا بأنه ما كتبه هللا له فل  يذهب إىل غريه كما جاء يف احلديث 

   (0)( .النار لدخلت هذا غري على مت ولو ليصيبك يك  مل أخطأك ما وأن ليخطئك

                                      
 . 40/21تاج العروس  (9)

 . 0/412طريق اهلجرتني  (4)

,  797:رقم, 9/515واب  حبان ,  77:رقم, 0/92واب  ماجه ,  6322:رقم, 9/647أخرجه أبو داود  (0)

 (. 9342)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 
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 التوكل علة م  القلب ختليص يف التوكل القوم عند التوكل وحقيقة: "  -رمحه هللا–قال اب  القيم 
 يف شيء منها اختلف وإن,  وقدرها,  األشياء م  فرغ بل مهمماً  أمراً  يرتك مل هللا أن يعلم أن وهو, 

 إىل املقادير سوق أنهوش,  له املدبر فهو,  املعهود يف اضطراب أو,  احملسوس يف تشوش أو,  املعقول
 مع القسمة م  سبق ما إىل سكوناً  السبب مطالعة يف النظر كل م  نفسه أراح م  واملتوكل,  املواقيت
 كان عرضاً  بتوكله طالع ومىت,  مينع ال والتوكل,  جيمع ال الطلب أن يعلم أن وهو,  عنده احلالني استواء
 خالص سوى توكله يف يماحظ ومل,  األسباب هذه قر  م  خلص فإذا,  معلوالً  وقصده,  مدخوالً  توكله
,  فاستيقظ,  غنمه ع  نام رعايته يف أنه موسى ع  حكاية ذكر مث,  مهم كل هللا كفاه هللا حق
 يل ك : موسى يا إليه هللا فأوحى,  ذلك م  فعجب,  يرعاها عاتقه على عصاه واضعاً  , الذئب فوجد
   (9)". تريد كما لك أك  أريد كما

أن : والصواب , اليقني قري  التوكل ؛ وهلذا ف سر التوكل بقوة اليقني  ": -رمحه هللا–اب  القيم  قال
  : قال هللا تعاىل , ونتيجته ؛ وهلذا حس  اقرتان اهلدى به , التوكل مثرته 
     

   [. 72:النمل .]
   : وقالت رسل هللا عليهم الصماة والسمام , ني فاحلق هو اليق
     

   
   

    
  

 [ . 09:إبراهيم .]وانتفى عنه كل ريب , تأل نوراً وإشراقًا ومىت وصل اليقني إىل القلب ام
, وتوكمًا عليه , وشكراً له , و رضاً به , وخوفاً منه , فامتأل حمبة هلل , وغم , وهم , وسخط , وشك , 

      (0)".واحلامل هلا , فهو مادة مجيع املقامات , وإنابة عليه 

                                      
 . 416,  0/415طريق اهلجرتني  (9)

 . 9/475مدارج السالكني  (0)
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فما يكون له مفزع ,  وخياف ربه , وما فيها م  أهوال يفزع قلبه , وعندما يوق  العبد باآلخرة 
 أنعم كيف :قال  هللا رسول أن اخلدري  سعيد أيبففي حديث ,  إال التوكل على هللا 

 يا : قلنا. ؟  فينفخ يؤمر مىت ينتظر بسمعه وأصغى,  جبهته حىن و,  القرن التقم قد القرن وصاحب
  (9)(. هللا على توكلنا , كيلالو  ونعم هللا حسبنا : قولوا : قال؟  نقول فكيف هللا رسول

 ع  رسول هللا أيب هريرة  حديث, ومما يدل على أن التوكل م  الشعب اليت تنبثق م  اليقني 
  :ائتين :  ن يسلفه ألف دينار قالأسأل بعض بين إسرائيل , م  بين إسرائيل  ن رجماً أنه ذكر أ

 :قال,  كفى باهلل كفيماً   :قال, بكفيل ائتين  : قال , كفى باهلل شهيداً   : لقا, بشهداء أشهدهم 
يقدم عليه  فقضى حاجته مث التم  مركباً , فخرج يف البحر , فدفعها إليه إىل أجل مسمى ,  صدقت

وصحيفة معها , وأدخل فيها ألف دينار , فأخذ خشبة فنقرها ,  لألجل الذي كان أجله فلم جيد مركباً 
ين استلفت م  فمان ألف دينار فسألين  أنك قد علمت إلهم ال: مث قال , أتى هبا البحر مث يل صاحبها إ

, بك  يفرض كفى باهلل شهيداً   : فقلت,  وسألين شهيداً , بك  يفرض,  كفى باهلل كفيماً   : قلت,  كفيماً 
وأين استودعتكها فرمى هبا يف البحر ,  أبعث إليه بالذي له فلم أجد مركباً  وأين قد جهدت أن أجد مركباً 

فخرج الرجل الذي كان , خيرج إىل بلده  وهو يف ذلك يطلب مركباً , مث انصرف ينظر حىت وجلت فيه 
فلما كسرها وجد  فأخذها ألهله حطباً , فإذا باخلشبة اليت فيها املال , جييء مباله  أسلفه ينظر لعل مركباً 

 ما زلت جاهداً  وهللا: وقال . مث قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار , والصحيفة , املال 
هل كنت بعثت إىل : ال ق,  قبل الذي أتيت فيه فما وجدت مركباً , يف طلب مركب آلتيك مبالك 

فإن هللا قد أدى عنك  :قال. قبل هذا الذي جئت فيه  مل أجد مركباً  أمل أخربك أين: قال ؟ بشيء 
 (4)(. الذي بعثت به يف اخلشبة فانصرف بألفك راشداً 

 ومصاحله لعباده يقتضي التوكل على هللا , أن اليقني حبفظ هللا للعبد  فهذا احلديث يدل على

 .  -نسأل هللا العظيم م  فضله-وحقق له مراده كما حصل يف احلديث, وم  توكل على هللا كفاه , 

قول : واآليات واألحاديث يف هذا كثرية منها , واليقني بعون هللا وتوفيقه يورث العبد التوكل عليه 

       :اىل هللا تع

                                      
وصححه األلباين يف السلسلة ,  1671:رقم, 3/614واحلاكم ,  194: رقم, 4/015أخرجه اب  حبان  (9)

 (.0172)الصحيحة 

 .9062:رقم,  9/110أخرجه البخاري   (4)
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   [11:هود .] وقال تعاىل:  

     

       

    

 [. 091: التوبة.] تعاىل  وقال :   

     

 [ . 10:النساء.] 

توكل , فإذا استشعر العبد محاية هللا له ورعايته له , واليقني بوالية هللا للعبد يورث التوكل عليه 

شئ العجيب كما حصل يف قصة أم إمساعيل م  صدق التوكل واالعتماد على هللا ال, عليه واعتمد عليه 

فتبعته أم , منطلقًا  مث قفى إبراهيم :) ...قال  –رضي هللا عنهما –ففي حديث اب  عباس , 

الذي لي  فيه إن  وال شئ ؟ فقالت له , أي  تذهب وترتكنا هبذا الوادي , يا إبراهيم : إمساعيل فقالت 

 تقوهلا, كل أم إمساعيل تو تأمل ف  (0)(.مث رجعت. إذن ال يضيعنا : نعم قالت : آهلل أمرك هبذا ؟ قال : 

ورضيعاً يتلوى , وجهداً يهد ,  وعطشاً منهكاً , وهي ال ترى إال حرة ملتهبة " إذن ال يضيعنا "  :بيقني 

 .حقاً إن هذا أعلى مقامات التوكل , 

 السموات وكادته,  توكله حق  هللا على العبد توكل فلو:"  -رمحه هللا –وقال اب  القيم 

        (9)" .ونصره وكفاه,  ذلك م  خمرجاً  له جلعل فيه  م و ,  واألرض

 توكلت هللا بسم:  فقال,  بيته م  الرجل خرج إذا:  قال  النيب أن  مالك ب  أن  ع و 

,  الشياطني له فتتنحى قيتوو  ,  فيتوك  ,  ديته   حينئذ يقال : قال,  باهلل إال قوة وال حول ال هللا على

   (4)(.ووقي,  وكفي,  هدي قد برجل لك كيف : آخر شيطان له فيقول

                                      
 . 4013:رقم,0997/ 4أخرجه البخاري  (0)

 . 9/365وائد بدائع الف (9)
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 حني  إبراهيم قاهلا.  الوكيل ونعم هللا حسبنا:)قال  -رضي هللا عنهما– عباس ب ا ع و 
 وقالوا إمياناً  فزادهم فاخشوهم لكم مجعوا قد الناس إن: )  قالوا حني  حممد وقاهلا,  النار يف لقىأ  

                (0)(. الوكيل ونعم هللا حسبنا
, إن م  قلب ب  آدم بكل واد شعبة  :) قال رسول هللا : قال   ع  عمرو ب  العاصو 

 (9)(. وم  توكل على هللا كفاه التشعب, فم  اتبع قلبه الشعب كلها مل يبال هللا بأي واد أهلكه 
ألنه مىت وال يلتفت القلب إىل سواه ؛ , فإذا كان هللا هو الكايف لعبده وجب أال يتوكل إال عليه 

:  قال  حكيم ب  هللا عبد كما جاء يف حديث, التفت بقلبه إىل سواه وكله هللا إىل م  التفت إليه 
           (4)(.إليه وكل شيئاً  تعلق م :)   هللا رسول قال

, كفاه وقرب إليه كل بعيد , وفوض أمره إليه , وألتجأ إليه , فم  تعلق باهلل وأنزل حوائجه به 
ومتائمه وكله هللا إىل ذلك , ودوائه , وعقله , وم  تعلق بغري هللا أو سك  إىل رأيه , ل عسري ويسر له ك
  : قال هللا تعاىل , وهذا أمر ملموس ومشاهد تدل عليه اآليات واألحاديث , وخذله 

    
  [ . 4:الطماق.] 

 : به ومواله كفاه هللا تعاىل ما أمهه ؛ لقوله تعاىل ومىت صدق اعتماد العبد على ر 
     

  [9:الطماق]  أي كافيه مث طمأن املتوكل بقوله تعاىل : 
      

                                                                                                          
واب  ماجه ,  2207: رقم, 6/96والنسائي يف السن  الكربى ,  5125: رقم, 3/495أخرجه أبو داود  (4)

( 4666)ويف صحيح الرتمذي , ( 0615)وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  4116:رقم, 9/0971

 (.322)ويف صحيح اجلامع , 

 . 3917: ,رقم 3/0669أخرجه البخاري  (0)

 (.200)وضعفه األلباين يف ضعيف اب  ماجه ,  3066: رقم, 9/0425أخرجه اب  ماجه  (9)

وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي ,  7514:رقم , 3/930واحلاكم ,  9179:رقم, 3/314أخرجه الرتمذي  (4)

(9179) . 
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  [ .4:الطماق .] ادهفما يعجزه شئ أر  . 
 األرش فطلبوا جارية ثنية كسرت النضر ابنة وهي,  الربيع أن حدثهمأنه :   أن  ويف حديث

 يا الربيع ثنية أتكسر:   النضر ب  أن  فقال.  بالقصاص فأمرهم  النيب فأتوا فأبوا,  العفو وطلبوا
,  القوم فرضي , القصاص هللا كتاب أن  يا :فقال .ثنيتها تكسر ال باحلق بعثك والذي ال,  هللا رسول
 (3). ( ألبره هللا على أقسم لو م  هللا عباد م  إن:)   النيب فقال.  وعفوا

أن جيعل  يف  ثقة منه باهلل( وهللا ال تكسر ثنية الربيع : )  فقال  وإمنا أقسم أن  ب  النضر
وعفو ع  , لقوم األرش بل اق وأبر قسمه بأن, هللا , فأجاب هللا دعاءه ي له خمرًجا ؛ ألنه كان مم  يتق
معىن  ومل جيعله يف( إن م  عباد هللا م  لو أقسم على هللا ألبره :)   يبالقصاص , فلذلك قال الن

   (0) .على هللا بغري ثقة املتأيل
  : القائل وصدق هللا, ال هم مع هللا : وم  أحس  كمام العامة قوهلم 

    
    

    . [ 4, 9:الطماق]  
م  كل ما ضاق على الناس  جيعل له خمرجاً  " : -رمحه هللا –(  هـ 65 :ت ) قال الربيع ب  خثيم

."(4)  
, واآلخرة , وهذا جامع لشدائد الدنيا , م  كل شدة  خمرجاً  :" -رمحه هللا-وقال أبو العالية

الدنيا  واشتد عليهم يف , فإن هللا جيعل للمتقي م  كل ما ضاق على الناس, ا واآلخرة ومضايق الدني
  (3) ". واآلخرة خمرجاً 

  مما هناه عنه  خمرجاً : -رمحه هللا – البصري وقال احلس 
    

  .[ 4: الطماق  ]ه يكفيه كل ومهمات, نوائبه  أي كايف م  يثق به يف
                                      

 . 9556: رقم, 9/260أخرجه البخاري  (3)

 . 1/24شرح صحيح البخاري الب  بطال  (0)

 . 0/361مدارج السالكني  (4)

 . 0/361املرجع السابق  (3)
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وكلما كان العبد حس  الظ  باهلل حس  الرجاء له , واحلسب الكايف حسبنا هللا كافينا هللا , ما أمهه 
وال يضيع عمل , فإنه سبحانه ال خييب أمل آمل , فإن هللا ال خييب أمله فيه ألبتة  ,صادق التوكل عليه 

وال أوسع له بعد اإلميان م  , للصدر فإنه ال أشرح , وحس  الظ  بالسعة , وعرب ع  الثقة , عامل 
 (5)". وحس  ظنه به, ورجائه له , ثقته باهلل 
    : تعاىل قال وقد

    
   
   
   

   
    

   
    

      [.آل 
 السبب تفيد وهي الفاء حبرف والعمل الوصف لذلك واحلكم,  اجلزاء هذا فعقب[  073,  074 :عمران
 جزاء اجلزاء هذا وأن,  وفضل هللا م  بنعمة نقماباال هذا سبب هو التوكل ذلك أن على ذلك فدل, 

  (0). العمل ذلك على
 :أن التوكل واليقني جيتمعان يف مواطن : اخلامس

مطلوب يف كل شئون احلياة , بيد أن هناك مواط  كثرية  والتوكل على هللا , إن اليقني باهلل 
 :يتأكد فيها كل م  التوكل واليقني وم  ذلك 

 :عند طلب النصر والفرج من عند هللا : أوالً 
إن م  فوائد التوكل دوام طلب املعونة م  هللا امللك ؛ ليقني املتوكل بعجزه التام ع  حتصيل ما 

 .وفوق ما يريد , على إجناز كل ما يريد  ويقينه بتمام قدرة هللا , يريده 
قال هللا , على هللا يف حتقيق ما يريد وتيسريه لألمور مع التوكل ,  فمابد م  اليقني بعون هللا  
      : تعاىل 

  
    
     

                                      
 . 0/361املرجع السابق (5)

 . 0/21رسالة يف حتقيق التوكل  (0)
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 [ .099, 090:آل عمران ] وجيهز اجليش , فمع أنه يأخذ باألسباب فيعد العدة ,
ومع ذلك كله فهو مأمور بالتوكل على هللا قبل كل شئ ؛ ألن النصر , ويرتب اجليش , ويعني األماك  

     : قال هللا تعاىل , بيد هللا 
     

     
    

  
  [. 061:آل عمران.]  فالنصر بيد هللا , فكأنه يقول إن كنتم يف حال ضعف ,

   : قال تعاىل , فتوكلوا عليه 
   

      
  
   

     
   

  [ .00:املائدة ] ولو كنتم يف حال
فل  تنفعكم , فإنكم إذا مل تتوكلوا على هللا , وا على هللا فيجب عليكم أن تتوكل, الكثرة والقوة أيضًا 

      : الكثرة كما قال تعاىل 
   

    
    

    [. التوبة
 قال,   طلوبهمو  مقصودهالعبد  به ينال الذي والطريق,  الوسيلة هو باهلل واالستعانة,  والتوكل[. 95:

     : تعاىل 
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  [ .00:املائدة.]  على التوكل ع  فنهى 
 : تعاىل هللا لاق,  غريه يهعل يقدر ال الذي النصر عليه للمتوكل ليحصل؛  عليه بالتوكل وأمر,  غريه

     
   

     
      

      
     

   
   

  
    

    
     

    
   

    
      

  
  [41 ـ 47:الزمر  .]فبني 

 م  هم الذي ,  سلطان عليهم للشيطان لي  الذي  عباده م  هو الذي يعبده الذي عبده يكفي هللا أن
,  هللا عباد م  هم الذي ,  هوناً  األرض على ميشون الذي  الرمح  عباد م  هم الذي  , املخلصني عباده
   (0). تفجرياً  يفجروهنا عني م  يشربون الذي 

التوكل على هللا يف نصرة دينه : إن أعلى درجات التوكل على هللا : "  -رمحه هللا–ب  القيم قال ا
مث تليه م  توكل على هللا يف , والتمكني لعباده , وجهاد أعدائه يقيناً بنصرة هللا لدينه , وإعماء كلمته , 

                                      
 . 0/25رسالة يف حتقيق التوكل  (0)



- 254 - 
 

يف شئ معلوم يناله م  رزق أو مث تليه م  توكل على هللا , وحفظ إميانه , وإصماح دينه , استقامة نفسه 
وهذا يوضح أن تفاوت درجات التوكل  (9)(.عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد أو حنو ذلك

وهكذا كلما زاد إميان العبد ويقينه ارتفع يف مقام التوكل , حبسب ما استقر يف القلب م  اإلميان واليقني 
 .وزال عنه مرهوبه , وحصل له مطلوبه , 

حمك األحوال وميزاهنا , هبا ي علم صحيحها م  سقيمها ؛ فإن  وحال أصحابه  يب وحال الن
وأن يعبد , مهمهم كانت يف التوكل أعلى م  مهم م  بعدهم ؛ فإن توكلهم كان يف فتح بصائر القلوب 

ى وهبت رياح روح نسمات التوكل عل, وجعلوها دار إميان , وفتحوا بماد الكفر , هللا يف مجيع البماد 
  (4).قلوب أتباعهم فمألهتا يقيناً وإمياناً 

     :  تعاىل قالو 
    
   
     

   
  [ . 2:املمتحنة.] فأخرب  و  بالعد ونيبتل الذي  أن

,  التوكل يف به فليتأسوا أصابه ما مثل أصاهبم حيث حسنة أسوة فيه فلهم  هللا رسول بتلىا كما
  هللا رسول هبا بتلىا ما كذلك كان لو فإنه له وإهانة,  لصاحبها نقم هذه أن يظنون وال,  والصرب
,  اآلخر واليوم هللا يرجو كان مل  اخلطايا هللا يكفر هباو ,  العالية الدرجات ينال هبا بل اخلمائق خري
 (3) .كذلك لي  م  بذلك يبتلى فقد وإال,  كثرياً  هللا وذكر

 
 :عند وقوع املصائب والباليا : ثانياً 

, إن م  آكد املواط  اليت يظهر فيها صدق التوكل واليقني عند وقوع املصائب واالبتماءات 

   : ىل قال هللا تعا, فيستقبلها العبد بالرضا والتسليم 

                                      
  .  921انظر هتذيب مدارج السالكني بتصرف  (9)

 . 045/ 9مدارج السالكني  (4)

 .91/352فقه كتب ورسائل وفتاوى اب  تيمية يف ال (3)
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 [50:التوبة .] فيتأكد عند املصائب حس  اليقني والتوكل على هللا كما جاء يف احلديث

 هذا غري على مت ولو يصيبكل يك  مل أخطأك ما وأن ليخطئك يك  مل أصابك ما أن وتعلم:) 

 (0)( .النار لدخلت

 :عند اخلوف من بأس أعداء هللا تعاىل : ثالثاً 

إن م  مثرات اليقني املقرون بالتوكل حتقيق حفظ هللا وعنايته ومحايته ومنعته م  كل شيطان رجيم 

ود هللا م  فمىت حقق العبد اليقني باهلل احلافظ والتوكل على هللا حصل موع, وم  كل عدو لئيم , 

    : الرعاية واحلماية كما قال هللا تعاىل 

    

    

     

    

     

     .

 [10:النساء]

                                      
,  797:رقم, 9/515واب  حبان ,  77:رقم, 0/92واب  ماجه ,  6322:رقم, 9/647أخرجه أبو داود  (0)

  ( .9342)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 
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     : وقال تعاىل 

    

   

   

   

   [ .074, 070:آل عمران]  

؛  األشجعي مسعود اب  عيمن   سفيان بوأ أرسل,  للميعاد بدر إىل  هللا رسول خرجفإنه ملا 

ويقينهم , فلما زاد إمياهنم ,  باهلل ولك  هذا مل يزيدهم إال إمياناً ويقيناً وثقة, ع  اخلروج  املسلمني ليثبط

 يمإبراه قاهلا اليت وهي,  ويكرهالعبد  خياف ما هبا دفعي   لمةوهي ك"  الوكيل ونعم هللا حسبنا"باهلل قالوا 

 الوكيل ونعم " ومعىن,  غريه خناف فما,  وحده كافيناأي   هللا حسبنا ومعىن,  النار يف لقيأ   حني  "

,  انقلبوا: كانت النتيجة هي أهنم ف إليه ويلجأ,  عليه العبد يتوكل م  خري وأنه,  عز وجل هللا على ثناء

     .(0)  هللا رسول مع جهمخبرو  هللا رضوان واتبعوا,  األجر وفضل,  السمامة بنعمة رجعواو 
حني ألقي يف  قاهلا إبراهيم ( حسبنا هللا ونعم الوكيل : )-رضي هللا عنهما –قال اب  عباس 

     :ا حني قالو وقاهلا حممد , النار 
    
   
   
   

  [ . 074:آل عمران.](9)    
وتقيه م  , وعمل األسباب اليت حتميه , وكفايته له توكله , ومىت أيق  العبد حبماية هللا له 

, ان فيدفع هللا ع  املتوكل شر األشرار م  الشيط فيحصل له متام املعونة م  هللا , وحزبه , الشيطان 

                                      
 . 095,  0/093انظر التسهيل لعلوم التنزيل بتصرف  (0)

 . 021:سبق خترجيه ص (9)
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 قال  النيب أن  مالك ب  أن  ع يأمر أصحابه بالتوكل ف فقد كان النيب , وم  كل م  يكيده  
 يقال : قال,  باهلل إال قوة وال حول ال هللا على توكلت هللا بسم:  فقال,  بيته م  الرجل خرج إذا: 

 قد برجل لك كيف:  رآخ شيطان له فيقول , الشياطني له فتتنحى قيتوو  ,  فيتوك  ,  ديته   حينئذ
  (4)(.ووقي,  وكفي,  هدي

ورعايته , واليقني به يف محايته له , أروع األمثلة على التوكل على هللا  وقد ضرب لنا الرسول 
نظرت إىل  : حدثه قال   أن أبا بكر الصديق  أن  ب  مالك فع , وتدبريه ألحواله , لشؤونه 

يا رسول هللا لو أن أحدهم نظر إىل قدميه أبصرنا : فقلت , لغار وحن  يف ا, أقدام املشركني على رءوسنا 
 (3).(يا أبا بكر ما ظنك باثنني هللا ثالثهما:) فقال  , حتت قدميه

  :أن من ضعف يقينه باهلل ضعف توكله على هللا : السادس 
ألن  وإذا ضعف اليقني ضعف التوكل ؛, اليقني والتوكل متمازمان مىت قوي اليقني قوي التوكل 

فإنه يعتمد عليه يف حصول , بأن أفرد هللا وحده بالتوكل , اإلنسان إذا قوي توكله على هللا تعاىل 
ويف املقابل إذا ضعف التوكل على هللا , وال يعتمد على غريه , ودفع املكروه اعتمادًا كاممًا , املطلوب 

ويقينه بأنه وحده , ق القلب باهلل ونسي ما وراء ذلك م  تعل, اعتمد يف الغالب على األسباب الظاهرة 
 . ودفع املكروه, هو القادر على جلب املطلوب 

 :أن اليقني بأمساء هللا وصفاته تورث التوكل على هللا : السابع 
وصفاته العليا , إن م  األسباب املعينة على حتقيق التوكل هو معرفة هللا تعاىل بأمسائه احلسىن 

فإن هذا يورثه كمال , فعندما يوق  العبد مثمًا بأن هللا قوي عظيم , أنينة معرفة يقينية توجب الثقة والطم
   :قال هللا تعاىل , والتوكل عليه , التعلق باهلل 
     

  [.60:األنفال .]قال تعاىل :   
     
    .[32:األنفال .] 

وباسم , وال يضيع م  الذ جبنابه , واإلميان واليقني باسم هللا العزيز الذي ال يذل م  استجار به 
واالعرتاف , هللا احلكيم الذي يدبر م  توكل عليه حبكمته تدبرياً حسناً يوجبان التوكل عليه توكمًا صادقاً 

      :وقال تعاىل, بفقره وذله 

                                      
,  4116:رقم,9/0971واب  ماجه ,  2207: رقم,6/96والنسائي  , 5125: رقم, 3/495أخرجه أبو داود  (4)

  (. 0615)وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 

 . 9410:رقم, 3/0153أخرجه مسلم  (3)
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     [ النساء
 .وكفى باهلل وكيماً , فم  توكل على هللا حق التوكل كفاه هللا ما أمهه [ 10:

فإن هذا يورث حياة القلب بصدق اعتماد القلب على هللا , وعندما يؤم  كذلك باسم هللا احلي 
    : قال هللا تعاىل , 

    
    
   

 [. 51:الفرقان .] 
في ورثه , وبنظر هللا إليه , وعندما يؤم  العبد كذلك بأن هللا مسيع بصري فإنه يوق  مبراقبة هللا له 

  : تعاىل قال هللا , على هللا  وصدق اعتماد القلب, ذلك التوكل عليه 
   

    
    

  [. 991,  903: الشعراء .] وكذلك
  : عاىل قال ت, واستحقاقه لأللوهية يورث التوكل على هللا , اإلميان بكمال ربوبية هللا 

       
    

, وسلطانه كل هذا يورث التوكل على هللا , وعظمته , وكذلك اإلميان بسعة ملك هللا [. 09: التغاب  ]
   : وقال تعاىل 

     
   [ .2:املزمل ] وقال تعاىل : 

     
     

  [ .049:النساء .]وقال تعاىل :  
       

    
     

    [ 019: األنعام.]  واستشعار عظمة هللا
   : مث قال تأكيدًا , وسلطانه يورث التوكل , 

   
    
  [ .014: األنعام .] وقال تعاىل: 
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  .[64, 69: الزمر] 

     :وقال تعاىل 
       
     

     [
 .واجلاه زال مهه وغمه , العظمة و , وامللك , فم  أيق  بأن هللا هو الذي تنتهي إليه القوة  [.092:يون 

والقاضي العادل اطمأنت نفسه إىل , وكذلك عندما يوق  العبد بأن هللا هو احلاكم العادل 
   :قال هللا تعاىل , وفوض أمره إليه , وتوكل عليه , وشرعه , حكمه 

    
     

    
   [ .01:الشورى  .] 

 يثمر والصفات األمساء تأمل ودوام , التوكل يثمر بالقدر واإلميان: " -رمحه هللا –قال اب  القيم 
   (0)" . املعرفة

قاً فإن له تعل, التوكل م  أعم املقامات تعلقًا باألمساء احلسىن : "  -رمحه هللا–وقال اب  القيم 
, و الرءوف , والعفو , والتواب , فله تعلق باسم الغفار , أمساء الصفات خاصًا بعامة أمساء األفعال و 

, واملذل , وتعلق باسم املعز . واحملس  , واملعطي , والرزاق , والوهاب , وتعلق باسم الفتاح , والرحيم 
, وخفضهم ومنعهم أسباب النصر , املانع م  جهة توكله عليه يف إذالل أعداء دينه , الرافع , احلافظ 

فسره م  األئمة بأنه املعرفة وله تعلق عام جبميع األمساء احلسىن ؛ وهلذا , واإلرادة , وتعلق بأمساء القدرة 
 (9)".كان توكله عليه أقوى , وكلما كان باهلل أعرف ...باهلل 

 اقتضاءها واألمر,  العبودية م  آلثارها مقتضية العما والصفات احلسىن واألمساء: " وقال أيضًا 
 م  أعين ومقتضياهتا,  موجباهتا م  هي خاصة عبودية صفة فلكل,  والتكوي  اخللق م  آلثارها

,  واجلوارح,  القلب على اليت العبودية أنواع مجيع يف مطرد وهذا,  مبعرفتها والتحقق,  هبا العلم موجبات
 واإلماتة,  واإلحياء,  والرزق,  واخللق,  واملنع,  والعطاء,  والنفع,  بالضر تعاىل الرب بتفرد العبد فعلم
,  وعلمه,  وبصره,  تعاىل بسمعه وعلمه ظاهراً  ومثراته التوكل ولوازم,  باطناً  عليه التوكل عبودية له يثمر
 خائنة ويعلم,  وأخفى,  السر يعلم وأنه,  األرض يف وال,  السموات يف ذرة مثقال عليه خيفى ال وأنه

,  هللا يرضى ماال كل ع  قلبه وخطرات,  وجوارحه لسانه حفظ له يثمر الصدور ختفى وما,  األعني
                                      

 . 9/91مدارج السالكني  (0)

 . 9/095املرجع السابق   (9)
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 احلياء له ويثمر,  باطناً  احلياء ذلك له فيثمر,  ويرضاه,  هللا حيبه مبا ءاألعضا هذه تعلق جيعل وأن
 سعة له توجب ورمحته,  وإحسانه,  وبره,  وكرمه,  وجوده,  بغناه ومعرفته,  والقبائح,  احملرمات اجتناب
 معرفته كوكذل,  وعلمه,  معرفته حبسب الباطنة و,  الظاهرة العبودية أنواع م  ذلك له تثمر و,  الرجاء
 الباطنة األحوال تلك له وتثمر,  واحملبة,  واالستكانة,  اخلضوع له تثمر وعزه,  وعظمته,  هللا جبمال
 حمبة له يوجب العلى وصفاته,  ومجاله,  بكماله علمه وكذلك,  موجباهتا هي الظاهرة العبودية م  أنواعاً 
 ارتباط هبا وارتبطت , والصفات األمساء قتضىم إىل كلها العبودية فرجعت,  العبودية أنواع مبنزلة خاصة
 ال ألنه؛  ومقتضاها,  وآثارها,  العامل يف وصفاته أمسائه موجب هو وأمره,  سبحانه فخلقه,  هبا اخللق
   (0)".معصيتهم تشينه وال,  بطاعتهم عباده م  يتزي 

أيق  بأن هللا وحده  فم , واليقني بأن هللا هو وحده الضار النافع يوجب صدق التوكل على هللا 
 ,واالعتماد عليه , توكل على هللا وال نفعه أدى ذلك إىل ال, وأنه ال ميلك أحد ضره , بيده الضر والنفع 

    : قال هللا تعاىل 
   

    
    

     
    

   
    
      

  
   [ 41:الزمر .] قال هللا

     : تعاىل
    
   [.65:اإلسراء.]  وقال تعاىل:  

     
   
   

   
  

    
 [ .011, 21: النحل.]  والراحة النفسية , فعندما يوق  هبذا يورثه هللا السعادة القلبية

  : ويدبر لمانتقام منه قال هللا تعاىل , وإن ضاق صدره مما حياك له , 
    

                                      
  .9/21مفتاح دار السعادة  (0)
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   [.09: هود.] وقال هللا تعاىل :  

     
     

   
    

  
 [.061:آل عمران .] وكما قال هللا تعاىل على لسان نوح : 
   

  
    

    
    

 [ . 70:يون .] وقال هللا تعاىل:    
    
    

      
     

    
    [ .ود ه :

56.] 
, بأن يوافقهم على ترك املأمور , في قدم رضاهم على رضا هللا , وإن م  ي رضي الناس بسخط هللا 

 ألن؛  ذلك فعل ملا اليقني ضعف فلوال ,فإن هذا مل ي وق  بأن هللا هو الضار النافع , أو فعل احملظور 
 األمر م  لسواه ولي ,  رضاه علىإال  معول ال وأنه,  الضار النافع هو وحده هللا أن علم يقينه قوي م 

  :  ىلتعا قال كما,  جهته م  يلحقه ضرر خلوف خيشاه وال,  أحداً  يهاب فما,  كان ما كائناً  شيء
   

    
     
   [ .42:باألحزا.] 
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 (0) حبك حبك ورائه م  الدجال رأس إن  :)  هللا رسول قال:  قال  عامر ب  هشام وع 
فتنة  فما قال أو,  يضره فما توكلت عليه هللا ريب كذبت: )  قال وم ,  افتنت ريب أنت :قال فم , 

    (9)(.عليه
وال ينفعه أحد , أحد فهذا احلديث يدل على يقني هذا املؤم  بأن هللا بيده كل شئ فما يضره 

 .فأوجب له هذا اليقني صدق التوكل على هللا تعاىل , إال بأمر هللا تعاىل 

 يا:)  فقال يوماً   هللا رسول خلف كنت:  قال -رضي هللا عنهما-عباس ب عبد هللا  ع و 

 ذاوإ , هللا فاسأل سألت إذا , جتاهك جتده هللا احفظ,  حيفظك هللا احفظ كلمات أعلمك إين غمام

 قد بشيء إال ينفعوك مل بشيء ينفعوك أن على اجتمعت لو األمة أن واعلم,  باهلل فاستع  استعنت

 رفعت عليك هللا كتبه قد,  بشيء إال يضروك مل بشيء يضروك أن على اجتمعوا ولو,  لك هللا كتبه

  (0) (.الصحف وجفت,  األقمام

حلفيظ ؛ ألنه مىت أيق  هبذي  األمسني حصل ا, فهذا احلديث ي ؤكد على اليقني باسم هللا احلافظ 

 . ودفع املضار , له صدق التوكل على هللا تعاىل يف جلب املصاحل 

ومىت أيق  العبد حبفظ هللا له توكل عليه : " عند شرحه هلذا احلديث  –رمحه هللا –قال اب  رجب 

ا مشروطاً حبفظ العبد هلل ؛ ألنه ال لك  هذ واآلآلم, واألحزان , يه املخاوف ومل يأت, واعتمد قلبه عليه , 

, واجتنب نواهيه , وامتثل أوامره , وأقام شرعه , تتحقق حفظ هللا للعبد إال إذا حفظ العبد حدود هللا 

, واألفضل م  ذلك حفظ هللا له يف دينه وإميانه , وولده , فيتحقق حينئذ حفظ هللا له يف بدنه وماله 

وشبابه حفظه , وكذلك م  حفظ هللا يف صباه , والفنت , لشهوات وا, فيحفظ له إميانه م  الشبهات 

                                      
. ل املاء الساك  أو الرمل إذا هبت عليهما الريح فيتجعدان ويصريان طرائق أي شعر رأسه متكسر م  اجلعودة مث (0)

 . 01/311لسان العرب 

والطرباين , ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه :)وقال ,  1550:رقم, 3/553أخرجه احلاكم  (9)

  (.9111) وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة,  353: رقم, 99/075يف املعجم الكبري 

 .94:سبق خترجيه ص (0)
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,  وعقله بقوته ممتع وهو,  سنة املائة جاوز قد العلماء بعض وكان, وضعف قوته , هللا يف حال كربه 

,  الصغر يف املعاصي ع  حفظناها جوارح هذه:  فقال ذلك يف فعوتب,  شديدة وثبة يوماً  فوثب

 هذا إن:  فقال الناس يسأل شيخاً  رأى السلف بعض أن هذا وعك ,  لكربا يف علينا هللا فحفظها

,  ذريته يف موته بعد بصماحه العبد هللا حيفظ وقد,  كربه يف هللا فضيعه,  صغره يف هللا ضيع ضعيف

   : تعاىل قوله يف قيل كما

 [19:الكهف .]املسيب ب  سعيد قالوقد كان ,  أبيهما بصماح حفظا أهنما 

 (9)" . فيك أحفظ أن رجاء أجلك م  صمايت يف ألزيدن :" البنهيقول  -رمحه هللا–
أو التعلق بغريه ؛ ألنه يعلم يقيناً , فاالعتصام باهلل مع التوكل عليه حيمي العبد م  سؤال غري هللا 

,  العطب إىل به يفضي سبب كل به اعتصم إذا املؤم  عبده ع  فيدفع,  آمنوا الذي  ع  يدافع هللاأن 
 ويدفع,  نفسه وشر , والباط ,  الظاهر عدوه وكيد,  والشهوات,  الشبهات عنه فيدفع,  منه وحيميه
  (0). ومتكنه به االعتصام قوة حبسب انعقادها بعد الشر أسباب موجب عنه

 ال ما املضرة فعود,  املنفعة جلب م  بتوكله له حيصل املتوكل نإ:"  -رمحه هللا–قال اب  تيمية 
,  األكثري  عند سبب هو مث كثرية مواضع يف ذلك على يدل والقرآن الداعي وكذلك,  لغريه حيصل
    : تعاىل قال,  األسباب ينفي م  عند وعمامة

    
    

     
     
     

    
  .[4, 9:  الطماق ](9)       

                                      
 . 017, 0/016جامع العلوم واحلكم  (9)

 . 0/369مدارج السالكني  (0)

 . 0/11رسالة يف حتقيق التوكل  (9)
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 , أخذ بيد رجل جمذوم فأدخلها معه يف القصعة: )  أن رسول هللا   ع  جابر ب  عبد هللا
  (4)(. وتوكما على هللا, كل ثقة باهلل : مث قال 
ولو خالط الصحيح , هذا احلديث يدل على أنه ال ميك  أن يتضرر أحد إال بأمر هللا وتقديره و 

, وأدخلها يف القصعة , بيد الرجل اجملذوم  السقيم فإنه ال ينتقل البماء إال بأمر هللا ولذلك أخذ النيب 
    (3)(.يكون إال بتقدير هللا تعاىل م  ذلك ال ليعلم الناس أن شيئاً ؛ وإمنا فعل ذلك 

فاهلل وسع علمه كل شئ : واليقني بسعة علم هللا وإحاطته بكل شئ يورث التوكل على هللا 
فم  أيق  بذلك كله دفعه ذلك , ومشواًل ال يعجزه شئ سبحانه , وتدبرياً , وأحاط جبميع األمور علمًا 

  : قال هللا تعاىل . إىل صدق االعتماد على هللا يف تسهيل وتيسري األمور 
      

    [12:األعراف . ] وقال تعاىل : 
      

   
  

 [. 67:يوسف. ] 
 احلمد لك اللهم : ) الليل م  يدعو  النيب كان:  قال - عنهما هللا رضي- عباس ب ا ع و 

 نور أنت احلمد لك,  فيه  وم  واألرض السماوات قيم أنت احلمد لك,  واألرض السماوات رب أنت
 والساعة,  حق والنار,  حق واجلنة,  حق ولقاؤك,  احلق ووعدك,  احلق قولك,  واألرض السماوات

 وإليك,  خاصمت وبك,  أنبت وإليك,  توكلت وعليك,  آمنت وبك أسلمت لك اللهم,  حق
  (0)(.غريك يل إله ال إهلي أنت,  وأعلنت,  وأسررت,  أخرت وما,  قدمت ما يل فاغفر,  حاكمت

وإن اليقني باسم هللا الرزاق يورث التوكل على هللا ؛ ألن م  متام اليقني بالرزق م  عند هللا توكله 

شخص يف رزقه ومعاشه ؛ فتجد أن املتوكل وعدم االعتماد على , على هللا يف السعي لطلب الرزق 

وكذلك يقطع الطمع , املوق  بأن هللا الرزاق يرتك املزامحة مع الناس ؛ ألنه ال خياف فوت شئ قدر له 

                                      
 3/966والرتمذي ,   4539: رقم, 9/0079واب  ماجه ,  4295: رقم, 9/304أخرج أبو داود  (4)

, ضعيف الرتمذي ( 3025)ضعيف اجلامع الصغري , ( 0033)السلسلة الضعيفة وضعفه األلباين يف , 0170:رقم,

 (.4539), ضعيف اب  ماجه ( 0124)

 . 0/959النهاية يف غريب األثر  (3)

 . 6251:رقم, 6/9612أخرجه البخاري  (0)



- 265 - 
 

  : قال هللا تعاىل , فيما يف أيدي الناس توكمًا على ما عند هللا 

     

    [ 26:النحل].  وقال هللا تعاىل:  

   
    

   
    

    
    

     
    

   [ .01, 2: الشورى.] 

ه , توكل عليه يف طلب الرزق فيحدث يف وأن الرزق بيد, ل شئ ملك هلل فمىت علم وأيق  بأن ك

, ويف املقابل إذا أتعب نفسه يف طلب ما عند الناس , وسعة الرزق , واستقرار احلال , قلبه راحة البال 

  : والسخط كما قال هللا تعاىل , واهلم , حلقه التعب وتعلق قلبه فيما يف أيديهم 

    
   

    
   

     
[ . 52:التوبة.] 

كل يف قضية الرزق حاجة شديدة ؛ ألنك جتد بعض الناس قد أمهه إذن حاجة املؤم  إىل التو 

وإن شاء , فإن شاء أعطاه , بل رمبا أذل نفسه لغريه , وأرق ليله , وأتعب نفسه , وأشغل باله , الرزق 

, وأكل أموال الناس بالباطل , والسحت , والرشوة , منعه , ورمبا أجاز لنفسه أكل احلرام م  الربا 
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  : قال هللا تعاىل , ذا كله هو االعتصام بالتوكل على هللا واملخرج م  ه

    
    

     
    

     
     
   [ .4, 9:الطماق.] 

وترك األخذ باألسباب يف طلب الرزق , وال يعين التوكل على هللا يف الرزق عدم السعي يف طلبه 
: وقال , وقد كان لبعضهم بضاعة فأنفقها : " ع  بعض املتصوفة  –رمحه هللا  –فقد قال اب  اجلوزي 

 يظنون أن التوكل قطع األسباب وإخراج األموالألهنم  ؛ وهذا قلة فهم, ما أريد أن تكون ثقيت إال باهلل 
وأنه ثقة القلب باهلل عز وجل ال إخراج صور املال ما قال هؤالء هذا , لو فهم هؤالء معىن التوكل و ....

وما , وجيمعون األموال , والتابعني يتجرون , وقد كان سادات الصحابة , ولك  قل فهمهم , الكمام 
مر برتك الكسب ألجل شغله قال حني أ   وينا ع  أيب بكر الصديق ر  وقد , قال مثل هذا أحد منهم 

    (0)".؟  فم  أي  أطعم عيايل:" باخلمافة 
وال يتوكل على , فريك  إليه وحده , وأمره , واملتوكل على هللا هو الذي يعلم أن هللا كافل رزقه 

مث أورد حديث عمر ( ل واليقني باب التوك:) باب بعنوان باب (9)يف سننه  اب  ماجهوقد بوب , غريه 
لو أنكم توكلتم على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري :) يقول  رسول هللا  ع  ب  اخلطاب 
   (0) (. وتروح بطاناً  تغدو مخاصاً 

                                      
 . 0/997تلبي  إبلي   (0)

 . 9/0423سن  اب  ماجه  (9)

واب  ماجه , ( حيح اإلسناد ومل خيرجاه هذا حديث ص: ) وقال ,  7123: رقم, 3/453أخرجه احلاكم  (0)

حديث :) وقال, 9433:رقم, 3/574والرتمذي ,   741:رقم, 9/512واب  حبان ,   3063: رقم,9/0423

 (.  401)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة , (. حس  صحيح 
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 كل نأو ,  هللا إال فاعل ال أن يقيناً  تعلموا بأن توكله حق تعاىل هللا على توكلون أنكم لوأي 
,  اجلميل الوجه على الطلب يف تسعون مث,  تعاىل هللا م  ومنع,  وعطاء,  ورزق , خلق م  موجود
 بطاناً  النهار آخر ترجع أي وتروح,  اجلوع م  البطون ضامرة مخاصاً  تغدو , الطري ترزق كما لرزقكم
  (9).البطون ممتلئة

 اليت باباألس أعظم م  وأنه , التوكل يف أصل احلديث هذا:" -رمحه هللا –قال اب  رجب 
    : وجل عز هللا قال,  الرزق هبا يستجلب

    

    

 [ .4, 9:الطماق.] النيب قرأ وقد  ذر أيب على اآلية هذه  له :وقال 
 دينهم مصاحل يف بذلك لكتفوا التوكلو ,  التقوى حققوا لو يعين لكفتهم هبا أخذوا كلهم الناس أن لو

 (4)". وديناهم
على : على ما بنيت أمرك يف التوكل ؟ قال : "  -رمحه هللا -( هـ 947 :ت )وقيل حلامت األصم 

وعلمت أن عملي ال يعمله , فاطمأنت به نفسي , علمت أن رزقي ال يأكله غريي : خصال أربعة 
وعلمت أين ال أخلو م  عني هللا , فأنا أبادره , أيت بغتة وعلمت أن املوت ي, فأنا مشغول به , غريي 

 (5)".فأنا مستحي منه 
 : -رمحه هللا – ( هـ 332 :ت ) وما أحس  ما قال شيخ اإلسمام الصابوين
 . أردت فإن هللا يقضي ويقدر                  توكل على الرمح  يف كل حاجة

 . ريـــــــــــعبد ما يتخـه وما للـيصب                  بعبده مىت ما يرد ذو العرش أمراً 
 (9). وينجو بإذن هللا م  حيث حيذر                 وقد يهلك اإلنسان م  وجه أمنه         

                                      
 . 5/400فيض القدير  (9)

 . 0/346جامع العلوم واحلكم  (4)

 . 1/74احللية أخرجه أبو نعيم يف   (5)

 . 5/400فيض القدير  (9)
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 تسد مل بالناس فأنزهلا فاقة أصابته م :)  هللا رسول قال:  قال  مسعود ب  عبد هللا ع 
  (4)(.عاجل غىن أو,  عاجل مبوت إما لغىنبا له هللا أوشك باهلل أنزهلا وم ,  فاقته

وهو  دخلنا على النيب  : ع  سمام ب  شرحبيل أيب شرحبيل ع  حبة وسواء ابين خالد قاال 
فإن اإلنسان تلده أمه أمحر , ما هتززت رءوسكما , ال تيأسا م  الرزق : فأعناه عليه فقال  يعاجل شيئاً 

  (3)(. مث يرزقه هللا عز وجل , لي  عليه قشر

 حوائج جلب يف عليه توكل:  حدمهاأ:  نوعان هللا على التوكل:"  -رمحه هللا –قال اب  القيم 

 . الدنيوية ومصائبه,  مكروهاته دفع وأ,  الدنيوية وحظوظه,  العبد

 وبني ليهإ والدعوة واجلهاد واليقني مياناإل م  ويرضاه هو حيبه ما حصول يف عليه التوكل:  والثاين

 األول النوع كفاه توكله حق الثاين النوع يف العبد عليه توكل فمىت هللا الإ حيصيه ال ما الفضل م  النوعني

 عليه املتوكل عاقبة له يكون ال لك  أيضا كفاه الثاين دون األول النوع يف عليه توكل ومىت الكفاية متام

 الباطل أهل وجهاد الرسول ومتابعة التوحيد وجتريد اهلداية يف التوكل عليه التوكل عظمأف ويرضاه حيبه فيما

   (0)". اتباعهم وخاصة الرسل توكل فهذا

                                      
 3/026والبيهقي يف السن  الكربى ,  0635:رقم,  9/099وأبو داود ,  4162:رقم, 0/317أخرجه أمحد  (4)

صححه , (. هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :) وقال ,  0319:رقم, 0/566واحلاكم ,  7651:رقم,

 . (9717)األلباين يف السلسلة الصحيحة 

وضعفه األلباين يف ,  4311:رقم, 3/7والطرباين يف املعجم الكبري ,  3065: رقم, 9/0423أخرجه اب  ماجه  (3)

  (.6910)يف ضعيف اجلامع , ( 3721)السلسلة الضعيفة 

 . 0/16الفوائد  (0)
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وكذلك يقني العبد بأن هللا هو الضار النافع الشايف الكايف يوجب صدق التوكل على هللا ولك  

, ويباشر أسباب التداوي , وطلب الشفاء والرقية , فيسعى يف التداوي , هذا ال ينايف األخذ باألسباب 

وبني , وال منافاة بني اعتقاد كمال قدرة هللا على الشفاء , ال ي علق قلبه به بل ي علق قلبه باهلل ولك  

 .والسعي يف طلب الشفاء , األخذ باألسباب 

ولكن وردت أحاديث ظاهرها يدل على أنه ال جيتمع التوكل واليقني مع طلب التداوي من 

 :ومن ذلك , االسرتقاء واالكتواء 

  (9)(.اكتوى أو اسرتقى م  يتوكل مل:) قال  هللا رسول أن  شعبة ب  ريةاملغ ـ حديث0
ألن م  ترك  ؛ توكل حق التوكل م  اسرتقى أو اكتوى ما أي:"  -رمحه هللا –قال اب  عبد الرب 

وأن أيام الصحة ال سقم فيها كان أفضل , بأن ما أصابه مل يك  ليخطئه  وعلماً , على هللا  ذلك توكماً 

    (0)".  وأكمل يقني وتوكل, وأعلى درجة  ,منزلة 

                                      
 3/932وأمحد , ( ومل خيرجاه, هذا حديث صحيح اإلسناد : )وقال ,  1972:رقم,  3/360أخرجه احلاكم  (9)

هذا : ) وقال  9155:رقم, 3/424والرتمذي , (  م  اكتوى أو اسرتقى فقد برئ م  التوكل:)بلفظ 01915:رقم,

وصححه ,  4312:رقم, 9/0053واب  ماجه ,  6117:رقم, 04/359واب  حبان , (. حديث حس  صحيح 

 . (933)األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 . 6/ 93التمهيد الب  عبد الرب  (0)
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 يدخل اجلنة م  أميت سبعون ألفاً  :) قال نيب هللا : قال  ب  احلصني  عمرانـ حديث 9

وعلى رهبم , وال يسرتقون , هم الذي  ال يكتوون  :قال ؟ وم  هم يا رسول هللا: قالوا . بغري حساب 

يا : فقام رجل فقال : قال .أنت منهم : قال . علين منهم ادع هللا أن جي: فقام عكاشة فقال . يتوكلون 

 (9)(.سبقك هبا عكاشة : قال .نيب هللا ادع هللا أن جيعلين منهم

 أن هللا عسى حديثاً  أحدثك  حصني ب  عمران يل : قال:  مطرف قالـ جاء يف حديث 4

 قرآن فيه ينزل ومل,  اتم حىت عنه ينه مل مث,  وعمرة حجة بني مجع  هللا رسول إن : ) به ينفعك

 (4)( .فعاد الكي تركت مث,  فرتكت,  اكتويت حىت علي يسلم كان وقد,  حيرمه

 يف يقدح الكي ألن ؛ عليه السمام ترك مرضه بسبب اكتوى فلما,  عليه سلمي النيب  كانأي  

 قادحاً  ذلك ولي ,  عنده م  الشفاء وطلب,  العبد به يبتلى ما على والصرب,  هللا إىل التسليمو  التوكل

 (3).األسباب مباشرة وراء عالية درجة وهي,  التوكل يف قادح ولكنه,  الكي جواز يف

 فإن قيل كيف اجلمع بني هذه األحاديث وبني األحاديث اليت تدل على أن الرسول 

 تداوى وأمره أصحابه بالتداوي ؟

 :ميكن اجلمع بينهما مبا يلي : فاجلواب 

 حفظاً واالسرتقاء مل  فعل ذلك حال الصحة قبل نزول البماء    االكتواءأن املراد بالنهي ع/ 0

  (5).يدخل يف النهي ما حيتاج فيه إىل الكي فماو , البماء وأما بعد نزول , للصحة 

                                      
 . 901: رقم,0/021ومسلم ,  5471:, رقم 5/9057أخرجه البخاري  (9)

 .0996:رقم, 9/122أخرجه مسلم  (4)

 . 09/921لسان العرب ,  9/423النهاية يف غريب األثر  (3)

 .62/ 93التمهيد الب  عبد الرب   (5)



- 271 - 
 

أي ( ال يسرتقون ) في احلديث ف, وكمال التوكل ,  ترك الرقية والكي م  حتقيق التوحيد أن/ 9

وملا يف ذلك م  التعلق , التذلل لغري هللا   ولعزة نفوسهم ع, مادهم على هللا لقوة اعت؛ ال يطلبون الرقية 

 (0).ال أن الرقية والكي منافيان للتوحيد والتوكل ,  بغري هللا

, واالكتواء , م  ترك االسرتقاء صفات الذي  يدخلون اجلنة بغري حساب  فبعد أن ذكر النيب 

اجلامع لتلك اخلصال املذكورة يف احلديث م  ترك االسرتقاء  كونختمها بالتوكل على هللا ؛ ل والتطري

  (9) .والتطري هو قوة التوكل على هللا عز وجل, واالكتواء 

ألن ل ؛ عليه كان أفض وتوكماً , فم  ترك الكي ثقة باهلل : "  -رمحه هللا –قال اب  عبد الرب / 4

 (4)". وتلك منزلة رخصة وإباحة, هذه منزلة يقني صحيح 

على األفضل يف  وحيتمل أن يكون حديث عمران ب  حصني  ":  -رمحه هللا–أيًضا  قال
    (3)".إخماص اليقني والتوكل

إذن فرتك الكي واالسرتقاء فيه طلب كمال لك  ال يقدح هذا يف جواز ذلك ؛ لثبوت وقوعه يف 
 والطي األسباب , وع  السلف الصاحل لك  مقام الرضا والتسليم أعلى م  تعا, األحاديث الصحيحة 

 التوكل ودرجات , العرفان مقامات أعلى يف كان ألنه؛  وأمراً  فعماً   النيب م  ذلك وقوع هذا على يرد
 كامل كان ألنه ؛ توكله م  ذلك ينقص فما ذلك ومع,  اجلواز وبيان,  للتشريع منه ذلك فكان, 

 ترك م  لك  التوكل كثري كان ولو,  هغري  خبماف شيئاً  األسباب تعاطي فيه يؤثر فما,  يقيناً  التوكل
  (5)(. مقاماً  أرفع كان ذلك يف وأخلص,  وفوض,  األسباب

                                      
 . 014/ 0القول املفيد شرح كتاب التوحيد  (0)

 . 011/ 0املرجع السابق  (9)

 . 62/ 93لتمهيد الب  عبد الرب  ا (4)

 . 64/  93املرجع السابق   (3)

 . 909/ 01فتح الباري  (5)
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وما فيها م  , حيتمل أن يكون املراد هبؤالء املذكوري  يف احلديث م  غفل ع  أحوال الدنيا / 3
جأ فيما يعرتيهم ولي  هلم مل, فهم ال يعرفون االكتواء وال االسرتقاء , األسباب املعدة لدفع العوارض 

ورقى الرقاة وال حيسنون , فهم غافلون ع  طب األطباء , والرضا بقضائه , واالعتصام باهلل , إال الدعاء 
   (0).م  ذلك شيئاً 
 : أن أسباب زيادة اإلميان هي أسباب زيادة اليقني والتوكل : الثامن 

قال , ان تزيد يف اليقني والتوكل مبا أن اليقني والتوكل م  أعمال القلوب فإن أسباب زيادة اإلمي
    :هللا تعاىل 

    
   
   

   
   
   

   
 [ . 9: األنفال .] 

   : فقوله 
   فما , ومفوضني إليه أمورهم , أي يعتمدون عليه بقلوهبم

وما مل يشأ مل , وال يرغبون إال إليه ؛ يعلمون أن ما شاء هللا كان , وال يقصدون إال إياه , يرجون سواه 
 .  أنه املتصرف يف امللك وحده و , يك  

وإذا زاد اإلميان , فقد ذكر هللا تعاىل يف هذه اآلية أسباب زيادة اإلميان م  ذكر هللا وتماوة آياته 
وتوكل على هللا يف تيسري , ومىت زاد اليقني اعتمد القلب على هللا , فيزيد اليقني باهلل , زاد التعلق باهلل 

 .  األمور 
 :ثالث خصال ل وثباتاً امتثاله, ويزيده إمياناً ,  املتوكلني يققوي يُ وإن مما 

الرضا ع  هللا تعاىل فيما : والثالثة , نفي التهم ع  هللا  : الثانيةو , حس  الظ  باهلل  : األوىل
, وهذا الثماث خصال عليها مدار صفاء اليقني ومتامه ,  جرى به التدبري لتأخري األوقات وتعجيلها

  (9). مسي متامه توكماً  اليقني إذا متو 

                                      
 . 01/909املرجع السابق  (0)

 . 01/013انظر حلية األولياء بتصرف  (9)
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 توكله كان العبد إميان قوي وكلما,  وضعفه اإلميان قوة حبسب ماوضعفه واليقني التوكل قوة نإو 
 على دليل فهو,  ضعيفاً  التوكل كان وإذا,  واليقني التوكل ضعف اإلميان ضعف وإذا,  أقوى ويقينه
 .واليقني  اإلميان ضعف

 :الظن باهلل  حسن: إن من درجات التوكل : التاسع

وقد ذكرها , وهذه درجة م  درجات التوكل على هللا , إن اليقني ي فسر مبعىن حس  الظ  باهلل 

فعلى قدر , حس  الظ  باهلل : الدرجة اخلامسة م  درجات التوكل : " فقال  –رمحه هللا -اب  القيم

, حبس  الظ  باهلل ولذلك فسر بعضهم التوكل , ورجاءك له يكون توكلك عليه , حس  ظنك بربك 

وال , إذ ال يتصور التوكل على م  ساء ظنك به , والتحقيق أن حس  الظ  به يدعوه إىل التوكل عليه 

   (0)".التوكل على م  ال ترجوه  

 أنه : "جيمع بني التوكل وحس  الظ  يف دعائه فكان يقول  -رمحه هللا– جبري ب  سعيدوقد كان 

 (9)".ك ب الظ  وحس ,  عليك التوكل صدق أسألك إين اللهم: "  يدعو كان

 حس  التوكل أن أرى:"  فقال,  التوكل ع  -رمحه هللا-( هـ 904 :ت ) داود ب  هللا عبدوسئل 

   (3)". الظ

إذن حس  الظ  باهلل م  درجات التوكل وحس  الظ  باهلل هو اليقني بذاته ؛ ألن اليقني مبعية هللا 

وسبق أن ذكرنا أن م  شروط , كل ما حيل به م  بماء وشدائد يوجب حس  الظ  باهلل يف  , للعبد 

, وهو حس  الظ  باهلل يف عدم ختلف اإلجابة مىت وجدت أسباهبا , اليقني باإلجابة : إجابة الدعاء 

 .  وانتفت موانعها , وشروطها 

                                      
 . 9/090مدارج السالكني  (0)

 . 3/973رواه أبو نعيم يف احللية  (9)

 .0/31رواه اب  أيب الدنيا يف حس  الظ  باهلل  (3)
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ء يف أعمال أن العماقة بني التوكل واليقني عماقة متمازمة ملا بينهما م  االقرتان سوا: واخلماصة 

 .القلوب أو أعمال اجلوارح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 املبحث الرابع 

 عالقة اليقني بالصرب 
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 املبحث الرابع
 عالقة اليقني بالصرب

  :تعريف الصرب لغة 

 هدوء يف وانتظر,  جيزع ومل,  جتلد أي( ص ب ر ) مأخوذ م  مادة , مصدر صرب يصرب صرباً 

  (0).  زعجي ومل,  احتمله األمر على صرب:  ويقال,  واطمئنان

 حبستأي :  صرباً  صربت: ويقال ,  صربه فقد شيئاً  حب  م  وكل,  احلب :  الصرب وأصل

 . اجلزع ع  النف 

                                      
 .  0/515املعجم الوسيط ,  0/440املصباح املنري  (0) 
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 : عدة معاين يف اللغة  لصربول

   :   قوله ومنه,  اجلراءة: منها 

   [ . 075:البقرة .]على أجرأهم ما أي 

 . نارال أهل أعمال

   :  قولهمنه و ,  الثبات: ومنها 

  [ . 054:البقرة .]اإلميان م  عليه أنتم ما على بالثبات أي 
   :  قولهومنه ,  (9)

  [. 911:ال عمران] دينكم على واثبتوا,  اصربوا أي  ,

 حىت تلقوين على احلوض اصربوا :)لألنصار  قولهومنه ,  (4) اجلهاد يف أعداءكم صابروا أي صابرواو 

   (5) . ختفوا وال عليه أنتم ما على اثبتوا أي  (3) .(

  (9)".والسنة الكتاب أحكام على الثبات:  الصرب":-رمحه هللا- (هـ920:ت)اخلواص إبراهيم وقال

  (4)". االضطراب اردمو  عند القلب ثبات الصرب وقيل: "  -رمحه هللا–وقال اب  القيم 

                                      
 .  3/342لسان العرب  ( 9)

 .   3/342املرجع السابق  (4)

 . 0135:رقم, 4/0373ومسلم ,  4510:رقم, 4/0410أخرجه البخاري  (3)

 . 3/342لسان العرب   (5)

 . 0/2عدة الصابري   (9)

 . 0/01املرجع السابق  (4)
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الشهوات م   ع  النف  حب  م  فيه ملا؛  صرباً  الصوم مسيو , الصوم : وم  معاين الصرب

  (5) . رمضان شهر هو (3) (الصرب شهر صم:)  ديثاحل ويف,  والنكاح رابوالش الطعام

  :  تعاىل قوله يف ومعىن الصرب

   [البقرة 

 (6).الصوم أي[. 054:

,  والشراب,  الطعام  ع اإلنسان يصرب الصرب هو الصوم: "  -رمحه هللا- عيينة ب  سفيان وقال

   : قوله تعاىل  قرأ مث,  والنكاح

   

   [ .01:الزمر.](7)   

,  مواقعه اختماف بسبب أمسائه بني خولف ورمبا,  عام فظل الصرب: "  -رمحه هللا-الراغب وقال
,  شجاعة مسي حماربة يف كان وإن,  اجلزع ويضاده,  فقط صرباً  مسي ملصيبة النف  حب  كان فإن

 إمساك يف كان وإن,  الضجر ويضاده,  الصدر رحب مسي مضجرة نائبة يف كان وإن,  اجلْب ويضاده
  (0)".  كتماناً  مسي الكمام

   :  العزيز التنزيل يفو ,  الصرب الشديدهو :  ( صبارال) و

    
                                      

إسناده :) قال شعيب األرنؤوط ,  6557: رقم, 03/327واب  حبان ,  7567: رقم, 9/964د أخرجه أمح (3)

وصححه األلباين يف صحيح ,  0730:رقم, 0/553واب  ماجه ,  9391:رقم, 9/499وأبو داود , ( صحيح 

  (.4114)اجلامع 

  .  4/7النهاية يف غريب األثر  (5)

 . 09/451لسان العرب  (6)

  .09/451بق املرجع السا (7)

 . 0/331التعاريف  (0)
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  [ .5:إبراهيم ] ,هوو ,  عليه القادر,  الصرب املعتاد: هو  لصبوروا 

       (9) . عليه القدرة مع باالنتقام العصاة يعاجل ال أنه ومعناه تعاىل أمسائه م  اسم

 أذى على أصرب أحد ال:)   هللا رسول قال : قال األشعري  موسى أيبحديث  ومنه

  (4)(. ويرزقهم يعافيهم هو مث,  الولد له وجيعل,  به يشرك إنه,  وجل عز هللا م  يسمعه

,  عليه املعاقبة وترك,  ذلك فاعل ع  حلماً  أشد أي(  هللا م  أذى على أصرب أحد ال :) قولهف

 الصبور تعاىل امسه معىن م  وهو(  يرزقهم وهو وولداً  نداً  له جيعلون:) بقوله  يثاحلد يف مفسر وهو

,  مبقدار عنده معلوم أجل إىل ذلك ويؤخر,  يعفو بل بالنقمة العصاة يعاجل ال الذي ومعناه,  احلليمو 

 وهذا,  أخذه عاقبة ختشى والصبور,  العقوبة م واأل,  القدرة مع الصفح احلليم يف أن إال مبعناه واحلليم

 . واحللم الصرب بني الفرق

  :  على لسان يعقوب  تعاىل جلميل يف قولهاأما الصرب 

  [ .01:يوسف.]  شيخقال , واملراد الصرب الذي ال جزع فيه وال شكوى 

  (3)". معه وال فيه شكوى ال الذي هو اجلميل لصربا: "  -هللارمحه - تيمية اب  سماماإل

 :ريف الصرب اصطالحاً تع

     (0) ". هللا إىل ال هللا لغري البلوى أمل م  الشكوى ترك هو الصرب" :  -رمحه هللا-قال اجلرجاين
,  التشكي ع  واللسان,  اجلزع ع  النف  حب هو  الصرب: "  -رمحه هللا  –قال اب  القيم 

    (9)".  الثياب وشق,  اخلدود لطم ع  واجلوارح

                                      
 . 0/516املعجم الوسيط  (9)

 .9113:رقم, 3/9061أخرجه مسلم  (4)

 . 9/061مدارج السالكني  (3)

 . 073, 0/079التعريفات  (0)
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 وع ,  الدنية ولذاهتا,  الدنيا ع  الصرب به املراد: "  -رمحه هللا–لطان القاري قال علي ب  س
  (4) " . الكونية واحمل ,  املصيبات ويف,  الشرعية التكاليف وعلى,  املعاصي

, الصرب يف االصطماح هو حب  النف  على أشياء : "  -رمحه هللا –وقال الشيخ اب  عثيمني 
  :  الصرب على طاعة هللا كما قال تعاىل: األول: سام وهو ثماثة أق, وع  أشياء 

   
  [ .049:طه ] الصرب : والثاين

: الصرب على أقدار هللا قال تعاىل : والثالث . ع  إجابة امرأة العزيز ع  معصية هللا كصرب يوسف 
      .[ اإلنسان
:93]." (3)      

 عما النف  حب  هوونستنبط م  خمال التعاريف السابقة أن الصرب يف املعىن االصطماحي 

 . النائبات م  عليها يصعب وفيما,  العبادات م  عليها يشق ما وعلى,  الشهوات م  تتمىن

 :يتضم  ثماثة أنواع م  الصرب هي و 
ن الطاعات والعبادات فيها فعل وإجياد فهي حتتاج إىل صرب أل: الصرب على طاعة هللا  :األول 

   :  كما قال تعاىل, وجماهدة عند فعلها 
  

      
   

  
 [ .049: طه] 

النف  متيل إىل فعل الشهوات م  املعاصي فيحتاج إىل صرب : فعل املعاصي  الصرب ع  :الثاين 
 .ع  إجابة امرأة العزيز  وكبح للنف  ع  فعلها كصرب يوسف 

ال يسلم اإلنسان م  بماء فيما حيب فالدنيا دار ابتماء  :صرب على أقدار هللا املؤملة ال: الثالث 
  : قال تعاىل , بالصرب  م  ماله وولده وأهله فكان لزامًا أن يتسلح

  [ . 93:اإلنسان] 

                                                                                                          
 . 0/7عدة الصابري   (9)

 . 9/6مرقاة املفاتيح  (4)

 .9/012القول املفيد شرح كتاب التوحيد الب  عثيمني  (3)



- 281 - 
 

  : وقد مجع هللا أنواع الصرب الثماثة يف قوله تعاىل 
  

  
   

   [ . ال
ع  و  الطاعاتفعل  على تصرب بأن مةلأل مثينةصيحة ون كرمية دعوة تضمنتهذه اآلية ف[. 911:عمران

 . امللماتاملصائب و  علىفعل احملرمات و 
 :العالقة بني الصرب واليقني 

 :إن هناك عالقة قوية بني اليقني والصرب يتضح من خالل ما يلي 
 م  الصرب واليقني يدخمان يف إن كماً :  كله مياناإل واليقني مياناإل نصف الصرب أن: األول 

جاء وقد , لك  اليقني أعلى م  الصرب , وينقصان بنقصاهنما , أعمال القلوب , يزيدان بزيادة اإلميان 
 (0) "., واليقني اإلميان كله الصرب نصف اإلميان " : عبد هللا ب  مسعود ع  

ك  قلبه يتحرك باخلواطر ول , ألن اإلنسان قد يصرب ؛اليقني فوق مرتبة الصرب  وإمنا كان
, ويصرب ويثبت  , إال أن صاحبه يتحمل , فهو ميوج بصاحبه , وَترِد  عليه أنواع الواردات واإلرادات

, فإنه يف مرتبة فوق ذلك فهو يعد البماء نعمة  , وأما صاحب اليقني نفسه مع مقاساته ألمل املصيبة
يف هذا  , ويطمئ  مبا قسم هللا  يرك  إىل هللا , و  , ويفرح بالبماء كما يفرح غريه بالعافية أصماً 

, فكان اليقني هبذا نصف  , ويطمئ  قلبه , فتطمئ  نفسه وال يتمىن عطاء غريه, , فما يتربم  القضاء
 ., وهو فوق الصرب  اإلميان

:  قسمني إىل تنقسم العبادات أن وذلك؛  الورع أن املراد به : اإلميان نصف الصربووجه كون 
 فصار,  بالصرب ذلك ع  ينتهي وإمنا,  عنه هنت ما والورع,  الشريعة به أمرت ما فالنسك,  رعوو  نسك
      (9).اإلميان نصف كأنه املعىن هذا على الصرب

وهو حقيقة الشكر , فالفعل هو العمل بطاعة هللا , فعل وترك : وألن اإلميان يرجع إىل شطري  
 .ه يف هذي  الشيئني فعل املأمور وترك احملظور والرتك هو الصرب على املصيبة والدي  كل

                                      

وقد أخرج البخاري (. هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: ) وقال, 4666:رقم, 9/313احلاكم  أخرجه (0)

 0/7صحيح البخاري " اليقني اإلميان كله:"جزء منه تعليقاً وهو

  .63/ 5النهاية يف غريب األثر ,  0/356غريب احلديث للخطايب  (9)
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والصرب م  اإلنسان مبوضع الرأس م  اجلسد إذا قطع الرأس : "  ب  أيب طالب قال علي 
  (0)". وال إميان مل  ال صرب له, ييب  ما يف اجلسد 

  ع وكفها,  النف  حب  وهو,  القلوب أعمال م  الصرب فإن: "  -رمحه هللا–وقال اب  القيم 
,  اإلميان لوازم م  هذا بل,  صرب له يقال فما,  باهلل يليق ماال اعتقاد ع  القلب صون وأما,  السخط

 صفات م  ذلك غري إىل,  بصري,  مسيع , عليم,  رحيم,  حكيم,  وتعاىل سبحانه أنه كاعتقاد وهو
     (9)" .  كماله

والتقوى بالصرب , ألن التقوى أفضل الرب ؛ الصرب مماك اإلميان "  : -رمحه هللا– الغزايل اإلمام قال
ومجيع مقامات السالكني ينتظم م  , ومنزل م  منازل السالكني , والصرب مقام م  مقامات الدي  , 

"  واألحوال تثمر األعمال , وهي تورث األحوال, فاملعارف هي األصول , وأعمال , وأحوال , معارف 
.(4)  

ومها الركنان املذكوران يف قوله , إلميان مبين على ركنني يقني وصرب ا: "  -رمحه هللا–قال اب  القيم 
     : تعاىل 

   
   

    .
ويكف , صرب ينفذ ما أمر به فباليقني يعلم حقيقة األمر والنهي والثواب والعقاب وبال[. 93:السجدة]

وبالثواب والعقاب إال , وال حيصل له التصديق باألمر والنهي أنه م  عند هللا , نفسه عما هنى عنه 
  ( 3)".وال ميكنه الدوام على فعل املأمور وكف النف  ع  احملظور إال بالصرب , باليقني 

ن فالصرب حيتاج إليه اإلنسان يف كل واإلميان والصرب متمازمان كما أن اإلميان واليقني متمازما
فهو العامل األساس لتوثيق الصلة بني اإلنسان , وال يعني على الصرب إال اإلميان باهلل , شؤون حياته 

وال بد أن ختضع هذه الصلة لمابتماء الذي ميحص هذا اإلميان , فإما أن يكشف ع  طيبها ,  وربه 
   :  قال هللا تعاىل, وإما يكشف ع  زيفها 

    

                                      
 . 00/362أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  (0)

  .0/519جرتني طريق اهل (9)

 . 4/514فيض القدير   (4)

 . 0/11عدة الصابري   (3)
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 .[ 4, 9:العنكبوت]  أو صدمته , فإذا حزبه أمر , مل يصرب على البماء فإذا مل يك  العبد قوي اإلميان

فاألوىل باملسلم أن يدرب نفسه على الصرب , ضاقت عليه األرض مبا رحبت , أو نزلت به كارثة , خيبة 
 .على البماء بزيادة اإلميان 

 وأعماها,  الطاعة على الصرب:  هاتوثاني,  املصيبة على الصرب:  هاأوال : درجات ثالث الصربف
وذلك هو احلياة كلها ؛ لذلك كان الصرب نصف اإلميان ؛ ألنه ما م  مقام م  ,  املعصية على لصربا: 

: وذلك أن مجيع ما يلقى العبد يف هذه احلياة ال خيلو م  نوعني , مقامات اإلميان إال ويمازمه الصرب 
 .لصرب يف كل واحد منهماوهو حمتاج إىل ا, واآلخر هو الذي ال يوافقه , هو الذي يوافق هواه : أحدمها 

 قال,  اليقني أعلى وهذا,  النظر يقني واألخرى,  السمع يقني إحدامها : فدرجتان اليقني وأما
   :   إبراهيم ع  حكاية وتعاىل تبارك هللا

    
    

     
   [ . البقرة

  موسى ذكر حني (0)(.  اخلرب كاملعاينةلي  : )  النيب  قال ولذلك؛  النظر يقني أي [. 961:
 وألقى,  غضب عليه عاكفني عاينهم فلما األلواح يلق فلم,  العجل عبدوا قومه أن  هللا أعلمه إذ

 .انكسرت  حىت األلواح
 :الرضا بالقضاء والقدر : آثار اليقني والصرب  أن من: الثاين

, الرضا مثرة م  مثرات اليقني والصرب ؛ ألن العبد إذا استقر اليقني يف قلبه رضي مبا قسمه هللا له 
أن الراضي يستوي عنده وقوع املصيبة م  عدمها خبماف : والفرق بينهما , والرضا مرتبه أعلى م  الصرب 

أينما ينزل به القضاء ,   املصيبة ؛ ألنه رجل يسبح يف فضاء القضاء والقدر وإن كان حيزن م, الصابر 
ال ألن قلبه ميت ؛ بل , فالكل عنده سواء , والقدر فهو نازل به إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها 

 فحضره,  لرجل اب  مات : قال -رمحه هللا-( هـ 904 :ت ) اخلواص سليمان ع ف لتمام رضاه بربه 
 فقال,  الرضا وهللا هذا:  القوم م  رجل فقال , العزاء حس  الرجل وكان -رمحه هللا-العزيز دعب ب  عمر
 الرضا دون الصرب: "  -رمحه هللا – اخلواص سليمان قالف,  الصرب أو : -رمحه هللا– العزيز عبد ب  عمر

                                      
 .73:سبق خترجيه ص (0)
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 املصيبة نزول دبع يكون أن والصرب,  كان ذلك بأي راض املصيبة نزول قبل الرجل يكون أن الرضا, 
    (0)".  يصرب

  (9)". املؤم  ل  معو   الصرب ولك ,  عزيز الرضا: "  -هللا رمحه- البصري احلس  قالو 

ولك  جعل هللا يف , أما الرضا فمنزلة عزيزة أو منيعة : "  -رمحه هللا–وقال عمر ب  عبد العزيز 

      (4)". اًل حسناً الصرب معو  

,  بالقدر والرضا,  للحكم الصرب:   خمال أربع اإلميان ذروة : " -رمحه هللا–الدرداء وأبقال 

   (3)" . وجل عز للرب واالستسمام,  للتوكل واإلخماص

    : تعاىل وقال

   
  

    
   

     
[. 52:التوبة .] 

     : تعاىل  وقال

    
     
    

   

                                      
 . 0/76أخرجه ب  أيب الدنيا يف كتابه الرضا ع  هللا بقضائه  (0)

 . 9/73االستقامة  (9)

 . 0/11عدة الصابري   (4)

 . 0/15أخرجه ب  أيب الدنيا يف كتابه الرضا ع  هللا بقضائه  (3)
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[65:النساء ]تدل على أن م  عمامات اليقني كمال الرضا حبكم هللا ورسوله  فهذه اآلية  ,  وع

ذاق طعم اإلميان م  رضي باهلل رباً :) يقول  أنه مسع رسول هللا  العباس ب  عبد املطلب 

 (5)(.وباإلسمام ديناً ومبحمد رسواًل 

 :أن من مثرات الصرب واليقني اخلشوع يف الصالة : الثالث

ولكنه أخرب أنه ال يقوم هبا , ستعانة بالصرب والصماة عند وقوع املصائب والبمايا لقد أمر هللا باال
فقال , وال خيشع يف الصماة إال املوق  بلقاء هللا الذي يصلي صماة مودع , إال اخلاشعني يف صماهتم 

  :  تعاىل
   

    
   

   
   

   [36, 35:البقرة.]  فوصف هللا اخلاشعني بوصف هو
 م  يستقبلكم ما على استعينوا: "  اآلية معىن املفسرون قال, وهو اليقني بلقاء هللا , سبب خشوعهم 

  (0)". الرياسة ترك يف:  وقيل . اآلخرة أمر يف : وقيل,  والصماة بالصرب ياالبما أنواع
وركوعه , وخشوعه , يوق  بلقاء هللا يصلي صماة مودع , صماة خاشعة , فيحس  وضوءه فالذي 

 وأمتها على أحس  وجه ,, فيكفر به م  سيئاته ؛ ألن م  استشعر أنه مودع بصماته صماها بإتقان , 
)  : قال .وأوجز علمين هللا رسول يا:  فقال  النيب إىل رجل جاء : قال األنصاري  بأيو  أيب ع ف
صماة  صليوي, أي إذا شرع يف الصماة فليقبل على هللا  (9)(. مودع صماة فصل صماتك يف قمت إذا

والتلب   ,على قطع العمائق  فإنه إذا استحضر ذلك كان باعثاً ,  يعود إليها أبداً و , م  ال يظ  أنه يرجع 
القدرة فجدير القوة و وم  أيق  بقدومه على عظيم شديد االنتقام ذي , باخلشوع الذي هو روح الصماة 

فيخشع , فم  حتقق بالصلة ملعت له طوالع التجلي , والصماة صلة العبد بربه , غاية األدب  هبأن يمازم
   : قال تعاىل , وقد شهد القرآن بفماح اخلاشعني , ويصلي صماة مودع , 

   

                                      
 . 13:ق خترجيه صسب (5)

 . 1/011عمدة القاري  (0)

 . 066: سبق خترجيه ص (9)



- 285 - 
 

    
  .[ 9:املؤمنون "](4)   

 :بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين : الرابع 
وم  صفات اهلادي  املهديني أئمة اهلدى الذي  , إن اليقني والصرب شرطان لإلمامة يف الدي  

أعطاهم  أن هللا : وي قيم هللا هبم ما أعوج م  هذا الدي  , عباد م  الظلمات إىل النور خيرج هللا هبم ال
يف السري يف هذا ولوال اليقني ملا استمروا , تعاىل هللا  فلوال الصرب ملا حتملوا األذى يف, هاتني الصفتني 

وأعماه يف , فرأس األمر , الناس م  هللا ملا أخذوا به جعلهم هللا رؤساء على  ةفاليقني رمح, الطريق 
 .أعمال القلوب هو اليقني مع الصرب 

,  طاعته وهو,  إليهم أنزل ما باتباع واملؤمنني,   رسوله هللا أمر: "  -رمحه هللا –قال اب  تيمية 
 فيزيله,  وذنوب تقصري هلم حيصل أن البد ألهنم؛  والصرب باالستغفار وأمرنا,  وعده بانتظار وأمرهم

,  بالوعد اليقني يتم وبالصرب,  الطاعة تتم فباالستغفار , الصرب م  الوعد انتظار مع والبد,  االستغفار
 :  تعاىل قال,  واإلميان الطاعة مسمى يف يدخل كله هذا كان إنو 

    
     

   
  .[012:ون ي.] 

    :  تعاىل وقال
    
   

     
    
    

  [ .43: األنعام .]تعاىل وقال  : 
    

  [ .32:هود ".](0)  
: " فقال , اإلمامة يف الدي  : أن م  فوائد الصرب  -رمحه هللا–وقد جعل االمام اب  القيم 

 :  قال هللا تعاىل , تعليق اإلمامة يف الدي  به وباليقني: م  فوائد الصرب اخلام  

   

                                      
 .  412,  0/411فيض القدير  (4)

 . 0/031قاعدة يف احملبة  (0)
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     .

 (9)[.93:السجدة]

سأل , فما ميك  أولياء هللا حىت يبتلوا , مث إنه ال يرتقى إىل مرتبة اليقني إال باالبتماء يف الدي  

أم  أن ميك  فيشكر هللا : أيهما أفضل للرجل يا أبا عبد هللا : فقال  –رمحه هللا –رجل الشافعي 

  (4).حىت يبتلى  ال ميك : فقال الشافعي , فيصرب  يبتلى بالشر

 وال ينال ذلك إال بالعزم والصرب ؛ ولذلك جعل هللا  فإذا تقرر هذا صار الصرب سماح املؤم 

   : تعاىل  هللا لاقما هم أهل العزائم كواليقني  أهل الصرب

     

  [.34 :الشورى.]  وقال هللا تعاىل : 

      
    

   . [61: الروم] 

مما يعني على الصرب  ال شك فيه , وهذا: أي " : -رمحه هللا–قال الشيخ عبد الرمح  اب  سعدي 

  (0)".األذى  م  , هان عليه ما يلقاه , فإن العبد إذا علم أن عمله غري ضائع , بل سيجده كامماً 

إن هذا األمر ال يتم إال بشيئني الصرب  : " -رمحه هللا -(  هـ901: ت ) قال زهري ب  نعيم

قد , ومل يك  معه يقني مل يتم ,  وإن كان صرب,  يتم مل ومل يك  معه صرب, فإن كان يقني , واليقني 

                                      
 . 0/51عدة الصابري   (9)

 . 0/914الفوائد  (4)

 . 0/635تفسري السعدي  (0)
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فإذا , حيفران األرض  (4)ي  دمثل اليقني والصرب مثل فدا: " فقال  مثماً   ضرب هلما أبو الدرداء

 (3) ". جل  واحد جل  اآلخر

 : تعاىل  بقوله واليقني الصرب ع  موروثة الدي  يف اإلمامة وجعل: "  -رمحه هللا–قال اب  تيمية 

   
   
   

   

[.93:السجدة] وطلب بل الصرب م  فيه بد ال به فالعمل , به وعمل,  باحلق علم كله الدي  فإن 

 ومعرفته,  عبادة هلل طلبه فإن,  بالعلم ميكعل: "   جبل ب  معاذ قال كما , الصرب إىل حيتاج علمه

,  عبدوي  ,  هللا عرفي   به,  تسبيح ومذاكرته,  صدقة يعلمه ال مل  وتعليمه,  جهاد عنه والبحث,  خشية

,  رأيهم إىل وينتهون,  هبم يهتدون وأئمة,  قادة للناس جيعلهم أقوماً  بالعلم هللا يرفع,  وحدوي   جدمي   به

 :  تعاىل قال وهلذا؛  الصرب م  اجلهاد يف بد وال,  اجلهاد م  العلم ع  البحث فجعل

    
     

  
  
  

   .[4ـ0:العصر.] تعاىل وقال  : 

  
  

                                      
رث هبا : الفدادي   (4)  0/1041انظر تاج العروس . وهي البقر اليت حي 

 . 01/037أخرجه أبو نعيم يف احللية  (3)
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  [ .35:ص ] ."(0)  

ويزول , وإمنا حتصل اإلمامة يف الدي  بالصرب واليقني ؛ ألن الصرب واليقني يتحقق هبما اإلخماص 

 بطلب نفسك حدثتك فإذا: "  -رمحه هللا–قال اب  القيم , والطمع فيما عند الناس , حمبة املدح 

 زهد فيهما فازهد,  والثناء املدح على وأقبل,  اليأس بسكني فأذحبه أوالً  الطمع على قبلأف,  اإلخماص

 اإلخماص عليك سهل واملدح,  الثناء يف والزهد,  الطمع ذبح لك استقام فإذا,  اآلخرة يف الدنيا عشاق

 ؟ واملدح الثناء يف والزهد الطمع ذبح علي يسهل الذي وما:  قلت نإف, 

 هللا وبيد الإ فيه يطمع شيء م  لي  أنه يقيناً  علمك عليك فيسهله الطمع ذبح أما:  قلت

 . سواه شيئاً  منها العبد ؤتىي   وال,  غريه ميلكها ال خزائنه وحده

 ويضر,  ويزي ,  مدحه ينفع أحد لي  أنه علمك عليك فيسهله,  واملدح الثناء يف زهدال وأما

:  فقال .شني وذمي,  زي  مدحي نإ:)   للنيب األعرايب ذلك قال كما , وحده هللا الإ ويشني ذمة

  (9)(. وجل عز هللا ذلك

 الزي  كل م  مدح يف وارغب ,ه ذم يشنيك ال م  ذم ويف,  مدحه يزينك ال م  مدح يف فازهد

,  واليقني ربالص فقدت فمىت , اليقنيو  بالصرب الإ ذلك على يقدر ول ,  ذمه يف الشني وكل,  مدحه يف

  : قال هللا تعاىل ,  مركب غري يف البحر يف السفر أراد كم  كنت

      

                                      
 . 0/55التحفة العراقية  (0)

 4967:رقم, 5/417والرتمذي ,  00505: رقم, 366/ 6والنسائي ,  06143:رقم, 4/311أخرجه أمحد   (9)

 ( .9615)وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي , 
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    [61:الروم] تعاىل وقال  : 

   

   

   

    .

  (0)". [93:السجدة]

 :واليقني أهل الصرب من مسات ع باآليات والعرب ا فاالنت: اخلامس

   : كقوله تعاىل ملوسى,إن أهل الصرب واليقني هم املنتفعون بآيات هللا واملتعظون بالعرب 

   

   

    

   

      

     .[ 5 :إبراهيم 

                                      
 .0/032الفوائد   (0)
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  : يف أهل سبأ تعاىل وقوله [. 

   

      

     [02:سبأ ] 

     : تعاىل وقوله 

   

      

    

 [ .49,44:الشورى]  وقال تعاىل :   

   

   

  . [4: الرعد.] 
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 هبذا هلم متييز الشكر وأهل,  الصرب أهل بآياته باالنتفاع وخص: "  –رمحه هللا –قال اب  القيم 

     كتابه م  آيات أربع يف فقال,  املوفور احلظ

     . "(9)  

فقال وهو , وخص سبحانه أهل اليقني باالنتفاع باآليات والرباهني :" وقال أيضاً يف موضع آخر 

    : أصدق القائلني 

  [ .91:الذاريات.] "(0)  

 :مبعية هللا سبحانه  ظفرمن مثرات اليقني والصرب ال: السادس

ويف املقابل فإن املوق  الصابر ينال معية , له  بالصرب واليقني إال م  أيق  مبعية هللا  ال يتسلح

    :  قال تعاىلكما ,هللا تعاىل 

   [ 054: البقرة .] قال أبو على

  (9)".ه ألهنم نالوا م  هللا معيت؛ فاز الصابرون بعز الداري   :"-رمحه هللا-الدقاق

, وحفظه له صرب على ما يماقي ؛ ألن حسبه أنه ظفر مبعية هللا , ومحايته , وم  أيق  مبعية هللا له 
    :  وقد قال تعاىل

    
[ 31:الطور .] 

 :الصربنصر على العدو من مثرات اليقني و ال: السابع 
استج  العبد م  ذلك جنة أعظم  افم , ومكره م  كيد العدومنيعة  نةج  إن الصرب واليقني  

   :  منهما قال تعاىل
    

     
                                      

  0/3عدة الصابري   (9)

 . 9/427 مدارج السالكني (0)

 . 0/51عدة الصابري   (9)
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     .[ 091:ال عمران] .
     : وقال تعاىل 

    
  .[ 045:ال عمران.] 

فإن استطعت أن :) ..قال  النيب أن : قال  -رضي هللا عنهما  -ب  عباس اويف حديث 
واعلم  , كثرياً   فإن يف الصرب على ما تكرهه خرياً , فافعل فإن مل تستطع فاصرب  تعمل بالصرب مع اليقني

فاحلديث يدل على  (4)(.واعلم أن مع العسر اليسر, واعلم أن مع الكرب الفرج , لنصر أن مع الصرب ا
    :  كقوله تعاىل,ألهل الصرب واليقني ضمان النصر واملدد 

  

    

   

   

  [095:آل عمران .] 
ويعلم أنه أجل حمتوم , واليقني بلقاء هللا يعطي العبد قوة يف مواجهة العدو ؛ ألنه ال يهاب املوت 

   : قال هللا تعاىل , وال اجلْب يؤخر املوت , فما الشجاعة تسبب املوت 

   

     

    

     

  [. 932:البقرة.]  فيقينهم بلقاء هللا
 .وجعلتهم يصربون على لقاء العدو ومواجهته , أمدهتم بالقوة 

  :  والعذاب فقالوا, وسحرة فرعون ملا آمنوا توعدهم فرعون بالقتل 

   

                                      
 . 94:وسبق خترجيه ص, احلديث صحيح  (4)
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 [ .095:األعراف .] فهان عليهم كل ذلك عندما أيقنوا بلقاء هللا فأفرغ هللا عليهم

 .صرباً وثباتاً وصمابة يف احلق 

,  ينبو ال وصارماً ,  يكبو ال جواداً  الصرب جعل سبحانه هللا فإن: "  -رمحه هللا –قال اب  القيم 

,  الصرب مع فالنصر,  شقيقان أخوان والنصر فهو,  ثلمي   وال,  هدمي   ال حصيناً  وحصناً ,  يهزم ال وجنداً 

 م  وحمله,  عدد وال,  عدة بما الرجال م  لصاحبه أنصر وهو,  اليسر مع والعسر,  الكرب مع والفرج

   (0)". اجلسد م  الرأس كمحل الظفر

 :الصرب واليقني عالج للشك والوسوسة : الثامن 

, فهو أسري للحزن , وآهات جيد طعمها املر يف قلبه , املوسوس والشاك جيد آآلمًا يف صدره  نإ

والتسلح بالصرب ؛ حىت , وال يذهب ما يف صدره م  الشك إال باليقني , مكبل باهلموم , مقيد باألسى 

نه مصاب في وق  يف قرارة نفسه أ, وتذهب هذه الشكوك والشبهات , ختف ع  نفسه هذه اهلموم 

  : قال تعاىل , وال بد مع االبتماء م  الصرب , بابتماء 

     
     

 [ . 07:لقمان.] 

 :قال القحطاين يف نونيته 
  (0). فالعسر فرد بعده يسران ****   وإذا ابتليت بعسرة فاصرب هلا   

رج ا إلنسان مما هو فيه م  الشك والوسوسة إال أن يكون م  أويل العزم أهل الصرب واليقني فما خي 
؛ ألن الشك والوسوسة ال يصدران إال م  ِقبل ضعيف النف  ع  مواجهه البماء بالصرب مع قلة الشكر 

                                      
 . 0/4عدة الصابري   (0)

 . 0/31نونية القحطاين  (0)
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ره بغري ي وىف أج, فاملؤم  مطالب بالصرب والشكر ؛ ألنه حني يبتلى فيصرب ويعاىف فيشكر , عند السراء 
 .والظفر يف مجيع شؤون حياته, والفماح , وي كتب له النجاح , حساب 

   : قال هللا تعاىل 
   

   [ . 01:الزمر ] , وقال هللا تعاىل :  
     
   [ .34: الشورى.] 

   : وقال تعاىل 
  
   

    
   
    

   
     

[ . 016:ال عمران .] 
 :إن من صفات الصابرين املوقنني الزهد يف الدنيا: التاسع 

وأنه لي  لإلنسان منها , إن الزهد م  صفات املوقنني الصابري  ؛ ألهنم ي وقنون أن الدنيا فانية 
ليقينهم بأن وال حيزنون على ما مضى منها ؛ , فما هم يأسون على ما فات منها , إال ما كتب هللا له 

  : قال هللا تعاىل , ومينع م  يشاء , ي عطي م  يشاء , هللا رزاق بيده كل شئ 
   

    
   
    
     

     
    

   
   
    

   
    

    
  [ .97:ال عمران .] 

يؤثر ف,  آلخرةالعمل ليف الدنيا ؛ ألن التعلق بالدنيا يعوق ع  فات املوق  هو الزهد أجل صو 

قال : قال  قد جاء يف حديث سهل ب  سعد الساعدي و , والباقي على الفاين , الدنيا  اآلخرة على
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وق  فامل (0)( .وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس , ازهد يف الدنيا حيبك هللا : ) رسول هللا 

ورغبة يف , واستصغارًا منه لشأهنا , وعلمًا منه حبقارة الدنيا , ي عرض بقلبه ع  الدنيا طمعًا يف اآلخرة 

 .وحمبة الدنيا يف قلب العبد ال جيتمعان , وعلماً منه بأن حمبة هللا , حمبة هللا 

وال ,  احلمال لي  الزهادة يف الدنيا بتحرمي:)  قال رسول هللا  : قال   ع  أيب ذر الغفاري

وأن تكون , ولك  الزهادة يف الدنيا أن ال تكون مبا يف يديك أوثق منك مبا يف يد هللا , يف إضاعة املال 

 (9)(.يف ثواب املصيبة إذا أصبت هبا أرغب منك فيها لو أهنا أبقيت لك 

ومبا عنده ,  والواثق بفضل هللا, فهذا احلديث يوضح أن الزهد يف الدنيا يتصف هبا املوق  باآلخرة 

 .  الراضي بالقضاء , احملتسب الصابر على البماء , م  الثواب 

فالزهد يف الدنيا م  صفات الصابري  املوقنني ؛ لصربهم على سلوك طريق احلمال يف كسب الرزق 

 .وزهداً يف الدنيا , وابتغاء فضله , وتركهم للحرام رغبة فيما عند هللا , 

 الإ يناهلا ال وزينتها,  الدنيا ع  عراضواإل هللا ثواب يف الرغبة نإ: "  - رمحه هللا–قال اب  القيم  

    : تعاىل فقال,  املؤمنون الصرب ولأو 

   

    

    

                                      
والطرباين يف املعجم الكبري ,  3019: رقم, 9/0474واب  ماجه ,  7174:رقم, 3/431أخرجه احلاكم  (0)

     (.233)الصحيحة  وصححه األلباين يف السلسلة,  5279: رقم, 6/024

 .093وسبق خترجيه ص, احلديث ضعيف  (9)
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 . [11:القصص.](4)   
 :أن من آثار اليقني الصرب : العاشر 

فإنه يصرب , وأهنا شاقة على النف  , واألعمال الصاحلات , فعندما يوق  العبد بثواب الطاعات 
املتمسك يف آخر الزمان كالقابض على اجلمر  ويصطرب عليها ؛ ولذلك وصف النيب , على طاعة هللا 

 دينه على فيهم الص ابر زمان الناس على أيتي: )   هللا رسول لقا:  قال  مالك ب  أن  ع , 
   (0)(. اجلمر على كالقابض

   : وقال هللا تعاىل 
   
    
    

   
 [ .11:لقصصا] 

فإنه يصرب على , وأن النف  تدعو إليها , وكذلك عندما يوق  بالعواقب الوخيمة لفعل املعاصي  
سبعة :) قال  ع  النيب  فقد جاء يف حديث أيب هريرة , ويصرب نفسه عنها , ترك احملرمات 

إن : و مجال فقال ورجل طلبته امرأة ذات منصب : وذكر منها : يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله 
   (9)(. إين أخاف هللا 

وينهى ع  املنكر البد أن , فيأمر باملعروف , وكذلك عندما يوق  العبد أن م  يقيم شرع هللا 
 : قال هللا تعاىل , صرب واصطرب على ما جيد م  األذى , ونصب , يلحقه أذى 

   
  

   
    

     
  [ . 07:لقمان] ,  وقال تعاىل : 

                                      
 . 0/3عدة الصابري   (4)

 . (257)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  9961:رقم, 3/596أخرجه الرتمذي  (0)

 .  0140: رقم, 9/705ومسلم ,  692: رقم, 0/943أخرجه البخاري  (9)
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  .[049: طه.]  

 يأمر أن أحدكم أراد ذاوإ.. : "فقال , بنيه  أوصى,  عمري جده أن اخلطمي جعفر أيب ع و 
 م  فإن,  هللا م  بالثواب ويثق,  األذى على الصرب على نفسه فليوط  املنكر ع  وينهى,  باملعروف

  (3)". األذى م  جيد مل بالثواب وثق
قد , على األذى الذي حيتمله مم  حوله بأن الرسل عليهم السمام  وإن هللا واسى نبيه حممد 

مث أعقب هللا ما يهون هذا األذى يف نفسه بأن هؤالء األعداء , فظفروا , ا وجدوا ما وجد لكنهم صربو 
قال هللا تعاىل ف, سريون نتائج أعماهلم يوم القيامة كأهنم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة م  هنار

:     
   
     
    
    

      
    

  [ .45:األحقاف.] 
, م  األنبياء ضربه قومه  حيكي نبياً  : كأين أنظر إىل النيب  ب  مسعود  قال عبد هللا 

 (0)(.رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون:) ويقول , فأدموه فهو ميسح الدم ع  وجهه 

   :  تعاىل قال

  

   [.077:البقرة .]والضراء,  البماء على الصرب  ,

 باختياره به ابتلي ما على والصرب,  خوفو ,  ومرض,  حاجة م  به ابتلي ما على الصرب وهو,  واملرض

 ابتلي ذاإ ولذلك؛  اختياره بغري به يبتلى الذي املرض على الصرب م  أفضل عليه الصرب فإن,  كاجلهاد

                                      
   .0/41احللم الب  أيب الدنيا  (3)

 .  0729:رقم, 4/0307ومسلم ,  4921:رقم, 4/0919أخرجه البخاري  (0)
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,  اجلهاد متام م  الصرب هذا ألن؛  بلده يف عليه الصرب م  أفضل ذلك على فالصرب,  اجلهاد يف بالعنت

 (9)(. أفضل عليه الصرب كان بسببه حصل مرض أو,  بفاقة اجلهاد يف ابتلي لو وكذلك

 :الطاعة اليقني والعلم بعدة أمور لىع الصرب ومما يعني على

  : اجلميلة واآلثار احلميدة العواقب من الطاعة جتلبهاليقني مبا : أوالً 

دث انشراحًا يف الصدر    ,وراحة وسكينة يف النف  , وطمأنينة يف القلب , إن العمل الصاحل حي 

فالطمأنينة يف النف  والقلب عمامة  (4)(. النف  إليه اطمأنت ما الرب: ) ... كما جاء يف احلديث 

وخوف اطماع الناس على العمل , والرتدد واالضطراب فيهما , على أن العمل هو م  أعمال الرب 

سارعة إىل وامل, فإذا أيق  العبد بذلك صرب وصابر يف فعل الطاعات , عمامة على أن ما يفعله إمث 

 .اخلريات 

 يف واحملبة,  اإلميان داعي قوي فكلما واحملبة,  اإلميان االستجابة للعمل الصاحل أسباب أقوى وم 
    (0). حبسبه للطاعة استجابته كانت القلب

 :اليقني بلقاء هللا واليوم اآلخر : ثانياً 

, والتكاليف املنوطة هبم ,  وحيذرون اآلخرة يصربون على طاعة هللا, إن الذي  يرجون لقاء هللا 

  : قال هللا تعاىل , وينهوهنا ع  اهلوى , ويزكوهنا , وجياهدون أنفسهم 

    
   

   

                                      
 .0/06الزهد والورع والعبادة  (9)

 4/060وأبو يعلى ,  319:رقم, 99/037والطرباين يف املعجم الكبري ,  01141:رقم, 3/991أخرجه أمحد  (4)

 (.0743)يب والرتهيب وحسنه األلباين يف صحيح الرتغ,  9544: رقم, 9/491والدارمي ,  0516: رقم,

 . 0/304طريق اهلجرتني  (0)
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    [2: الزمر .] فذكر

م  اآلخرة هللا أن أقوى دافع يدفع للعمل الصاحل وخاصة أعمال السرائر اليت منها قيام الليل هو اخلوف 

 : ختم اآلية بقوله وال يكون هذا إال م  أهل العلم باهلل ولذا , اآلخرة واليقني بلقاءه والدار 

    
   
  . 

فاخلوف م  هللا وم  الوقوف بني يديه م  أقوى األسباب الداعية لماكثار م  األعمال الصاحلة 

    : قال هللا تعاىل , واالبتعاد ع  السيئات 

    
    

    
[.30, 31:النازعات .] 

ون إىل عمام الغيوب للجزاء ري وأن كل اخلمائق سيص, واملصري إليه , وم  أيق  بأن املعاد إىل هللا 

   : واحلساب جاهد نفسه وزكاها كما قال هللا تعاىل 

    
     .

 [. 01:فاطر]
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 لقاء تتمنوا ال:)  قال أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما–ويف حديث عبد هللا ب  أيب أوىف 
 (0)(.فالسيو  ظمال حتت اجلنة أن واعلموا,  فاصربوا لقيتموهم إذا ولك ,  العافية هللا لواأساو ,  العدو

 .فاليقني بأن اجلنة حتت ظمال السيوف جيعله يصرب على اجلهاد يف سبيل هللا مع شدته
فم  قوة يقينه فتح هللا مشامه " إين ألجد ريح اجلنة دون أحد :" يقول  وكان أن  ب  النضر 

ورمح  حىت شم ريح اجلنة حقيقة دون أحد مث قاتل حىت ق تل فو جد فيه بضع ومثانون ضربة ما بني سيف
 . فقتل شهيداً , وسهم 

 : املوقنني الصابرين العاملني ضاعفة أجراليقني مب: ثالثاً 
وإمنا ضاعف هللا هلم األجر واملثوبة ؛ ألهنم قرنوا بني اليقني والصرب فكلما فرتت عزائمهم ع  

 كقوله, فهان عليهم ما هم فيه م  األمل والتعب , الصرب على فعل الطاعات تذكروا األجر اآلخروي 
   : تعاىل 

   
  [53:القصص .]تعاىل وقوله  :  

   
   [ .01:القصص] أي كاملاء املنهمر. 

  (4)".وابه إال الصربكل عمل يعرف ث  : " -رمحه هللا - قال سليمان ب  القاسمو 
إن وراءكم أيام الصرب املتمسك فيه  يومئذ مبثل ما أنتم عليه له كأجر :)  وقال رسول هللا 

ال بل : قال . يا نيب هللا أو منهم : قالوا . بل منكم: قال . يا نيب هللا أو منهم: مخسني منكم قالوا 
           (3)(. منكم ثماث مرات أو أربع 

 :علم العبد فضيلة الصرب ومزيته أن ي: رابعاً 
وكيف رفع هللا درجة , مما يقوي العزمية على الصرب على طاعة هللا علم العبد بعلو مرتبة الصرب 

وأن الصرب أساس كثري م  الفضائل واألعمال ؛ ألنه يريب ملكات اخلري يف النف  , فما م  , الصابري  
فالشجاعة هي الصرب على مكاره , وهو مفتقر إليه وما م  عمل إال , فضيلة إال وهي حمتاجة إليه 

, واحللم هو الصرب على املثريات ؛ هلذا أحب هللا الصابري  , والعفاف هو الصرب على الشهوات , اجلهاد 

                                      
 . 0739: رقم,  4/0469ومسلم ,  9113:رقم, 0119/ 4أخرجه البخاري  (0)

 . 0/53عدة الصابري   (4)

؛  517,  912:رقم, 07/007ويف املعجم الكبري ,  4090: رقم , 4/979أخرجه الطرباين يف األوسط (3)

 . (323)ة صححه األلباين يف السلسلة الصحيح
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    :  فقال تعاىل
 [ . 036:ال عمران .] ها مثرة له وجعل, واخلريات إىل الصرب , وأضاف أكثر الدرجات

   : فقال سبحانه , 
   

    
   

[.93:السجدة .] وقال تعاىل:   
   
   
  [.26:النحل .] وقال تعاىل :  

   
   [ .53:القصص .]

 : فقال تعاىل , والثواب يف الدنيا واآلخرة , واألجر , وأخرب أهنم ينالون مزيدًا م  الفضل 
   

      .
  : وجعل الفماح م  مثرات الصرب فقال عز م  قائل [ 01:الزمر]

  
  
   

   .[911: عمران آل 
:)   فقال رسول هللا , وفضل عظيم أن الصابر على طاعة هللا وقت الفنت له أجر   أخرب النيبو [.  

    (0)(.العبادة يف اهلرج كهجرة إيل 
 فكلما,  إميانه قوة حبسب هو إمناعلى الطاعات  العبد صربفإن  :قوة اإلميان واليقني : خامسًا 

 قلبه باشر م  فإن,  الصرب ضعف اإلميان ضعف وإذا,  أمت صربه كانويقينه أقوى  ,  كملأ إميانه كان

 مبوجب عمل والنار,  واجلنة,  والعقاب,  بالثواب اإلميان قلبه وباشر,  له ورؤيته عليه هللا بقيام اإلميان

 : وسابق إىل الطاعات كما قال هللا تعاىل , فسارع للخريات ,  العلم هذا

   
    

  
                                      

 . 041:رقم , 3/9961أخرجه مسلم  (0)
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 [.043, 044: آل عمران  .] فقد ضرب النيب  أروع األمثلة على قوة اإلميان

  هللا نيب أن -عنها هللا رضي- عائشة  فع, لعبادة فقد كان يقوم حىت تتفطر قدماه والتحمل على ا

 لك هللا غفر وقد هللا رسول يا هذا تصنع مل:)  عائشة فقالت,  قدماه تتفطر حىت الليل م  يقوم كان

 الساً ج صلى حلمه كثر فلما(  شكوراً  عبداً  أكون أن أحب أفما: )  قال ؟ تأخر وما ذنبك م  تقدم ما

    (0) " . ركع مث فقرأ قام يركع أن أراد فإذا

 :اليقني والعلم بعدة أمور املعصية عن الصرب ومما يعني على

 : ودناءهتا املعاصي بقبح العبد علمأن ي: أوالً 

, إن علم العبد بقبح املعاصي وخستها ويقينه بسوء عواقبها جيعله يعزف عنها ويبغضها فيرتكها 

 ولده الشفيق الوالد حيمي كما , والرذائل الدنايا ع للعبد  ومحاية,  صيانة عنها وهنى,  هللا حرمها إمناو 

ومما يدل على قبح ,  بالعذاب وعيد عليها يعلق ولومل,  تركها على العاقل حيمل العلم هبذاو ,  يضره عما

ت يف قلبه السواد وتنك, وتكسو وجهه السواد والظلمة , وأهنا تكسب صاحبها الذل واملهانة , املعاصي 

إذا أذنب العبد نكت يف قلبه نكتة سوداء فإن تاب صقل قلبه منها فإن : )  والضنك قول الرسول 

   :   عاد زادت حىت تعظم يف قلبه فذلك الران الذي ذكره هللا 

                                      
 . 3557:رقم, 3/0141أخرجه البخاري  (0)
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   [.03:املطففني ].)(9)    

 عوداً  كاحلصري القلوب على الفنت تعرض) : يقول هللا  رسول مسعت: قال  ع  حذيفة و 
 على تصري حىت بيضاء نكتة فيه نكت أنكرها قلب وأي سوداء نكتة فيه نكت أشرهبا قلب فأي عوداً 
 كالكوز مرباداً  أسود واآلخر واألرض السماوات دامت ما فتنة تضره فما الصفا مثل أبيض على قلبني
  (0)(. هواه  م  أشرب ما إال منكراً  ينكر وال معروفاً  يعرف ال خياً جم

 :اليقني بنظر هللا تعاىل للعبد : ثانياً 
,  منه أن يقع يف معاصيه ىياستح وأيق  باطماعه عليه عليه ومقامه إليه هللا بنظرإذا علم العبد 

استحى م  هللا جتنب سخطه  وم ,  منه ىيم  أيق  بنظر هللا له استحو , ومسمع  منه مبرأى وهو
: فقلنا , استحيوا م  هللا حق احلياء :) قال  أن نيب هللا : قال  فع  عبد هللا ب  مسعود , وغضبه 

لي  ذلك ولك  م  استحىي م  هللا حق احلياء فليحفظ الرأس وما : قال , يا نيب هللا إنا لنستحيي 
وم  فعل ذلك فقد , م  أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا و , وليذكر املوت والبلى , والبط  وما وعى , حوى 

       (9)(.استحىي م  هللا حق احلياء 
 : إحسانهاليقني بنعم هللا تعاىل وعظيم : ثالثاً 

فما يتجرأ على ,  م  هللا  يوإحسانه جيعل العبد يستحي إن استشعار العبد لفضل هللا 

  : فقال , دعته امرأة العزيز  نعمة هللا عليه حني املعاصي فقد تذكر يوسف 

                                      
والنسائي ,  241: رقم, 4/901واب  حبان ,  6: رقم, 0/35واحلاكم ,  7242: رقم, 9/927أخرجه أمحد  (9)

 4443: رقم, 5/343والرتمذي ,  3933:رقم, 9/0301واب  ماجه ,  01950: رقم, 6/001يف السن  الكربى 

ويف صحيح اب  ماجه , ( 0617)ويف صحيح اجلامع , ( 9362)وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب , 

(4399    .)  

 . 033:رقم, 0/091أخرجه مسلم  (0)

واب  ,  9351: رقم, 3/637والرتمذي ,  7205:رقم, 3/452واحلاكم ,  4670:رقم, 0/417أخرجه أمحد  (9)

: رقم, 1/360وأبو يعلى ,  01921:رقم, 01/059والطرباين يف املعجم الكبري ,  43491: رقم, 7/77أيب شيبة 

  ( .0793)حسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  9195: رقم ,  5/429والبزار,  5137
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    [94:يوسف] 

ومما يعني على االبتعاد ع  املعاصي يقني العبد , فكان ذلك رادعًا له ع  مطاوعتها يف تلك املعصية  .

,  الذنب ذلك حبسب هللا م  نعمة عنه زالت إال ذنباً  عبد أذنب فما,  والبد النعم تزيل الذنوب نبأ

 حىت هنعم عنه تزيل الذنوب تزال وال,  إليه ترجع مل أصر وإن,  مثلها أو إليه رجعت ورجع,  تاب فإن

     :  تعاىل هللا قال , كلها النعم تسلب

    

   [ .00:الرعد.] والذنوب  اإلميان:  النعم وأعظم

  :قال الشاعر هذا مثل ويف. لبهاتسو  زيلهات

   (0). النعم تزيل املعاصي فإن****          فارعها نعمة يف كنت إذا

 , نعمته زوال م  باهلل عياذاً  احلطب النار تأكل كما لنعما تأكل نار املعاصي فإن وباجلملة

    (9). عافيته وحتويل

 :أن يوقن العبد بعقاب هللا : رابعاً 

   :وليقل , إذا حدثت العبد نفسه مبعصية فليذكر نفسه بالعذاب والنار 

    

    [ . 05:يون .] فإن

                                      
 . 0/020فيض القدير  (0)

 . 0/311طريق اهلجرتني  (9)
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,  وعده يف بتصديقه يثبت إمنا وهذا,  بهعقا وخشية,  هللا م  وفأقوى رادع ع  املعاصي هو اخل

 بضعفهما ويضعف,  واليقني بالعلم يقوى السبب وهذا,   وبرسوله,  وبكتابه,  به واإلميان,  ووعيده

     :  تعاىل هللا قال. 

  [ .91:فاطر .]

        (4)". جهماً  باهلل واالغرتار,  اً علم هللا خبشية كفى: "  ب  مسعود  وقال

 إىل خبطامها فقادها,  وزماماً ,  خطاماً  لنفسه جعل امرءاً  هللا فرحم: "  -رمحه هللا-قال اب  القيم

 على الصرب م  أيسر,  هللا حمارم ع  الصرب فإن,  هللاي معاص ع  بزمامها وصرفها,  هللا طاعة

   (3)".عذابه

 :لذنوب واملعاصي اليقني بآثار ا: خامساً 

ومل حيتقر الذنب , إن للذنوب آثاراً وخيمة تنشأ عنها فم  أيق  بآثارها وسوء عاقبتها ابتعد عنها 

إن املؤم  يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت :) قال  ع  النيب  فع  عبد هللا ب  مسعود , مهما صغر 

    (0)(.ه فقال به هكذا وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنف, جبل خياف أن يقع عليه 
 :اليقني باملوت : سادساً 

ولذا ينبغي مل  ال , إن اليقني باملوت يبعث على اجلد للعمل الصاحل واالبتعاد ع  عمل السيئات 
:) قال  أن نيب هللا : قال  فع  عبد هللا ب  مسعود  ,يدري مىت يبغته املوت أن يكون مستعداً له 

لي  ذلك ولك  م  استحىي م  : قال , يا نيب هللا إنا لنستحيي : فقلنا , استحيوا م  هللا حق احلياء 

                                      
 . 013/ 7أخرجه اب  أيب شيبة  (4)

 . 0/01لصابري  عدة ا (3)

 .  5232:رقم, 5/9493أخرجه البخاري  (0)
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وم  أراد اآلخرة , وليذكر املوت والبلى , والبط  وما وعى , هللا حق احلياء فليحفظ الرأس وما حوى 
  (9)(. وم  فعل ذلك فقد استحىي م  هللا حق احلياء, ترك زينة الدنيا 

واملبادرة إىل , وترك التسويف يف العمل  األمل يؤدي إىل قصر وإن اليقني بقصر احلياة الدنيا
 .اغتنام العمر يف العمل الصاحل 

 أو منها اخلروج على معجم وهو,  قرية دخل كمسافر وأنه,  انتقاله سرعةب العبد علمإذا و 
 نتقالها وسرعة,  مقامه بقلة لعلمه فهو, بادر الغتنام عمره  وتركها سار مث شجرة ظل يف قال كراكب
 للعبد فلي ,  حبضرته ما خبري االنتقال على حريص ينفعه وال,  ويضره,  محله يثقله ما ترك على حريص
: "  -رمحه هللا–قال عبد الرؤوف املناوي ,  األمل وطول , التسويف م  أضر وال,  األمل قصر م  أنفع

 (4)". مل ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول األ, مفتاح كل خري الرغبة يف اآلخرة 
  (3)".طول األمل م  أعظم أسباب ارتكاب الكفر واملعاصي : " -رمحه هللا–وقال الشنقيطي 

ويتولد م  طول األمل الكسل ع  الطاعة والتسويف : "  -رمحه هللا–وقال اب  حجر العسقماين 

  (0)".بالتوبة والرغبة يف الدنيا والنسيان لآلخرة والقسوة يف القلب 

   (9)".ما أطال عبد األمل إال أساء العمل : "  -رمحه هللا–صري وقال احلس  الب

إمنا أخشى عليكم اثنني طول األمل واتباع اهلوى فإن طول :"  وقال علي ب  أيب طالب 

ولكل , وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وأن اآلخرة مقبلة , األمل ينسي اآلخرة واتباع اهلوى يصد ع  احلق 

    (4)".فإن اليوم عمل وال حساب وغداً حساب وال عمل, ونوا م  أبناء اآلخرة فك, واحدة منهما بنون 

                                      
 . 936:سبق خترجيه ص (9)

 . 5/597فيض القدير  (4)

 . 7/411أضواء البيان  (3)

 . 947/ 00فتح الباري  (0)

  . 1/22أخرجه أبو نعيم يف احللية  (9)

 . 7/011أخرجه اب  أيب شيبة يف مصنفه   (4)
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اللهم إين أعوذ بك م  طول األمل فإن طول :" يقول  –رمحه هللا –(3)وكان معروف الكرخي

  (5)".األمل مينع خري العمل 

 :اليقني بأن النفس إن مل تشغلها بالطاعة شغلتك باملعصية  :سابعاً 

وأن فضول املباحات ,  أن النف  إذا مل تشغلها بالطاعة انشغلت باملعصية إن م  سن  هللا

 مطعمه يف الفضول جمانبةواستفراغ اجلهد يف حتصيلها رمبا أوقعت يف املعاصي والذنوب ؛ ولذا على العبد 

وتبتعد ع  املعاصي , حىت تنشط جوارحه للطاعات  بالناس واجتماعه,  ومنامه,  وملبسه,  ومشربه, 

 .وختشع نفسه , ويرق قلبه , السيئات و 

 هللا رضي- عباس اب  ع  وليوق  العبد أن م  النعم اليت يغْب فيها العبد الصحة والفراغ كما جاء

  (0).( والفراغ الصحة الناس م  كثري فيهما مغبون نعمتان) :   النيب قال: قال  -عنهما

 :قوة اإلميان واليقني : ثامناً 

 أقوى ويقينه إميانه كان فكلما, ويقينه ,  إميانه قوة حبسب هو إمنا,  عاصيامل ع  العبد صربإن 

 . الصرب ضعفواليقني  اإلميان ضعف وإذا, كلما استطاع الصرب ع  املعاصي 

                                      
وذ كر معروف عند اإلمام , أحد أعمام الزهاد واملتصوفني : , أبو حمفوظ البغدادي هو معروف ب  فريوز الكرخي  (3)

ولد يف كرخ بغداد , وتويف , " أمسك وهل يراد م  العلم إال ما وصل إليه معروف : فقال , قصري العلم : أمحد فقيل 

 9/013وفيات األعيان ,  9/517صفة الصفوة ,  1/313حلية األولياء ,  14: طبقات الصوفية. هـ 911هبا سنة 

 . 7/962األعمام للزركلي ,  0/515الكاشف ,  13:طبقات األولياء,  1/906سري أعمام النبماء , 

 . 1/463أخرجه أبو نعيم يف احللية  (5)

 . 6132:رقم, 5/9457أخرجه البخاري  (0)
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 له وبغضه,  عليه حرم ملا وحترميه,  له ورؤيته,  عليه  هللا قياماستشعار ب اإلميان قلبه باشر م و 

 مبوجب يعمل ال أن م  امتنع والنار,  واجلنة,  والعقاب,  بالثواب اإلميان قلبه وباشر,  لفاعله ومقته, 

 . غلط فقد الثابت الراسخ اإلميان بدون واملعاصي املخالفات ترك على يقوى أنه ظ  وم ,  العلم هذا

 ورالن كذل سرى أرجائه يف نوره وأشرق,  به كلها جهاته وأضاءت,  القلب يف اإلميان سراج قويومىت 

,  متثاقلة غري مذللة طائعة له وانقادت,  اإلميان لداعي اإلجابة فأسرعت,  إليها وانبعث,  األعضاء إىل

,  كرامته حمل إىل إليه احملس  حبيبه بدعوة الرجل يفرح كما يدعوها حني بدعوته تفرح بل,  كارهة وال

 . العظيم الفضل ذو وهللا,  يشاء  م برمحته خيتص وهللا,  ملوافاته ويتأهب,  داعيه يرتقب وقت كل فهو
(9)       

 أن:  أسباب بعشرة عنه تندفع عقوبته فإن,  سيئة فعل إذا واملؤم : "  -رمحه هللا–قال اب  تيمية 
 يعمل أو,  له فيغفر يستغفر أو,  له ذنب ال كم  الذنب م  التائب فإن,  عليه هللا فيتوب يتوب

,  وميتاً  حياً  له ويشفعون,  املؤمنون إخوانه له يدعو أو,  يئاتالس يذهْب احلسنات فإن متحوها حسنات
 الدنيا يف هللا يبتليه أو,   حممد نبيه فيه يشفع أو,  به هللا لينفعه أعماهلم ثواب م  له يهدون أو

 م  القيامة عرصات يف يبتليه أو,  عنه هبا فيكفر والصعقة,  الربزخ يف يبتليه أو,  عنه تكفر مبصائب
  كما  , نفسه إال يلوم  فما العشرة هذه أخطأته فم ,  الرامحني أرحم يرمحه أو,  عنه يكفر مبا اأهواهل

 أوفيكم مث,  لكم حصيهاأ أعمالكم هي إمنا عبادي يا:)   رسوله عنه ييرو  فيما تعاىل قال
  (9)". (0)(. نفسه إال يلوم  فما ذلك غري وجد وم ,  هللا فليحمد , خرياً  وجد فم ,  إياها

 :إن مما يعني على الصرب على املصائب أن يوقن بعدة أمور
 :اليقني بأن ما أصاب العبد مل يكن ليخطئه وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه : أوالً 

وعلم أن قضاء هللا , فإذا أيق  العبد أن ما أصابه مل يك  ليخطئه وما أخطأه مل يك  ليصيبه 
: أن م  أسباب الصرب على البماء  -رمحه هللا–ذكر اب  القيم  وقد, نافذ هان عليه ما يصيبه م  البماء 

                                      
 . 0/303طريق اهلجرتني  (9)

 .066:سبق خترجيه ص (0)

 . 0/57التحفة العراقية  (9)
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 ال فجزعه,  منها بد فما,  لقخي   أن قبل الكتاب أم يف مقدرة وأهنا,  هبا اجلاري السابق القدر شهود "
     (4)". بماء إال يزيده

ا فأخربه, ع  الطاعون  أهنا سألت الرسول : -رضي هللا عنها-وقد جاء يف حديث عائشة 
فلي  م  عبد يقع , فيجعله هللا رمحة للمؤمنني , أنه كان عذابًا يبعثه هللا على م  يشاء :)  نيب هللا 

يعلم أنه ل  يصيبه إال ما كتبه هللا له إال كان له مثل أجر , فيمكث يف بلده صابرًا , الطاعون 
   (3)(.الشهيد

كما أنه يوضح بأن علمه بكونه , ر فهذا احلديث يوضح أجر الصابر على البماء واحملتسب لألج

ل  يصيبه إال ما كتب هللا له هو الدافع األقوى يف صربه على البماء  فكان األجر أنه يكتب له مثل أجر 

 .شهيد 

مما خياف منه الناس يف املوق  فما خياف ,  عب كثريةاليقني إذا غلب على القلب انشعب منه ش  و 

ك  ليخطئه , وما أخطأه مل يك  ليصيبه , ويهون عليه مصائب الدنيا منه بأن ما أصابه مل ي العادة علماً 

 . مبا وعد يف اآلخرة اطمئناناً 

 :أن يوقن العبد بأن عواقب الصرب حممودة : ثانياً 

وقوة ثبات هو أن يوق  بأن العاقبة , إن مما يعني على حتمل مجيع ما يماقيه العبد برحابة صدر 

عبد عظم األجر والثواب على هذا الصرب فيهون عليه ما يماقيه م  أن يدرك الو , للتقوى واملتقني 

ولي  ذاك ألحد إال للمؤم  , ألمر املؤم  إن أمره كله خري  عجباً :)  قال رسول هللا فقد , املصائب 

صرب  فجعل النيب  (0) .(له وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً , له  إن أصابته سراء شكر فكان خرياً , 

 :كما قال الشاعر , وإن كان الصرب ثقيل على النف  , لى البماء خرياً له املؤم  ع

                                      
 . 0/305طريق اهلجرتني  (4)

 . 5319:رقم, 5/9065أخرجه البخاري  (3)

 . 016:وسبق خترجيه ص, احلديث صحيح  (0)
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 (9).الصرب مثل امسه مر مذاقته          لك  عواقبه أحلى م  العسل 

, وحرارة , ومرارة , تسمية الصرب بأنه ضياء ؛ ألنه البد فيه م  أمل  (4)وقد جاء يف حديث 

ومسي بالضياء كذلك ؛ ألنه يضئ , أجره بغري حساب وفيه مشقة عظيمة ؛ وهلذا كان , واحرتاق 

, وضياء له يف طريقه , فهو ضياء لإلنسان يف قلبه , وتشتد الكربات , لإلنسان عندما حتتلك الظلمات 

وضياء , على طريق الصرب ؛ فإن هللا تعاىل يزيده هدى  وعمله ؛ وألنه كلما سار إىل هللا , ومنهاجه 

مسعت : أهنا قالت  -رضي هللا عنها–ويف حديث أم سلمة ,  الفه هللا خريًا منهوخي  , ويبصره , يف قلبه 

  : ما م  مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا :) يقول  رسول هللا 

    

   . وأخلف يل خريًا منها إال أخلف هللا له , اللهم أجرين يف مصيبيت

  (3)(.منها خرياً 

أيصرب :" عندما مات ولد سليمان  -رمحهما هللا-لعمر ب  عبد العزيز قال سليمان ب  عبد امللك

ال يستوي عندك :"  -رمحه هللا–املؤم  حىت ال جيد ملصيبته أملًا ؟ قال أمري املؤمنني عمر ب  عبد العزيز 

   (0)".املؤم   ل  ولك  الصرب معو  , وما تكره , ما حتب 

 :أن يوقن العبد أن الصرب أوسع عطاء للعبد : ثالثاً 
دي شيئاً , والتشكي , واالعرتاض , والتربم , واهللع , عندما يعلم العبد أن اجلزع  والتضجر ال جت 

يدل على هذا , فإنه ل  جيد مفرًا م  الصرب الذي هو أوسع عطاء يعطاه العبد , وال ت عيد مفقودًا , 
                                      

 . 9/051مدارج السالكني  (9)

 .  994:رقم, 0/914أخرجه مسلم  (4)

 . 201:رقم,  9/640أخرجه مسلم  (3)

 . 0/471الدر املنثور  (0)
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 فأعطاهم سألوه مث فأعطاهم هللا  رسول سألوا األنصار م  ناساً  أن:   اخلدري سعيد حديث أيب

 وم  ,هللا  يعفه يستعفف وم ,  عنكم أدخره فل  خري م  عندي يكون ما) : فقال عنده ما نفذ حىت

   (9).( الصرب م  وأوسع خرياً  عطاء أحد أعطي وما ,هللا  يصربه يتصرب وم ,  هللا يغنه يستغ 

 , وتعب , ونصب , ومهما وجد م  أذى , وراً حتمل كل شئ واإلنسان إذا كان صب

وال يغضب ؛ ألنه صابر , ال يثور , مسرتيح النف  , فإنك جتده هادئ البال , مطمئ  القلب 

 .به  على ما ابتماه هللا 

صرب يصربه م  يتو , التحلي بالصربوال يستطيع العبد أن يكون صبورًا إال بالتصرب واجملاهدة على 

 يتصرب م  أنه رسول هللا  فأخرب, حىت يصبح الصرب له سجية  الصرب يتكلف الذي هو واملتصرب ,هللا 

 م  به ابتلي مما جيزع ال احلاجة مرارة على يصرب بأن الفاقة على الصرب سياق يف كأنه وهذا,  هللا يصربه

 .  والضراء البأساء يف الصرب وهو,  الفقر

 عنده كرمي لعبد إال هللا يعطيه ال اخلري كنوز م  كنز الصرب" :  -رمحه هللا– البصري احلس  وقال

" . (4) 

 فعاضه منه فانتزعها,  نعمة عبد على هللا أنعم ما: "  -رمحه هللا– العزيز عبد ب  عمر وقال

    (0)". انتزعه مما خرياً  عوضه ما كان الإ الصرب مكاهنا
 :أن يوقن بثواب املصيبة وأجرها يف اآلخرة : رابعاً 

كما جاء يف حديث اب  , عليه الصرب حال املصيبة  ؤم  بأجر البماء يف اآلخرة ي هونإن يقني امل
وإين , صرع يا رسول هللا إين أ  :  يف قصة املرأة السوداء أهنا قالت للرسول  -رضي هللا عنهما–عباس 

( أن يعافيك  وإن شئت دعوت هللا, ولك اجلنة , إن شئت صربت : ) فادع هللا يل قال , أتكشف 

                                      
 . 0311:رقم, 9/543أخرجه البخاري  (9)

 . 0/77عدة الصابري   (4)

 . 0/77عدة الصابري   (0)
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فانظر إىل هذه املرأة الصابرة املوقنة كيف آثرت اجلنة يف اآلخرة على العافية يف   (9)(. اصرب : قالت 
 .ومل يك  ذلك منها إال ليقينها باألجر والثواب يف اآلخرة , الدنيا 

 تابتلي إذا : قال هللا إن : ) يقول  النيب مسعت:  قال  مالك ب  أن  وقد ورد يف حديث
      (4).عينيه يريد(. اجلنة منهما عوضته فصرب,  حببيبتيه عبدي

ما لعبدي املؤم  عندي : يقول هللا تعاىل :)  قال : قال   وكما جاء يف حديث أيب هريرة
  (3)(. جزاء إذا قبضت صفيه م  أهل الدنيا مث احتسبه إال اجلنة

, مات ولد العبد قال هللا ملمائكته إذا :)  قال : قال  وكما جاء يف أيب موسى األشعري 
: فما قال ؟ قالوا : قال , نعم : قالوا . قبضتم مثرة فؤاده : قال , نعم : قبضتم ولد عبدي ؟ قالوا 

فيقني املؤم  مبثل هذه األحاديث  (5)(.أبنوا له بيتًا يف اجلنة ومسوه بيت احلمد: قال . اسرتجع ومحدك 
مبا عند هللا م  األجر واملثوبة املدخر له يف  اً ويزيده يقين, أمل املصيبة وي هون عليه , خيفف عليه املصاب 

 .اآلخرة 
 :أن يوقن العبد أن هللا ال يكتب للعبد إال ما هو خري وال يقدر إال خرياً : خامساً 

وإن رآه اهلبد الضعيف -إذا علم العبد علمًا يقينيًا بأن هللا ال يقدر للعبد إال ما هو خري له 
وقد بوب اب  حبان يف صحيحه , وأورثه ذلك راحة وطمأنينة , وارتاح , اطمأن قلبه  -أنه شر  القاصر

 ورود عند االضطراب وقلة,  احلكم حتت السكون م  املؤم  على جيب عما اإلخبار ذكر" باب بعنوان 
 له هللا يقضي ال للمؤم  عجبت:)   النيب قال:  قال  مالك ب  أن  مث أورد حديث"  املراد ضد
   (0)(.له خرياً  كان إال شيئاً 

                                      
 . 9576:رقم, 3/0223ومسلم,  5491:رقم, 5/9031أخرجه البخاري (9)

 . 549: رقم ,  5/9031أخرجه البخاري  (4)

 .  6161:رقم, 5/9460أخرجه البخاري  (3)

, (. حديث حس  غريب:) وقال ,  0190:رقم, 4/430والرتمذي ,  02731:رقم, 3/305أخرجه أمحد  (5)

  (0311)وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  9231:رقم ,  7/901واب  حبان 

وصححه األلباين يف السلسلة ,  791: رقم, 9/517واب  حبان ,  09010:رقم, 4/007أخرجه أمحد  (0)

 ( .  031)الصحيحة 
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 ذاإو ,  له خرياً  فكان صرب ضراء أصابته وإن,  له خرياً  فكان شكر سراء أصابته إن أي أن املؤم 

  (9). عليهما والشكر والضراء السراء على الصرب عليه هللا نعم م  فكمامها وهذا هذا كان

 :اليقني بفناء الدنيا : سادساً 

, ففرحها منغص , وأنه ال سعادة كاملة فيها , وأنه يف دار ابتماء , الدنيا فانية  إذا أيق  العبد بأن

 .وسرورها مكدر هان عليه ما يماقيه م  البماء 

والقتل أنزل هللا ما يواسيهم ويسليهم , فعندما أصاب املؤمنني احلزن ملا أصاهبم يف أحد م  اهلزمية 

      : فقال تعاىل , 

     
  

   
   
   
     

   
   

   
    

    
   
   [ . آل

 [.039, 031: عمران

                                      
 .  0/79احلسنة والسيئة  (9)
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وصاحب العارية مىت ما شاء , وهم عنده عارية ,  والعبد وأهله وماله ملك هلل , فالدنيا فانية 

كان هلا مع أيب   -رضي هللا عنها-وملا فقهت هذا أم سليم , ومصري الناس العودة إىل هللا , اسرتدها 

يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً :) قالت , ه فلما مات ولده الذي حيب, ذلك املوقف املشهور  طلحة 

 (0)(.فاحتسب ابنك: فقالت,  ال : قال . أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم أهلم أن مينعوها

واليقني بأن هللا خلق اإلنسان يف  , وما جبلت عليه م  املشقة والعناء , إذن فمعرفة طبيعة احلياة 
    :  قال تعاىل,كبد 

   [.3:البلد  ] وقال هللا تعاىل :  

   
    

  [ .6:االنشقاق .] , وأن اآلآلم والتنغيص م  طبيعة هذه
 :كما قال الشاعر,  واملصائب, فم  يعرف كل هذه األمور يهون عليه االبتماءات , احلياة 

 .م  اآلآلم واألكـدار صفًوا         جبلت على كدر وأنت تريدها  
 .متقلب يف املاء جذوة نـار         ومكلف األيام ضد طباعهـا    

 (9) .تبين الرجاء على شفري هـار         وإذا رجوت املستحيـل فإمنا       
 : اليقني بأن املرجع واملعاد إىل هللا: سابعاً 

وأن املعاد إىل هللا ؛ ولذا , وال استقرار , مما يهون على العبد البماء أن يؤم  أنه ال قرار يف الدنيا 
    : يشرع إذا أصيب املؤم  مبصيبة أن يقول 

   .. [ 056:البقرة.] 
صيبة م  تذكري العبد نفسه هبذي  وأنفع له عند امل, ال يوجد كلمة أبلغ يف عماج املصاب 

, بعموم ملكه  اعرتاف هلل      , األصلني 
وله ما , إن هلل ما أخذ : ) إلحدى بناته  وهلل أن يفعل يف ملكه ما شاء ؛ وهلذا قال , وأهنم ملك هلل 

                                      
 . 9033:رقم, 3/0212أخرجه مسلم  (0)

 . 09/91البداية والنهاية  (9)
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   (4)". فلتصرب ولتحتسب , وكل شئ عنده بأجل مسمى ,  أعطى
     اعرتاف بأن املرجع إىل

 . وإن صربوا فإن هللا جيازيهم على صربهم , هللا فيجازيهم إن تسخطوا جازاهم على سخطهم 
أن  حديث أن  ب  مالك : وم  األدلة الدالة على أن اليقني بلقاء هللا سبب للصرب على البماء 

فإنكم :) م  أموال هوازن ما أفاء قال  فاء هللا على رسوله حني أ, ناساً م  األنصار قالوا يوم حنني 
   (0)(.سنصرب : قالوا , فإين على احلوض , فاصربوا حىت تلقوا هللا ورسوله , ستجدون بعدي أثرة شديدة 

أال تستعملين  : فقال  أن رجمًا م  األنصار خما برسول هللا :  وحديث أسيد ب  حضري 
  (9)(.إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوض : ) ال فق, كما استعملت فماناً 

ويشكر هللا عند النعماء ؛ ألن , فاليقني بأن املرجع واملعاد إىل هللا جيعل العبد يصرب عند البماء 

 : قال هللا تعاىل , ويبتليه بالسراء ليشكر , هللا يبتلي عبده بالضراء ليصرب 

  
   
   [ . األنبياء

:45.] 

 السيئاتم  النعم وغريها كما يبتليهم ب باحلسنات عباده يبتلي أنه هذه اآلية يف أخرب فاهلل 

فيكون العبد , واألمراض وحنوها وال يعني على الصرب والشكر إال اليقني باملرجع واملعاد  املصائبم  

 .صابراً شكوراً 

فقال ,  وأهل اليقني بأن املرجع إىل هللا , وقد أطلق هللا الب شرى ألهل الصرب على االبتماء 

   : تعاىل 

   

                                      
 .  294:رقم,  9/645ومسلم ,  0993:رقم, 0/340أخرجه البخاري (4)

 . 0152: رقم,  9/744ومسلم,  9271: رقم,  0037/ 4أخرجه البخاري  (0)

 . 999:سبق خترجيه ص (9)
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  [ . 055:البقرة  ] فاليقني بأن

 .وأن هللا ال يضيع أجره وثوابه , املرجع إىل هللا ي وه  على العبد املصيبة ؛ ألنه يوق  بلقاء هللا 

 :وحمو للسيئات فارات ورفعة يف الدرجاتبأن هذه املصائب واالبتالءات ك اليقني:ثامناً 

فع  , أن قدر املصائب واالبتماءات لتمحيص العبد م  الذنوب واملعاصي  م  رمحة هللا  إن

 فقال,  املسيب أم أو الس ائب أم على دخل دخل النيب : قال  -رضي هللا عنهما–جابر ب  عبد هللا 

 تسيب ال: )  فقال,  فيها هللا بارك ال :  احلم ى قالت,  فزفنيتز  بياملس أم   يا أو الس ائب أم   يا مالك: 

ا احلم ى   (0)(.د دياحل خبث الكري يذهب كما آدم بين خطايا تذهب فإهن 

والذنوب واملعاصي م  الفساد يف األرض ؛ ولذا يبتلي هللا العباد باملصائب واحمل  لتكون كفارات 
    :  تعاىل هللا قال, 

   
   

   
   

 [.30:الروم .] وقال تعاىل :    
    

   
  [. 41:رىالشو ] وجليلة,  دقيقة مصيبة كل يف عام فهذا  ,

,  املصيبة تلك دفع يف األسباب أعظم هو الذي باالستغفارواشتغل , فإذا أيق  هبذا هان عليه البماء 
   (9)". بتوبة إال بماء رفع وال,  بذنب إال بماء نزل ما: "   طالب أيب ب  علي قال

                                      
 . 9575:رقم,3/0224أخرجه مسلم  (0)

 . 0/305طريق اهلجرتني  (9)
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 يصيب ما : ) قال  النيب ع  -ضي هللا عنهمار  – هريرة أيب وع  اخلدري سعيد أيب ع و 
 كفر إال يشاكها الشوكة حىت غم وال,  أذى وال,  حزن وال,  هم وال,  وصب وال,  نصب م  املسلم
بل , دى س   عند ولو كانت شوكة فإهنا ل  تذهب, فإذا أصيب العبد مبصيبة  (4)(.خطاياه م  هبا هللا

وهذا م  نعمة هللا فإذا , وب كما حتط الشجرة ورقها ستحط عنك الذن, ستعوض عنه خريًا منه 
فإهنا تكفر , ومل حيتسبها , وإذا ضاقت نفسه هبا , وزيادة احلسنات , احتسبها حصل له تكفري الذنوب 

فليتذكر األجر , ولو بشوكة , ع  ذنوبه فقط بدون أن حيصل له أجر ؛ ولذا ينبغي لإلنسان إذا أصيب 
  . مع تكفري للذنوب, حىت يؤجر عليها ,  م  هللا على هذه املصيبة
 هللا يبتليه يزال فما , بعمل يبلغها فما , املنزلة هللا عند له ليكون الرجل إن :) قال رسول هللا 

  (0). ( إياها يبلغه حىت يكره مبا
 :وعالمة على إرادة هللا بعبده خرياً  عجيل العقوبة رمحة ونعمةأن يعلم أن ت: تاسعاً 

وال يبتلي م  عباده إال الصاحلني ؛ ألنه يريد أن تكفر ذنوبه , ذا أحب قومًا ابتماهم إن هللا إ

  هللا رسول قال:  قال ب  مالك  أن  ع ف, وخطاياه قبل أن يلقى هللا يوم القيامة فيعاقبه عليها 

 حىت بذنبه عنه أمسك الشر بعبده هللا أراد وإذا,  الدنيا يف العقوبة له عجل اخلري بعبده هللا أراد إذا :)

فاإلنسان ال خيلو م  معصية أو تقصري يف واجب ؛ فإذا أراد هللا بعبده اخلري  (9) .( القيامة يوم به يوايف

عجل له العقوبة يف الدنيا إما يف ماله أو ولده أو نفسه ؛ ألن العقوبات كفارات حىت إنه ليشدد على 

خيرج م  الدنيا نقيًا م  الذنوب وهذه نعمة ؛ ألن  حىت, اإلنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتني عليه 

ودفع عنه , وأدر عليه النعم , ولك  إذا أراد هللا بعبده شراً أمهله , عذاب الدنيا أهون م  عذاب اآلخرة 

                                      
 .031:سبق خترجيه ص (4)

 7/062واب  حبان , (. حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه:)وقال, 0973:رقم, 0/325أخرجه احلاكم  (0)

 . (0695)ويف صحيح اجلامع , ( 9522)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة و ,  9211:رقم,

ه األلباين وصحح, (. هذا حديث حس  غريب م  هذا الوجه:) وقال ,  9426: رقم, 3/610أخرجه الرتمذي  (9)

 . (411)ويف صحيح اجلامع , ( 3140), ويف صحيح اب  ماجه (  0991) يف السلسلة الصحيحة 
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  هريرة أيب ع  ,فيعاقب هبا يف اآلخرة , وحينئذ يماقي ربه وهو مغمور بسيئاته , النقم حىت يبطر 

 م  عليه وما هللا يلقى حىت وولده وماله نفسه يف باملؤم  البماء يزال ال ) :  هللا رسول قال:  قال

   (4). ( خطيئة

 :اليقني بأن البالء على قدر اإلميان : عاشراً 
وأن البماء على قدر اإلميان كما جاء يف , جيب على املؤم  أن يعلم أن اجلزاء على قدر البماء 

إن أشد الناس بماء األنبياء مث األمثل : )  ل رسول هللا قا: قال  حديث سعد ب  أيب وقاص 
وم  ضعف دينه ضعف , فم  ثخ  دينه اشتد بماؤه , فاألمثل مث سائر الناس على قدر دينهم 

   (0)(.بماؤه
, أعلى درجات الصرب  ي وعك وعك الرجلني م  الناس ؛ ألجل أن ينال  وقد كان النيب 

 إنك هللا رسول يا:  فقلت,  يوعك وهو  هللا رسول على دخلت:  قال ب  مسعود  هللا عبد ع ف
 لك بأن ذلك:  قلت . منكم رجمان يوعك كما أوعك إين أجل: )  قال,  شديداً  وعكاً  لتوعك
 سيئاته هبا هللا كفر إال فوقها فما,  شوكة أذى يصيبه مسلم م  ما كذلك ذلك أجل: )  قال.  أجري 
   (9)(. ورقها الشجرة حتط كما

,  الصرب ضعفواليقني  اإلميان ضعف وإذا,  أمت صربه كان أقوى ويقني العبد إميان كان فكلما
وال قبل لكل ما يف األرض م  املصائب واآلآلم واحمل  والشدائد بأن تزحزح املؤم  ع  موضع الصرب 

 و إال م  عند هللا أو حيزن يف نظره ما ه, والثبات واالستقامة ؛ ألنه بقوة إميانه يوق  أن كل ما يسر 
      [71:النساء .] ويعتقد

   :قال تعاىل , املؤم  اعتقادًا جازمًا بأنه ال يصيبه شئ يف هذه الدنيا إال بعلم هللا وإذن 
      

     

                                      
 .031:سبق خترجيه ص (4)

,  9211:رقم, 7/061وب  حبان ,  0154: رقم, 0/22واحلاكم ,  97172:رقم, 35/01أخرجه أمحد  (0)

؛ صحيح ( حديث حس  صحيح:)قال و  9421:رقم, 3/610والرتمذي,  3194:رقم,  9/0443واب  ماجه 

 . (034)األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 . 5493:رقم ,  5/9042أخرجه البخاري  (9)
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 [ . 50:التوبة .] 

فقوة الصرب إمنا متدها الطاقة اإلميانية اليقينية اليت جتعل م  بلغها يف الدرجات العلى م  املكانة 
, وقد ضرب الرسل م  أويل العزم أروع األمثلة على ذلك فقد واجهوا مصائب الدنيا , والعظمة البشرية 

قد أ وذي أذى  هو أفضل الرسل نبينا حممد  فها, وال مثيل , ه وآالمها بقوة إميان ويقني ال نظري ل
 .  وبلغ رسالة ربه حىت أتاه اليقني , واحتمل , ولقي م  قومه ما لقي م  البماء فصرب , شديداً 

 :اليقني بأن هذا البالء امتحان من هللا تعاىل : احلادي عشر

فإن ,  ؛ لريى مدى صربه واحتسابه أن يوق  بأن هذا البماء والضراء امتحان واختبار م  هللا

فإذا مل , ؛ ألنه ال صرب إال على مكروه  ال ينال إال بامتحان واختبار م  هللا , الصرب منزلة عالية 

 : فكيف يعرف صربه ؟ ؛ وهلذا قال هللا تعاىل , يصب اإلنسان بشئ يكره 

   
  
  

  [ .40: حممد .] وقال تعاىل :  
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   [ . ال

  [.039,  042: عمران

إن هللا عز وجل ليجرب أحدكم بالبماء كما )  :  قال رسول هللا: قال   ع  أيب أمامةو 

جيرب أحدكم ذهبه بالنار فمنه ما خيرج كالذهب األبريز فذلك الذي محاه هللا عز وجل م  الشبهات 

األسود  ومنه ما خيرج كالذهبة دون ذلك فذلك الذي شك بعض الشك ومنهم م  خيرج كالذهب

 (0)(.فذلك الذي قد افتنت 

 املصيبة أن يعلم أن:" عند ذكره لألسباب اليت تعني على الصرب قال  –رمحه هللا –قال اب  القيم 

,  الستخدامه يصلح هل حينئذ فيتبني وتبتليه,  صربه لتمتح  جاءت وإمنا,  وتقتله لتهلكه جاءت ما

 مماب  وألبسه,  اإلكرام خلع عليه وخلع,  واجتباه طفاهاص ثبت فإن,  ال أم وحزبه , أوليائه م  وجعله

 طرد عقبيه على ونكص وجهه على انقلب وإن,  له وعوناً  له خدماً  وحزبه أولياءه وجعل,  الفضل

 سيعلم ولك ,  وزيادهتا بتضاعفها احلال يف يشعر ال وهو املصيبة عليه وتضاعفت وأقصي,  قفاه وصفع

 عديدة نعماً  صارت حقه يف املصيبة أن الصابر يعلم كما مصائب صارت حقه يف املصيبة بأن ذلك بعد

 أن بد ال واملصيبة,  الساعة تلك يف القلب وتشجيع, ساعة  صرب إال املتباينتني املنزلتني هاتني بني وما, 

 واخلذالن باحلرمان اآلخرة وع ,  واخلريات,  الكرامات بأنواع هذا ع  تقلع ولك  , وهذا هذا ع  تقلع

    (0)". العظيم الفضل ذو وهللا , يشاء م  يؤتيه هللا وفضل,  العليم العزيز تقدير ذلك ألن؛ 

 م  فيستخرج , والبماء والنعمة والضراء السراء على عبده يريب هللا أن يعلم أن: " وقال أيضًا 
 عبد وأما,  األحوال اختماف على هللا بعبودية قام م  احلقيقة على العبد فإن,  األحوال مجيع يف عبوديته

                                      
ضعفه األلباين يف ,  7171:رقم, 3/451واحلاكم ,  7621: رقم, 1/066أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (0)

 . ( 3225)السلسلة الضعيفة 

 . 0/307طريق اهلجرتني  (0)
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 على انقلب فتنة أصابته وإن,  به اطمأن خري أصابه فإن,  حرف على هللا يعبد الذي والعافية السراء
 االبتماء حمل على يثبت الذي اإلميان أن ريب فما,  لعبوديته اختارهم الذي  عبيده م  فلي  وجهه
 منازل ويبلغه , العبد يصحب يكاد فما افيةالع إميان وأما , احلاجة وقت النافع مياناإل هو والعافية
   (9)". إميانه وحمك , العبد كري فاالبتماء,  والعافية البماء على يثبت إميان يصحبه وإمنا,  املؤمنني

 :شكراليت تستوجب ال نعم حبذائهاال اتأن مع كل مصيبة عشر  أن يعلم: الثاين عشر
ظلم منها بل ينظر إىل النعم األخرى اليت إذا أصيب العبد مبصيبة فما ينظر إىل اجلانب امل
تعاىل  كما قال هللا, ولك  حال بعض الناس , تستوجب الشكر كما يستوجب الصرب على هذا البماء 

 :     
 [ .43:إبراهيم ]تعاىل الوق,  ظلوم بالتسخط كف ار باملعاصي وبالنعم أي  : 
   

  [.6:تالعاديا ] وينسى النعم, هو الذي يشكو املصائب . 
 :أن يعلم أن كل مصيبة دون مصيبة الدين هتون : الثالث عشر

 .نفإن كل مصيبة دون مصيبة الدي  هتو , فإذا وقع للعبد مصيبة فليحمد هللا أهنا ليست يف دينه 
فما يستطيع حتمل , تبني أن هناك عماقة متمازمة بينهما  وبعد احلديث ع  عماقة اليقني بالصرب
حتمل يف طياهتا الكثري الكثري م  , إذ احلياة حافلة باآلآلم , املصائب وحنوها إال م  كان ذا صرب ويقني 

 .ففاز خبريي الدنيا واآلخرة , فهنيئاً مل  تسلح بالصرب واليقني , واهلموم والغموم , املتاعب واألحزان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 . 0/306املرجع السابق  (9)
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 املبحث اخلامس   
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 املـبحث اخلامـــس
 .عـالقة اليقني باخلوف والرجـاء

 :تعريف الرجاء : أوالً 
 :الرجاء لغة 

اليت تدل على األمل (  ر ج و) وهو م  مادة , وأرجوه , الرجاء مصدر قوهلم رجوت فمانًا 

 رجوته:  لتقو ,  واألمل التوقع مبعىن ( الرجاء) وهي إما أن تكون ممدودة , الذي هو نقيض اليأس 

 ما:   عمريل  هللا رسول قال:  قال أن  ب  مالك  حديث ومنه, ورجاوة  ورجاء رجواً  أرجوه

 أن رجاءة إال هللا رسول يا وهللا ال :  األنصاري احلمام ب  قال عمريف,  بخ بخ قولك على حيملك

 كعصا رجوان وتثنيته,  املوضع ناحية ويراد هبا, (  الرجا )ة مقصور تكون أو  (0)( . أهلها م  أكون

  :  تعاىل قوله ومنه, أرجاء  ومجعه وعصوان

   [. 07:احلاقة.]   

 مع إال يكون ال اخلوف معىن يف الرجاء :" -رمحه هللا– الفراء قال,  اخلوف مبعىن الرجاء أيتي وقد

 (9)".    خفتك معىن يف رجوتك:  تقول وال,  خفتك ما أي:  رجوتك ما تقول,  اجلحد

      :  العزيز التنزيل ويف

  [ 04:نوح.] عظمة هلل ختافون ال املعىن . 

   :  تعاىل قوله يف املفسري  بعض وقال

     [ 013:النساء .]وقوله,  ختافون همعنا 
                                      

 .  0210:رقم,4/0512أخرجه مسلم   (0)

 .401,  03/412لسان العرب   (9)
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     :  تعاىل

  [ . 7:يون.] (4).لقاءنا خيشون ال أي 
  :الرجاء اصطالحاً 

 حيدو حاد:  الرجاءوقيل ,  هللا رمحة سعة إىل النظر هو الرجاء: " -رمحه هللا–قال اب  القيم 

 وفضل جبود االستبشار هو : وقيل,  السري هلا ويطيب رةاآلخ والدار,  هللا وهو احملبوب بماد إىل القلوب

          (0) ." تعاىل الرب جبود ةالثق هو:  وقيل , سبحانه كرمه ملطالعة واالرتياح وتعاىل تبارك الرب

  (9) ." املستقبل يف حمبوب حبصول القلب تعلقهو  الرجاء"  : -رمحه هللا– اجلرجاينوقال 

 األمور يف ويستعمل,  األم  وضده كذلك حمبوب توقع الرجاء: " -رمحه هللا–وقال املناوي 

  (4)".  واألخروية الدنيوية

 (3)". عنده حمبوب هو ما النتظار القلب احيتار  هو لرجاءا: " فقال -رمحه هللا–وعرفه الغزايل 

وقد يكون , الرجاء هو طمع اإلنسان يف أمر قريب املنال :"  -رمحه هللا–وقال اب  عثيمْب 

  (5)".الرجاء يف بعيد املنال تنزيماً له منزلة القريب 

 :ومن خالل التعريفات السابقة ميكن أن نعرف الرجاء بأنه 

                                      
 . 401,  03/412لسان العرب ,  9/917انظر النهاية يف غريب األثر  (4)

 . 46, 9/45مدارج السالكني  (0)

 . 0/036التعريفات للجرجاين  (9)

 . 0/491التعاريف للمناوي  (4)

 . 3/039م الدي  إحياء علو  (3)

  . 56شرح األصول الثماثة الب  عثيمني  ص (5)



- 325 - 
 

 " .ملرهوب توقع اخلري واألمل مع الطمع يف رمحة هللا يف حتقيق املطلوب ودفع ا" 

 جاء فلذلك فخو  معه الرجاء ألن؛  الرجاء م  آكد أن األمل:  األمل وبني الرجاء بني والفرق

       حنو خاف مبعىن

   [ 04:نوح .] ,(6).خاف إذا أمل يقال وال  

,  اجلد طريق بصاحبه يسلك وال,  الكسل مع يكون التمين أن : التمين وبني الرجاء بني والفرق

 أرض له يكون أن يتمىن م  حالك فاألول التوكل وحس ,  اجلهد بذل مع يكون والرجاء,  واالجتهاد

 أمجع وهلذا الزرع طلوع ويرجو ويبذرها ويفلحها أرضه يشق م  كحال : والثاين , زرعها ويأخذ يبذرها

   (0).العمل مع إال يصح ال الرجاء أن على العارفون

 اتاملمكن يف الإ يكون ال أن الرتجي التمينو  الرتجي بني والفرق: "  -رمحه هللا –وقال الزركشي 

    (9)".  املستحيمات يدخل والتمين

  :  قول هللا تعاىل, ومما يدل على أن الرجاء يدفع للعمل 

    

  

   

   

    

  

                                      
 . 0/456التعاريف للمناوي  (6)

 .  46,  45/  9مدارج السالكني  (0)

 . 9/494الربهان يف علوم القرآن  (9)
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     [ 92: فاطر ,

 .أي يرجون أجراً وفضمًا ال يفىن [. 41

    : ويدل عليه أيضًا قوله تعاىل 

  

   

   

     

    [901:البقرة .] فهم مع عظم

أعماهلم م  اإلميان واهلجرة واجلهاد يرجون رمحة هللا ؛ ألهنم أيقنوا أن الرجاء ال يصح بدون عمل وإال  

 .كان غروراً 

 لبمال قال  يبالن أن حديث أيب هريرة : ومما يدل على أن الرجاء ال يكون إال مع العمل 

 يدي بني نعليك دف مسعت فإين,  اإلسمام يف عملته عمل بأرجى حدثين بمال يا:)  الفجر صماة عند

 صليت إال هنار أو ليل ساعة يف طهوراً  أتطهر مل أين عندي أرجى عمماً  عملت ما: )  قال (. اجلنة يف

  (4)(. أصلي أن يل كتب ما الطهور بذلك
 النار أهل م  اجلنة أهل أيعرف , هللا رسول يا رجل قال : الق  حصني ب  عمرانوحديث 

  (0)(. له ييسر ملا أو له خلق ملا يعمل كل: )  قال,  العاملون يعمل فلم:  قال نعم:  قال
 ما:)  فقال,  جنازة يف الغرقد بقيع يف  النيب مع كنا:  قال  ب  أيب طالب عليوحديث 

.  نتكل أفما هللا رسول يا:  فقالوا(  النار م  ومقعده اجلنة م  مقعده كتب وقد إال أحد م  منكم
    :  قرأ مث.  ميسر فكل اعملوا:  فقال

   
                                      

 . 0121: رقم ,  0/416أخرجه البخاري  (4)

 .  6994: رقم, 6/9343أخرجه البخاري  (0)
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[ . 01ـ5:الليل.)] (9)   
 :تعريف اخلوف 

 : اخلوف لغة 
:  يقال,  والفزع الذعر على يدل واحد أصل والفاء والواو اخلاءف( خ و ف)مأخوذة م  مادة 

       (4) . وخمافة وخيفة خوفاً  الشيء خفت

 عليه وختوفت,  رآه م  خييف أي خميف وجع : اخلوف يقالم   التخويفو  واإلخافة واخليفة

  :  تعاىل قوله ومنه,  تنقصه أي وختوفه خفت أي الشيء

    [ .37:النحل].(3)   

   : زالعزي التنزيل ويف

  
   

    

  [ 075: آل عمران.] أولياءه ختافون جيعلكم أي . 

                                      
 .051:سبق خترجيه ص (9)

 .9/941مقايي  اللغة  (4)

 . 0/10خمتار الصحاح  (3)



- 328 - 
 

 يطيع إمنا أنه أراد أي (0)". يعصه مل هللا خيف مل لو صهيب العبد نعم: "   عمر حديث ويف
 مل لو"  تقديره حمذوف الكمام ففي,  هللا عصى ما خيافه عقاب يك  مل فلو عقابه خوف ال له حباً  هللا

   (9)" .خافه وقد فكيف يعصه مل هللا خيف
 : اخلوف اصطالحاً 

 :اختلف أهل العلم يف تعريفه على عدة معاين 
   (4)". ب حمبو  فوت أو مكروه توقع خلوفا: "  -رمحه هللا–ـ قال اجلرجاين 0
, اخلوف هو هرب القلب م  حلول املكروه عند استشعاره : "  -رمحه هللا–قال اب  القيم ـ 9
   (3)".سراج يف القلب به يبصر ما فيه م  اخلري والشر : وف وقيل اخل
 مكروه توقع بسبب رتاقهاحو  القلب تأمل ع  عبارة اخلوف: "  -رمحه هللا–قال اإلمام الغزايل ـ 4 

   (5) . " ستقبالاال يف
 اخلوف هو الذعر وهو انفعال حيصل بتوقع ما فيه هماك أو: " -رمحه هللا –قال اب  عثيمني ـ 3

   (6)" . ضرر أو أذى 
شعور قليب يدفع صاحبه إىل عمل "هو  وخنلص من هذه التعريفات إىل أن اخلوف من هللا

 ".وترك ما خياف أن يعاقبه هللا عليه يوم القيامة , ات الطاع
إذن فاخلوف سوط هللا يسوق هللا به عباده إىل املواظبة على العلم والعمل لينالوا هبما رتبة القرب 

فإذا سك  اخلوف القلوب أحرق مواضع الشهوات عنها , وما فارق اخلوف قلباً إال خرب ,   م  هللا
 .وطرد الدنيا عنها 

  :والفرق بني اخلوف واخلشية 

                                      
 . 04/012كنز العمال   (0)

 . 011,  2/22لسان العرب  (9)

 .  0/491التعاريف للجرجاين  (4)

  . 0/503مدارج السالكني  (3)

 . 3/055إحياء علوم الدي   (5)

 . 56شرح األصول الثماثة ص (6)
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فاخلشية متضمنة , أن اخلشية أخص م  اخلوف ؛ ألنك قد ختاف إنسانًا لكنك ال ختشاه  .0
, العلم اليقيين بعظمة م  ختشاه  معىن اخلوف وزيادة ؛ إذ اخلشية هي اخلوف املبين على

 . ومتام ملكه, وكمال قهره 
 :  قوله يف باهلل اخلشية خصتوقد ,  اخلوف أشد ؛ ألهنا منه أعلى اخلشيةأن  .9

     
     

      [
   :  تعاىل هللا حق يف اخلشيةما ترد  غالباً و  [.90:الرعد 

     
[.91:فاطر]. 

 ضعف م  يكون واخلوف , قوياً  اخلاشي كان وإن,  املختشى عظم م  تكون اخلشيةأن  .4
 تدل تقاليبها يف الياءو  والشني اخلاء أن لذلك ويدل,  يسرياً  أمراً  املخوف كان وإن,  اخلائف
   (0). اللباس م  غلظ ملا وخيش الكبري للسيد شيخ حنو العظمة على

, نود أن نوضح عالقة الرجاء باخلوف , قبل أن نشرع يف ذكر عالقة اليقني باخلوف والرجاء 
 :فأقول مستعينة باهلل , وملاذا قرنت بينهما 

 :العالقة بني اخلوف والرجاء 

به  فاخلوف سوط ي ؤدب هللا , تمازمان فكل واحد منهما م ستلزم لآلخر إن الرجاء واخلوف م

فف للخوف حىت ال خيرج باملؤم  إىل حد اليأس والقنوط , عبده   .والرجاء خم 

واخلوف مستلزم للرجاء ,  م  مكر هللا  مناً آ العبد لكان ذلك ولوال, فالرجاء مستلزم للخوف 

وألجل هذا , وكل خائف راج , فكل راج خائف ,  م  رمحة هللا  ساً ؤو وي,  قنوطاً  لكان ذلك ولوال, 

  .حس  وقوع الرجاء يف موضع حيس  فيه وقوع اخلوف 

                                      
 .9/562اإلتقان يف علوم القرآن ,  72ـ 3/71الربهان يف علوم القرآن  (0)
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وسلوكه , وكان هلما أكرب األثر يف استقامة العبد , ومىت اجتمعا يف املؤم  سار إىل بر األمان 

 . ورضوانه  ومها املوجبان لرمحة هللا , الطريق القومي 

 مقام كل إىل املقربون يطري هبما جناحان واخلوف الرجاء نإ: "  -رمحه هللا –ام الغزايل قال اإلم

 اجلنان وروح,  الرمح  قرب إىل يقود فما,  ودئك عقبة كل اآلخرة طرق م  يقطع هبما ومطيتان,  حممود

 أزمة إال ألعضاءوا,  اجلوارح ومشاق,  القلوب مبكاره جمفوفاً  , األعباء ثقيل,  األرجاء بعيد كونه مع

 وعجائب,  الشهوات بلطائف حمفوفاً  كونه مع األليم والعذاب,  اجلحيم نار ع  يصد وال,  الرجاء

 (0)". التعنيف وسطوات,  التخويف سياط إال اللذات

 ذاإ الطائر كجناحي والرجاء اخلوف: "  -هللا رمحه-( هـ 499 :ت ) الروذباري علي أبو قال

 حد يف الطائر صار ذهبا ذاإو ,  النقص فيه وقع أحدمها نقص ذاإو ,  طريانه ومت الطري استوى ىاستو 

   (4)." املوت

أو يغلب جانب , فليحذر املؤم  م  أن يغلب اخلوف على الرجاء فيؤدي إىل اليأس م  رمحة هللا 

ن فإ, بل جيب أن يكون العبد خائفًا راجيًا , فيؤدي إىل األم  م  مكر هللا , الرجاء على اخلوف 

والرجاء احملمود رجاء رجل عمل بطاعة هللا , اخلوف احملمود الصادق ما حال بني صاحبه وبني حمارم هللا 

 قال هللا تعاىل, فهو راج لثوابه أو رجل أذنب ذنباً مث تاب منه إىل هللا فهو راج ملغفرته , على نور م  هللا 

 :    

  
    
   

                                      
 . 3/039إحياء علوم الدي   (0)

 .0/470شرح العقيدة الطحاوية  (4)
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  [ . 901:البقرة.] 

 جترأ العبد فيه اسرتسل إذا وحده الرجاء وكذلك: "  -رمحه هللا  -حكمي أمحد ب  حافظقال 

  :  تعاىل هللا قال وقد,  هللا مكرم   وأم ,  هللاي معاص على

       
   

 [ .22:األعراف  ]م  وقنط بربه ظنه ساء العبد فيه سرتسلا إذا وحده اخلوف وكذلك 

   :  تعاىل قال وقد,  روحه م  ويئ ,  هرمحت

      
     
    .

     :  تعاىل وقال [. 17 :يوسف]

   

  [.56: احلجر  ] خسران هللا مكر م  فاألم 

 واخلوف باحلب وجل عز هللا وعبادة,  يانوطغ ضمال هللا رمحة م  والقنوط,  كفران روحه م  واليأس, 

  :  تعاىل قال كما والرجاء اخلوف بني املؤم  فالعبد,  وإميان توحيد والرجاء

   
   

   
  
    

    

 [ .  57: ءااإلسر  ] فقوله تعاىل :  
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  هذا م  العبادة يف والبد,  راج خائف عبادته حال يف أي 

 الغالب هو الرجاء  فليك االحتضار عند كان فإذا,  الغالب هو احلياة مدة يف اخلوف يكون وأن,  وهذا

."(0)   

وإذا عمل , فإذا عمل طاعة غلب جانب الرجاء , واملوق  هو الذي يعيش بني الرجاء واخلوف 
ويف حال الصحة يغلب جانب اخلوف ؛ لئما , معصية غلب جانب اخلوف ؛ لئما يتمادى يف املعاصي 

ويف حال احلياة عموماً , ة هللا ويف حال املرض يغلب جانب الرجاء ؛ لئما ييأس م  رمح, يغرت بصحته 
  (9). وعند االحتضار يغلب جانب الرجاء , يغلب جانب اخلوف 
, ورضي بتدبريه له , م  حقق اليقني , وثق باهلل يف أموره كلها  " :-رمحه هللا– قال اب  رجب

 (4)". وهةومنعه ذلك م  طلب الدنيا باألسباب املكر ,  وخوفاً  وانقطع ع  التعلق باملخلوقني رجاءاً 
   (0)". املؤم  مطيتا واخلوف الرجاء: "  -رمحه هللا–البصري  قال احلس 

 فإذا صحيحاً  الرجل كان ما الرجاء م  أفضل اخلوف : " -رمحه هللا– عياض ب  الفضيل وقال
   (9)".  أفضل فالرجاء املوت نزل

فإذا , القنوط م  رمحة هللا :  ومها, أن السائر إىل هللا يعرتيه شيئان يعوقانه ع  ربه : واخلماصة 
ب جتده يستويل عليه القنوط  أو األم  م  مكر , ويستبعد الفرج , أ صيب بالضراء أو فات عليه ما حي 

 . فتجده مقيماً على املعاصي مع توافر النعم عليه , هللا 
خر ال ينفك وغالباً ما جيمع هللا يف كتابه بني اخلوف والرجاء مما يدل على أن كل منهما قري  اآل

   : قوله تعاىل : عنه وم  ذلك 
   

    
    

[ .51, 32: احلجر  .] 

                                      
 . 9/341معارج القبول  (0)

 .بتصرف  441انظر شرح األربعني النووية الب  عثيمني ص (9)

 . 921جامع العلوم واحلكم ص (4)

  . 0/965الزهد الب  حنبل  (0)

 . 7/ 0رجب التخويف م  النار الب   (9)



- 333 - 
 

  : وقال تعاىل آمرًا عباده أن يكون دعاؤهم بني اخلوف والرجاء 
    
    

     
   
     
    
 [ . 56, 55: األعراف .]رجاء ؛ ألنه وهذا يدل على أن يكون اإلنسان بني اخلوف وال

 . إذا انفرد أحدمها ع  اآلخر هلك اإلنسان 
  :  وقد مدح هللا سبحانه وتعاىل اخلائفني والراجني الذي  مجعوا بني الرجاء واخلوف فقال تعاىل

   
   

   
    .

 : ووصف رب العزة واجلمال نفسه مبا ي وجب اخلوف والرجاء فقال سبحانه [. 06:السجدة]
   

   
        

   [ . 4: التوبة.] 
 :  تعاىل الفق, م مجعوا بني اخلوف والرجاء وابنه وزوجته بأهن ووصف زكريا 

    
  

    

    [21:األنبياء ]الرغبة بني فهم كانوا 

 . والرهبة

     : تعاىل قالو 
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   [ .2 :الزمر] 

كثرياً ما يقرن بني الرجاء واخلوف وم  ذلك   ول وإذا تأملنا السنة النبوية الشريفة وجدنا أن الرس

 : ما يلي 

 وضوءك,  فتوضأ مضجعك أتيت إذا : )  النيب قال : قال  عازب ب  الرباءـ حديث 0

,  إليك أمري وفوضت,  إليك وجهي أسلمت اللهم:  قل مث , األمي  شقك على اضطجع مث للصماة

 بكتابك آمنت اللهم,  إليك إال منك منجى وال,  أملج ال إليك ورهبة,  رغبة إليك ظهري وأجلأت

 تتكلم ما آخر واجعله ,  الفطرة على فأنت ليلتك م  مت فإن,  أرسلت الذي وبنبيك,  أنزلت الذي

, فإن املراد بالرغبة هي الرجاء ( رغبة ورهبة : ) فقرن يف احلديث بني الرجاء واخلوف يف قوله  (0)(. به

 .والرهبة هي اخلوف 

 مثاين الضحى سبحة صلى سفر يف  هللا رسول رأيت:  قال  مالك ب  أن  يثـ حد9

 اثنتني فأعطاين,  ثماثاً  ريب فسألت,  ورهبة رغبة صماة صليت إين : ) قال انصرف فلما,  ركعات

 وسألته ففعل عدواً  عليهم يظهر ال أن وسألته,  ففعل بالسنني أميت يقتل ال أن سألته,  واحدة ومنعين

أي , أي خوف ( ورهبة ) أي رجاء (  رغبة صماة:) فاملقصود بقوله  (0)(.علي فأىب شيعاً  يلبسهم ال أن

 .صماة فيها رجاء للثواب ورغبة إىل هللا وخوف منه تعاىل 

                                      
 .020:سبق خترجيه ص (0)

, ( هذا حديث صحيح اإلسناد:) وقال  0014: رقم, 0/352واحلاكم ,  09511:رقم, 4/036أخرجه أمحد  (0)

 9/0414واب  ماجه ,  4694: رقم, 3/51والطرباين يف املعجم الكبري ,  0991: رقم, 9/941واب  خزمية 

 (.0793)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  , 0641:رقم , 4/906والنسائي ,  4250:رقم,
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 جمال  يتبعون فضماً  سيارة ممائكة وتعاىل تبارك هلل إن  : )  قال  النيب ع   هريرة أيب ع ـ 4

 وبني همبين ما ميلؤا حىت بأجنحتهم اً بعض بعضهم وحف معهم قعدوا ذكر فيه جملساً  وجدوا فإذار الذ ِك

 م :  هبم أعلم وهو وجل عز هللا فيسأهلم :  قال,  الس ماء إىل وصعدوا جواعر  تفرقوا فإذا ياالدن الس ماء

 وحيمدونك ويهللونك ويكربونك يسبحونك األرض يف لك عباد دنع م  جئنا:  يقولون؟ ف جئتم أي 

 أي ال:  قالوا ؟ جنيت رأوا وهل:  لاق,  جنتك يسألونك:  قالوا ؟ يسألوين وماذا:  قال,  كنويسألو 

 يا نارك م :  قالوا ؟ يستجريونين ومم:  قال,  ستجريونكوي:  قالوا ؟ نيتج رأوا لو فكيف:  قال,  رب

:  قال,  ويستغفرونك : اقالو ؟  ير نا رأوا لو فكيف:  قال,  ال:  قالوا؟  ناري رأوا وهل:  قال,  رب

 فمان فيهم رب:  فيقولون : قال,  استجاروا مما وأجرهتم ,وا سأل ما طيتهمأعف هلم غفرت قد:  فيقول

   (9)(. جليسهم هبم يشقى ال القوم هم غفرت وله فيقول:  قال,  معهم  لفج مر إمنا ءخط ا عبد

وهذا دليل على أن املؤم  ينبغي له أن ,  اجلنة واسألوا هللا, ففي احلديث أهنم استعاذوا باهلل م  النار 

 .والرجاء يف دخول اجلنة , اخلوف م  النار , جيمع بني اخلوف والرجاء 

 نعله شراك م  أحدكم إىل أقرب اجلنة :)  النيب قال:  قال  ب  مسعود هللا عبدـ حديث 3
  (0)(.كذل مثل والنار

,  اجلنة إىل موصلة الطاعات أن على واضح دليل هوفي:"  -رمحه هللا –قال بدر الدي  العيين 
,  اخلري م  قليل يف يزهد ال أن للمؤم  وينبغي,  األشياء أيسر يف يكون فقد,  النار م  مقربة واملعاصي

 يرمحه اليت احلسنة يعلم ال املؤم  فإن,  عظيم هللا عند وهو,  هيناً  فيحسبه , الشر م  قليماً  يستقل وال
   (9)". هبا عليه هللا يسخط اليت يئةوالس,  هبا هللا

                                      
 . 9612:رقم, 3/9162أخرجه مسلم  (9)

 . 6094: رقم, 5/9411أخرجه البخاري  (0)

 . 94/71عمدة القاري  (9)



- 336 - 
 

 كيف:  فقال.  املوت يف وهو,  شاب على دخل  النيب أن ب  مالك  أن  حديث -5
 جيتمعان ال:)   هللا رسول فقال,  ذنويب أخاف وإين,  هللا أرجو إين هللا رسول يا وهللا:  قال؟  جتدك
فاملؤم  احلق واملوق     (4)(.خياف مما وآمنه,  ويرج ما هللا أعطاه إال املوط  هذا مثل يف عبد قلب يف

 .مع اخلوف م  عذاب هللا وسخطه  الصادق هو م  مجع بني اجلانبني الرجاء يف واسع رمحة هللا 
 ما العقوبة م  هللا عند ما املؤم  يعلم لو:)  قال   هللا رسول أن:   هريرة أيبحديث  -6

 (3)(. أحد جنته م  قنط ما الرمحة م  هللا عند ما الكافر يعلم ولو أحد جبنته طمع
 اخلوف بني يكون أن له ينبغي املكلف أن احلديث م  واملقصود: "  -رمحه هللا–قال اب  حجر 

 يف وال شيء اإلميان مع يضر ال القائلني املرجئة م  يصري حبيث الرجاء يف مفرطاً  يكون ال حىت والرجاء
 يف توبة غري ع  مات إذا الكبرية صاحب بتخليد القائلني تزلةواملع اخلوارج م  يكون ال حبيث اخلوف
  : تعاىل هللا قال كما , بينهما وسطاً  يكون بل النار

  
   يف كلها وفروعاً  أصوالً  قواعده وجد اإلسمام دي  تتبع وم 

  (5)". الوسط جانب
– سفيان وقال(  اخلوف مع الرجاء باب)  :يف صحيحه  -محه هللار -وقد ذكر اإلمام البخاري

   :  م  علي أشد آية القرآن يف ما:  -رمحه هللا 
    

   
   

    
   

     
     

   
  [ 61: املائدة  .] هريرة أيب بسنده ع  -رمحه هللا-مث ساق   هللا رسول مسعت:  قال 

 يف وأرسل,  رمحة وتسعني تسعاً  عنده سكفأم رمحة مائة خلقها يوم الرمحة خلق هللا إن: )  يقول 

                                      
 . 027:سبق خترجيه ص (4)

 .9755:رقم, 3/9012أخرجه مسلم   (3)

 . 00/419فتح الباري  (5)
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 يعلم ولو,  اجلنة م  ييأس مل الرمحة م  هللا عند الذي بكل الكافر يعلم فلو,  واحدة رمحة كلهم خلقه
   (0)(.النار م  يأم  مل العذاب م  هللا عند الذي بكل املؤم 

,  اخلوف ع  الرجاء يف النظر يقطع فما,  ذلك استحباب أي" باب الرجاء مع اخلوف:" فقوله 
,  مذموم منهما وكل,  القنوط إىل الثاين ويف,  املكر إىل األول يف يفضي لئما؛  الرجاء ع  اخلوف يف وال

 م  وكذا,  ذنبه عنه ميحو نأ ويرجو,  باهلل ظنه فليحس ,  تقصري منه وقع م  أن الرجاء م  واملقصود
 فهذا اقماع وال,  ندم بغري املؤاخذة عدم راجياً  عصيةامل على اهنمك م  وأما,  قبوهلا يرجو طاعة منه وقع
 أن السعادة عمامة م : "  -رمحه هللا-(  هـ012: ت ) اجليزي عثمان وأب قول أحس  وما,  غرور يف

 (4)" .تنجو أن وترجو,  تعصي أن الشقاء عمامة وم ,  تقبل ال أن وختاف تطيع
 :عالقة اليقني باخلوف والرجاء 

 :ني باهلل يوجب اخلوف والرجاء أن اليق: أوالً 
توجه بكليته , وال م عطي ملا منع , فما مانع ملا أعطى , إن العبد إذا أيق  أن املنعم هو هللا وحده 

وهبذا جيد املؤم  حماوة , وال خياف إال هللا , وال يرجو غري هللا , هللا  حيب ما الإ بحي   فما,  إىل هللا 
 ك  م  ثماث :)  النيب قال : قال  يف حديث أن  ب  مالك  ل اإلميان اليت أخرب عنها الرسو 

 وأن,  هلل إال حيبه ال املرء حيب وأن,  سوامها مما إليه أحب ورسوله هللا يكون أن:  اإلميان حماوة وجد فيه
   (0)(. النار يف يقذف أن يكره كما الكفر يف يعود أن يكره

؛  اإلميان لكمال عنوانا الثماثة األمور هذه جعل وإمنا:"  -رمحه هللا  –قال اب  حجر العسقماين 
 عداه ما وأن,  سواه احلقيقة يف مانع وال مانح ال وأن,  تعاىل هللا هو بالذات املنعم أن ملأت إذا املرء ألن

 ما الإ حيب فما,  حنوه بكليته يتوجه أن ذلك اقتضى ربه مراد له يبني الذي هو الرسول وأن,  وسائط
 إليه خييل و يقيناً  حق وأوعد وعد ما مجلة أن يتيق  وأن,  هأجل م  الإ حيب م  حيب وال,  حيب

 . النار يف إلقاء الكفر إىل العود وأن,  اجلنة رياض الذكر جمال  أن فيحسب كالواقع املوعود
 نفسه هوى قدم حيث هللا حمبة يف فلتقصريه,  واجب ترك أو,  حمرم فعل م  معصية يف وقع فم 

 يف للتوسع املقتضية الغفلة فيورث,  منها واالستكثار املباحات يف االسرتسال مع يكون تارة قصريوالت, 
  (9)". الغفلة تستمر أو املعصية على فيقدم الرجاء

                                      
 . 6013: رقم, 5/9473أخرجه البخاري  (0)

 . 00/410فتح الباري  (4)

 .14:سبق خترجيه ص (0)

 . 0/60فتح الباري  (9)
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وإن العبد إذا تعلق قلبه بربه يف حتقيق حاجة م  احلاجات فأعطاه ما رجاه كان ذلك ألطف 
وهذا أحد األسباب واحلكم يف جعل , حصول ما مل يرجه وأبلغ م  , وأحلى عند العبد , موقعًا 

وخوفهم يكون فرحهم يف القيامة , فعلى قدر رجائهم , املؤمنني بني الرجاء واخلوف يف هذه الدار 
 . واندفاع خماوفهم , حبصول مرجوهم 
 إن:"  -رمحه هللا –(  هـ0944: ت ) الوهاب عبد ب  حممد ب  هللا عبد ب  سليمانقال الشيخ 

 األمر م  لسواه ولي ,  رضاه على إال معول ال وأنه,  الضار النافع هو وحده هللا أن علم يقينه قوي م 

 :  تعاىل قال كما جهته م  يلحقه ضرر خلوف خيشاه وال,  أحداً  يهاب فما كان ما كائناً  شيء

   
    

     
   [ .42:  األحزاب.] 

 لنفسه ميلك ال مدبر املخلوق وأن,  وحده هللا هو واملنع,  بالعطاء املتفرد أن يقيناً  علمت فلو

 وإن,  دفعه يف كلهم اخللق اجتهد ولو,  أتاك رزقاً  لك قدر لو هللا وأن,  غريه ع  فضماً  نفعاً  وال,  ضراً 

,  اخلمائق ع  العمائق لقطعت إليك إيصاله يف كلهم اخللق اجتمع ولو,  مرادك يأتك مل مبنع رادكأ

    :  وتعاىل تبارك اخلالق إىل بقلبك وتوجهت

     
      
     

    [ فاطر

:9."](0)  

                                      
 . 304, 0/309تيسري العزيز احلميد  (0)
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ومما يدل على أن اليقني بكتابه هللا العزيز وتدبره والعمل به م  أعظم أسباب حتقيق اخلوف م  

والرجاء يف رمحته ؛ وذلك لكثرة ما ذكر هللا يف كتابه م  الوعد والوعيد والرتغيب والرتهيب واجلنة  هللا 

     : قال تعاىل, والنار 

     
      

     
       

     
    
   [.34ـ30:لتفص.] 

 :أن اليقني بقوة هللا وقدرته توجب اخلوف واخلشية من هللا : ثانياً 

وذهب م  قلبه كل , ودام وجله م  هللا , وقدرته عليه خاف م  سطوته , فم  أيق  بقوة هللا 

    : قال هللا تعاىل , خوف م  املخلوق 

  
   

    

 [ . 071:آل عمران .] فالشيطان يسعى لتخويف اإلنسان م  أن يقوم بالواجب ,

وال يعجزه شئ فهو , وعماج هذا اخلوف أن يعلم العبد أن هللا هو الذي بيده كل شئ , وأداء احلقوق 

, فلو أن اإلنسان اتكل على هللا , نسان فإنه ال يغلبه أحد فإذا كان هللا مع اإل, أوىل م  خياف منه 

     (0) .وخافه قبل كل شئ ؛ خلافه الناس وهابوه 

                                      
 . 017/ 9القول املفيد الب  عثيمني  (0)
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 خيف مل وم ,  شيء كل منه هللا أخاف هللا خاف م :"  -رمحه هللا–قال عمر ب  عبد العزيز 

        (9)".  شيء كل م  خاف هللا

 أعلم ما تعلمون لو وهللا:)    هللا رسولقال  : قالت -رضي هللا عنها- عائشة ويف حديث

؛  جراماإل أهل م  وانتقامه,   هللا قدرة عظيمأي لو تعلمون م    (4)(.كثرياً  ولبكيتم قليما لضحكتم

 ومل, وقل ضحككم , وكثر بكاؤكم , واستمر وجلكم منه , ودام حزنكم ,  لدام خوفكم م  هللا 

 . احلزن واستيماء اخلوف لغلبة نادراً  إال منكم يقع

 وشدة للعصاة هللا عقاب م  أي (أعلم ما تعلمون لو) قولهمعىن :"  -رمحه هللا–قال املباركفوري 

 الرجاء على للخوف ترجيحاً  هللا خشية م  أي كثرياً  ولبكيتم قليماً  لضحكتم احلساب يوم املناقشة

 (3)". اخلامتة سوء م  وخوفاً 

 مات إذا:  ألهله قط حسنة يعمل مل رجل قال)  : قال  هللا رسول أن  هريرة أيب ع و 

 أحداً  يعذبه ال عذاباً  ليعذبنه عليه هللا قدر لئ  هللا فو,  البحر يف ونصفه الرب يف نصفه أذروا مث فحرقوه

 فيه ما فجمع البحر وأمر,  فيه ما فجمع الرب هللا فأمر,  أمرهم ما فعلوا الرجل مات فلما,  العاملني م 

   (5)(. ه ل هللا فغفر أعلم وأنت,  رب يا خشيتك م :  قال؟  هذا فعلت مل : قال مث

وسطوته إلسرافه على نفسه ,  فهذا احلديث يدل على أن هذا الرجل خاف م  عقاب هللا 
" خشيتك يارب "  :يدل على هذا قوله , فاشتد خوفه منه  وأيق  بقدرة هللا , بالذنوب واملعاصي 
أنه ينفي قدرة هللا عليه ؛ " العاملني م  أحداً  يعذبه  قدر هللا عليه ليعذبنه عذابًا ال لئ" ولي  معىن قوله 

                                      
 . 0/530أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  (9)

 . 62:سبق خترجيه ص (4)

 .6/326حتفة األحوذي  (3)

 . 9756:رقم ,  3/9012ومسلم ,  4923:رقم, 4/0914أخرجه البخاري  (5)
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ولك  الذي يدل عليه احلديث أن , ألن الذي ينفي قدرة هللا عليه أو يشك يف قدرة هللا عليه كافر 
) قوله : رواآلخ,  والكافر ال خيشى هللا , ( خشيتك يارب :) قوله : األول : الرجل مسلم ألمري  

 .وهللا ال يغفر للكافر ( فغفر هللا له 
 من أحداً  يعذبهلئن قدر هللا عليه ليعذبنه عذابًا ال " ولذا اختلف العلماء يف املراد بقوله 

 :على أقوال أرجحها قوالن ": العاملني
  .قضاه يالعذاب أ ير علأن معناه لئ  قد   :األول 

   :هللا تعاىل لو ق حنوأن قدر هنا مبعىن ضيق  :خر واآل
  [.06:الفجر ](0).أي ضيق عليه رزقه 

وأنه , يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور , وإن املؤم  إذا استقر يف قلبه أن هللا مطلع عليه 
, واخلوف منه , أدى ذلك إىل خشيته , أليم العقاب , شديد احلساب , قوي البطش , عظيم القدرة 

     :ل تعاىل قا
     

   [ 04: التوبة ] . 
ويدل على هذا , واجتناب معاصيه , وإن خمافة هللا يف السر أحد البواعث على امتثال أوامره 

راعي غنم يف رأس  يعجب ربكم م  : ) يقول مسعت رسول هللا : قال   عقبة ب  عامرحديث 
ويقيم الصماة , انظروا إىل عبدي هذا يؤذن :  فيقول هللا , ويصلي ,  شظية جببل يؤذن بالصماة

 (9)(. وأدخلته اجلنة, فقد غفرت لعبدي , خياف مين 
   : قال هللا تعاىل , م  أسباب البعد ع  املعاصي  فاخلوف م  هللا 
   

   
   
     

    .[ 91:املائدة ] 
   : وقال هللا تعاىل 

   
   
   

                                      
 .4/936طرح التثريب يف شرح التقريب ,  70/ 07انظر شرح النووي على صحيح مسلم  (0)

 .077:سبق خترجيه ص (9)
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 [ . 57:اإلسراء] 

وم  يتورع وم  ال , ولذا يبتلي هللا العبد باألوامر أو النواهي لريى ويعلم م  خيافه مم  ال خيافه 

  : قال هللا تعاىل , يتورع ع  معاصيه 

  
   

   
  
    

    
    
  [ 23:املائدة] 

    :وقال هللا تعاىل 

    
   

   
     

    
   

 [ . 01: التوبة .]ة الصاحل م  إقامة الصماة وإيتاء الزكا فخشيتهم هلل بعثهم على العمل

 .وعمران أوقاهتم بالطاعات

 :ومما يدل على أن اليقني باهلل وقدرته يورث اخلوف من هللا 

 كانت عم بنت يل كانت اللهم:  اآلخر وقال :)وفيه ,  حديث الثماثة الذي  أطبق عليهم الغار

 طيتهافأع فجاءتين,  السنني م  سنة هبا أملت حىت مين فامتنعت,  نفسها ع  فأردهتا,  إيل الناس أحب
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 أحل ال:  قالت , عليها قدرت إذا حىت؛  ففعلت نفسها وبني بيين ختلي أن على دينار ومائة عشري 

,  إيل الناس أحب وهي,  عنها فانصرفت,  عليها الوقوع م  فتحرجت,  حبقه إال اخلامت تفض أن لك

 فانفرجت,  فيه حن  ما عنا فافرج وجهك ابتغاء فعلت كنت إن اللهم,  أعطيتها الذي الذهب وتركت

    (0)(. منها اخلروج يستطيعون ال أهنم غري الصخرة

   هريرة أيب ويدل على هذا أيضاً حديث, والذي حجزه ع  احلرام هو خوفه وخشيته م  هللا 

 ذات امرأة طلبته ورجل: وذكر منهم :  ظله إال ظل ال يوم ظله يف هللا يظلهم سبعة:)  قال  النيب ع 

 (9)(.ه عينا ففاضت خاليا هللا ذكر ورجل,  هللا أخاف إين : فقال ومجال منصب

:  -رمحه هللا – الثوري سفيانقال , وصدق املؤمنني , واخلوف م  هللا عمامة على يقني املوقنني 

     (4)".  عين خفف أنه وددت خوفاً  هللا خفت لقد "

   (3)" .  بالغه أنا أجماً  يل أن إال مت ما كيف يل عجبت خوفاً  هللا خفت :"وقال أيضاً 

 مل هللا غري خفت وإن,  أحد يضرك مل هللا خفت إن: "  -رمحه هللا– عياض ب  الفضيل الوق

    (5) " .د أح ينفعك

:"  ويقول,  الثور خيور كما خيور الليل جنه إذا -رمحه هللا–(  هـ73 :ت )  حمرز ب  صفوان وكان

  (7) . " الرقاد مين النار خوف منع

                                      
 . 9059: رقم, 9/724أخرجه البخاري  (0)

 .931:سبق خترجيه ص (9)

 . 0/545أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  (4)

 . 545/ 0املرجع السابق  (3)

 . 530/  0املرجع السابق  (5)
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 النار مثل رأيت وما,  طالبها نام اجلنة مثل رأيت ما: "  يقول -رمحه هللا-قي   ب  رعام وكان

 قال,  النهار جاء وإذا يصبح حىت ينام فما النوم النار حر أذهب:  قال الليل جاء إذا فكان,  هارهبا نام

       (0) " . ميسي حىت ينام فما النوم النار حر أذهب: 

 منعتين قد النار إن اللهم :" فينادي يقوم مث املقلى يف احلب يتلوى كما يتلوى كان أنه عنه ويور  

         (9)".  يل فاغفر النوم م 

 :  يوجب عظيم الرجاء يف هللا  إن اليقني بعظم رمحة هللا : ثالثاً  

فإن هذا , ويعلم بأن رمحته وسعت كل شئ , سبقت غضبه  عندما يوق  العبد بأن رمحة هللا 

 قضى ملا هللا إن : ) قال  النيب ع   هريرة أيب فع , يم الرجاء والطمع يف رمحة هللا يوجب عظ

   (4)(.غضيب سبقت رمحيت إن عرشه فوق عنده كتب اخللق

   :  تعاىل على لسان يعقوب وقال هللا 

     
     

   

  [ . 17: يوسف ]وىور  ,  الرجاء م  معناه 

       (3).هللا  رمحة م  أي:  " هللا روح م  تيأسوا ال: "  -رمحه هللا– قتادة ع 

                                                                                                          
 . 0/97التخويف م  النار الب  رجب  (7)

 . 0/97التخويف م  النار الب  رجب  (0)

 . 0/97املرجع السابق   (9)

 . 6216: رقم, 6/9711أخرجه البخاري  (4)

 . 6/391انظر فتح الباري  (3)
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ففي , وتشمل كل األمور سواء منها الدنيوية أو األخروية , فرمحة هللا واسعة تسع كل شئ 

 طمع ما العقوبة م  هللا عند ما املؤم  يعلم لو:)  قال   هللا رسول أن:   هريرة أيب ع احلديث 

عظم  بيان في احلديثف (5)(.أحد جنته م  قنط ما الرمحة م  هللا عند ما الكافر يعلم ولو أحد جبنته

 حاليت بني العبد وحىت يكون,  عذابه فيأم  برمحته مؤم  يغرت لئما,  رمحتهسعة كذلك عظم و  عقوبته

 يوقعه قد اخلوفغلبة  ألن؛  غلباأل أن يكون ينبغي الصحة وقت اخلوف كان وإن,  فواخلو  الرجاء

   (0). الذنوب م  أشر حلالة فينقله,  القنوط يف

 واالنتقام يرمحه أن أراد مل  الرمحة تعاىل هللا صفات م  أن علم م :" -رمحه هللا–قال اب  حجر 
 وذلك؛  انتقامه خياف م  رمحته م  ييأس وال,  رمحته يرجو م  انتقامه يأم  ال منه ينتقم أن أراد مم 

  (9)". قليلة كانت ولو الطاعة وممازمة,  صغرية كانت ولو,  السيئة جمانبة على باعث
 اللهم:  فقال ذنباً  عبد أذنب: )  قال  ربه ع  حيكي فيما  النيب ع   هريرة أيب ع و 

 مث,  بالذنب ويأخذ,  الذنب يغفر رباً  له أن فعلم ذنباً  عبدي أذنب : وتعاىل تبارك فقال,  ذنيب يل اغفر
 رباً  له أن فعلم ذنباً  أذنب عبدي:  وتعاىل تبارك فقال,  ذنيب يل اغفر رب أي:  فقال,  فأذنب عاد
 أذنب : وتعاىل تبارك فقال , ذنيب يل اغفر رب أي:  فقال فأذنب عاد مث بالذنب ويأخذ الذنب يغفر
  (4)(. لك غفرت فقد شئت ما أعمل بالذنب ويأخذ,  الذنب يغفر رباً  له أن فعلم ذنباً  عبدي

يوجب له حتقيق ما يرجوه م  هللا ؛ , فهذا احلديث يوضح أن يقني العبد مبغفرة هللا له ورمحته به 
 .  ألن هللا عظيم كرمي ال خييب م  رجاه وال يضيع م  اعتمد إليه وتوكل عليه 

       : قال هللا تعاىل
     

    
   

    

                                      
 .977سبق خترجيه ص  (5)

 . 9/945فيض القدير  (0)

 . 00/419الباري فتح  (9)

 . 9751: رقم,  3/9009أخرجه مسلم  (4)
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  [ 09: األنعام.]  فعندما يستشعر العبد أن هللا كتب

قضى على نفسه الرمحة سكنت نفسه واطمأنت بقضاء هللا ؛ ألنه يعلم ويوق  م  صميم قلبه أن هللا ال و 
    :قال هللا تعاىل , يريد به إال رمحته يف كل أحواله 
  

   
     
     

    
    

   
  [. 53:األنعام.] 

وهناك , إذن فإن اليقني برمحة هللا يوجب الرجاء احملمود الذي جينب العبد اليأس من روح هللا 

 : ء احملمود أمور أخرى جالبة للرجا

قول : وقد ذكرت الرمحة يف آيات كثرية منها , واسع الرمحة  تذكر سعة رمحة هللا فإن هللا  :أوالً 

      :  هللا تعاىل

   [ . 32: احلجر .]  وم

 سيب  النيب على قدم: قال   اباخلط ب  عمر حديث: األحاديث اليت تدل على سعة رمحة هللا 

 وأرضعته,  ببطنها فألصقته أخذته السيب يف صبياً  وجدت إذا تسقي ثديها حتلب قد السيب م  امرأة فإذا

.  تطرحه ال أن على تقدر وهي,  ال:  قلنا,  النار يف ولدها طارحة هذه أترون :)  النيب لنا فقال, 

م  تأمل عظيم رمحة األم وشفقتها على أوالدها وكمال  (0) . ( بولدها هذه م  بعباده أرحم هلل:  فقال

أدرك سعة رمحة هللا بعباده ؛ ألنه سبحانه أشد رمحة وشفقة على عباده م  , عطفها عليهم ومحايتها هلم 

 .هذه األم على أوالدها 

                                      
 . 9753: رقم, 3/9012ومسلم ,  5654: رقم, 9945/ 5أخرجه البخاري  (0)
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  : أن هللا أمر بالرجاء يف كثري م  آياته منها قوله تعاىل : ثانياً 

    
   

     
    

[ .56:األعراف] 

 : ذكر هللا عباد له مدحهم أهنم كانوا راجني لرمحته قال تعاىل  : ثالثاً 

   
   

   
  
    

    
 [.57:اإلسراء .] 

  : يدل عليه قول هللا تعاىل , اإلحسان : م  األمور اجلالبة للرجاء  :رابعاً 

    

   [ .56:األعراف] .(0)  

اليقني بكتاب هللا والعمل به م  أقوى االسباب لتحقيق اخلوف والرجاء يدل على هذا  :خامساً 

    : قول هللا تبارك وتعاىل 

     
     

      
     

     
                                      

 . 052: انظر اخلوف والرجاء يف القرآن الكرمي ـ عبدهللا أسود اجلوايل ص  (0)
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 [.34:فصلت] . 

 : أن اليقني باآلخرة يوجب اخلوف مما فيه من األهوال والشدائد : رابعاً 

, ل وشدائد يقينًا تامًا فزع وخاف م  املوت وما فيه م  أهوا, إن العبد إذا أيق  باليوم اآلخر 

 عيدعد والو الو اآلخرة وما فيها م  ب اليقني قوة م نابع  اخلوفألن هذا وما بعده خوفًا شديدًا ؛ 

 . والرتغيب والرتهيب واجلنة والنار وغريها 

 ما تعلمون لو وهللا:)   هللا رسولقال :  قالت -رضي هللا عنها – عائشة كما جاء يف حديث

 عند تقع اليت باألهوال يتعلق امب يف احلديث العلم بالعلم املرادف (9)(. كثرياً  ولبكيتم قليماً  لضحكتم أعلم

 . القيامة ويوم القرب ويف واملوت النزاع

 البكاء كثرة على واحلث,  الضحك كثرة ع  الزجر يف احلديث: "  -رمحه هللا –قال اب  حجر 

  (0)" . هللا بآيات واالعتبار والفناء,  املوت م  رءامل إليه سيصري مبا والتحقق, 

 بني والوقوف,  موعده والقيامة,  مورده املوت أن علم  م: "  -رمحه هللا – البصري س قال احل

 (9)" . حزنه الدنيا يف يطول أن فحقه,  مشهده هللا يدي

      : قال هللا تعاىل 

      
    
     

  [31: البقرة  ] 

                                      
 . 62:سبق خترجيه ص (9)

 . 9/549فتح الباري  (0)

 . 327,  6/326حتفة األحوذي  (9)
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    :وقال هللا تعاىل 

    
     
    

    [ 50: األنعام .] فقوله: 

    

   فهم يقدمون األعمال , أي أن خوفهم نابع م  اليقني باآلخرة

 .وهو غري راض عنهم , وينتهون عما هناهم خيفة أن يلقوا هللا , الصاحلة 

    :وقال هللا تعاىل 
   

     
     

     
      

   
   

  [44:لقمان.]  وأكد , هللا اليقني باليوم اآلخر أقوى دافع للخوف واخلشية فجعل
مث          : وجوب اخلوف والفزع بقوله 

   : بني ما يضعف اليقني واخلوف فقال 
    م  الدنيا الفاتنة

 . ومكائد الشيطان
دة أهواهلا فإن هللا ي سك  قلب العبد املؤم  بالرجاء يف رمحة هللا وش, ومع عظم كرب يوم القيامة 

  فيتعدى إىل اليأس م  رمحة هللا ؛ ألن اليأس م  , ؛ إذ إنه ال جيوز للمؤم  أن يزداد اخلوف عنده
     : روح هللا كفر كما قال تعاىل 

    
   [ .17:يوسف.] 

فإن هللا أدخر , م  الرمحة يف اآلخرة  ومما يسك  قلب العبد املؤم  علمه ويقينه مبا ادخره هللا  
:)  يقول   هللا رسول مسعت:  قال  هريرة أيبيدل عليه حديث , يوم القيامة تسعًا وتسعني رمحة 

 كلهم خلقه يف وأرسل,  رمحة وتسعني تسعاً  عنده فأمسك,  رمحة مائة خلقها يوم الرمحة خلق هللا إن
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 بكل املؤم  يعلم ولو,  اجلنة م  ييأس مل الرمحة م  هللا عند الذي بكل الكافر يعلم فلو,  واحدة رمحة
  (0)(.النار م  يأم  مل العذاب م  هللا عند الذي

ذلك اليوم املغفرة وملا كان اليوم اآلخر م  األيام اليت ينتظرها الناس كان حاهلم أهنم راجون يف 
فقال هللا , وقد ورد يف القرآن الكرمي ذكر اليوم اآلخر مقرتنًا برجاء العفو م  هللا , والرمحة ودخول اجلنة 

        : تعاىل 
    
   

   
    [ 90: األحزاب.]  أي مل  كان يرجو

 .قدوة  فإن م  كان يرجو اآلخرة دعاه ذلك اختاذ رسول هللا , ورمحته يف اآلخرة , ثواب هللا 

 ومما يدل على أن اليقني باليوم اآلخر يبعث على العمل رجاء ثواب هللا قول نيب هللا شعيب 

كما حكى , وف منه مذكرًا هلم بتحقق وقوع اليوم اآلخر حني دعا قومه إىل عبادة هللا وتعظيمه واخل

   : قال هللا تعاىل , ذلك يف القرآن 

   

   

  

    

     [ 46:العنكبوت.]  وإمنا

   : قال 

  مرجو وغري,  الكل عند خموف اليوم ذلك أن مع( وخافوه: ) ومل يقل 

 ملا أنه: فاجلواب  , عباده م  قليل إال يرجوه وال,  دنيالل وحمبته,  وفجوره,  لفسقه الناس م  كثري عند

                                      
 . 971:سبق خترجيه ص (0)
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 ومل    : وقال اإلثبات بطريق التوحيد ذكر

 (0).الداري  يف اخلري منها يرجى هللا عبادة ألن؛  الرجاء بلفظ قال(  غريه تعبدوا وال ) النفي بطريق يذكره

والعبادات ما , وافعلوا اليوم م  األعمال , وارجوا بعبادتكم إياه جزاء اليوم اآلخر : واملعىن 

  (9). األعمال على اجلزاء فيها اليت اآلخرة اخشوا: أو يكون املعىن , تأمنون به يوم القيامة 

:) قال  النيب ع  أبيه ع   بردة أيب حديث: وكذلك م  أحاديث الرجاء يف مغفرة الذنوب 

 اليهود على ويضعها هلم هللا فيغفرها اجلبال أمثال بذنوب املسلمني م  ناس القيامة يوم جيئ

  (4)(.والنصارى

كان ذلك سبب لألمان يف اآلخرة   ف هللا يف الدنيافمهما عظمت أهوال يوم القيامة فإن م  خا

 على أمجع ال وعزيت : ) قال  ربه ع  يروي  النيب ع   هريرة أيبيدل على هذا حديث : 

  (3)(.القيامة يوم أخفته الدنيا يف أمنين وإذا,  القيامة يوم أمنته الدنيا يف خافين إذا وأمنني خوفني عبدي

شاهد و , أيق  بالقيامة يقيناً تاماً فم  , يوم القيامة  اً د كان أكثر أمنفم  كان خوفه يف الدنيا أش

ى ومر عل,  زال عنه اخلوف يوم القيامةوصف وأهوال القيامة بقلبه فذاق م  اخلوف ما ال ي  , الصراط 

خيفق قلبه يف صدره حىت تسمع   وكان اخلليل, أوفرهم حظًا م  ذلك  ونبينا , كالربق   الصراط

سقط يف الدنيا وكل م  له هنا حظ م  اليقني فذاق اخلوف , ظامه م  حنو ميل م  اخلوف قعقعة ع

  (5). يوم القيامة اخلوف عنه

                                      
 .95/51التفسري الكبري   (0)

 . 04/434تفسري القرطيب  (9)

 . 9767: رقم, 3/9091أخرجه مسلم  (4)

 . (9666)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  631:رقم, 9/316أخرجه اب  حبان يف صحيحه  (3)

 . بتصرف 9/73التيسري بشرح اجلامع الصغري  (5)
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ورجل دعته :) وم  ذلك حديث السبعة الذي  يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله وذكر منها 
جبت له النجاة يف اآلخرة فكان فخوفه م  هللا أو  (0)(.إين أخاف هللا : امرأة ذات منصب ومجال فقال 

 . م  السبعة الذي  يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله 
فارتفعت نفسه ع  احملرمات واحملظورات ؛  فاخلوف م  عقاب هللا عبادة قامت يف قلب النيب 

   : قال هللا تعاىل , ألنه خياف عقاب رب األرض والسماوات 
    
     

    
    

  [ . 06,  05: األنعام .] فهو خيشى عذاب هللا
 . وال يتعدى حدوده 

 غيظه فيش مل هللا خاف م :)   وقال,  الدموع م  أسودان خطان  عمر وجه يف وكان
  (9) (.ترون ما غري لكان القيامة يوم ولوال,  يريد ما يصنع مل هللا اتقى وم , 

وما , وما يكون يوم القيامة م  أهوال وشدائد , فزع م  عذاب هللا يف خوف و  فهذا حال املؤم 
فما  ,يتبع هذا م  يقظة القلب باالستعداد بالعمل الصاحل فإن اجملرمني قد دامت غفلتهم يف الدنيا 

فقال , وقد بني هللا ذلك يف أحس  صورة وأمت بيان , يوقظهم م  غفلتهم إال معاينة أهوال يوم القيامة 
 :      

  
   
  

  
    

 [ . 09:السجدة .] وال ينفعهم حينئذ هذا , أي صار عندنا اآلن يقيناً مبا كنا نكذب به
 .اليقني 

                                      
 .931:سبق خترجيه ص  (0)

 .0/019الزهد أليب داود (2)
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 :أن اليقني بلقاء هللا يوجب الرجاء والطمع يف ثواب هللا واخلوف من عقابه : خامساً 

, نون بلقائه إن م  صفات أهل اإلميان واليقني أهنم يبادرون أعمارهم يف رضا رهبم ؛ ألهنم يوق

يوجب املسارعة إىل اخلريات والطاعات ؛ رجاًء  فإن اليقني بأن املرجع واملعاد إىل هللا , ويرجون ثوابه 

ووجمًا م  , والسيئات خوفًا , كما يوجب له أيضًا االنكفاف ع  املعاصي ,  وطمعًا يف ثواب هللا 

      :  قال هللا تعاىل, عقابه 

    

   

   

    

   

   

   

    

   

   

  [61: املؤمنون ]  فيقينهم بأن املرجع إىل هللا أوجب هلم

فقد وصف هللا هؤالء املسارعني , وأوجب هذا اخلوف املسارعة إىل اخلريات والطاعات , اخلوف م  هللا 

,  هللا ذكر عند القلب وجلووصفهم بوجل القلب ؛ ألن , واخلشية م  هللا , يف الطاعات باخلوف 

 فم  , احملظور وترك,  املأمور فعل إىل صاحبه يدعو وهذا,  منه واخلوف تهخشي يقتضيوالدار اآلخرة 

وجينبه الفواحش , ما يدفعه للخريات  اخلوف م  قلبه م  هاج وجزائها,  اآلخرة الدار ذكر قلبه يف استقر

  (0)".اخلوف احملمود ما حجزك ع  حمارم هللا : " -رمحه هللا –قال اب  تيمية , واملنكرات 

                                      
 . 0/503مدارج السالكني  (0)
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:   هللا قول,  هللا رسول يا قلت:  قالت -عنها هللا رضي- شةعائ ع 

     

     أهو 

,  يصوم الرجل ولكنه,  ال : ) قال  هللا خياف ذلك مع وهو,  اخلمر ويشرب,  ويسرق,  يزين رجل

  .)(9)  هللا خياف ذلك مع وهو,  ويتصدق,  ويصلي
   :  هللا قول يف -رمحه هللا –البصري  احلس  ع 

     أعطوا ما يعطون:"  قال 
 عز رهبم عذاب م  ذلك ينجيهم ال أن خيشون وهم الرب أعمال م  عملوا ما يعملون قال وجلة وقلوهبم
 (0)". وجل

 أن وخافوا,  فيها واجتهدوا,  بالطاعات وهللا ملواع : "عند هذه اآلية  –رمحه هللا–أيضًا   قال
  (9)" . وأمناً  إساءة مجع واملنافق,  وخشية إحساناً  مجع املؤم  إن,  عليهم ترد

الذي  أمثر خوفهم م  هللا ورجاءهم ملا عنده املسارعة يف  والرجاء اخلوف أهل هللا مدح وقد

    : فقال هللا تعاىل الطاعات والعبادات

   
   
    

    
   
    

                                      
 4316:رقم, 9/397واحلاكم ,  3021:رقم, 2/021وب  ماجه ,  95715:رقم, 39/365أخرجه أمحد   (9)

اب  ويف صحيح , ( 069)وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة (. هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :) وقال 

 (.4413)ماجه 

 . 0/6الزهد الب  املبارك  (0)

 . 0/6املرجع السابق  (9)



- 355 - 
 

   [ 2:الزمر.]  فخوفهم

وهذا يدل على أن , محته جعلهم م  القانتني العابدي  آناء الليل وأطراف النهار م  هللا ورجائهم لر 

 .الرجاء يدفع للعبادة 

   : وقال هللا تعاىل 

   
    

    
  

    
    [ 21:األنبياء.] 

   : وقال هللا تعاىل 

   
    

     [ السجدة

, والوجل م  عقابه ما سعى العبد يف طاعته , واخلوف , ما عند هللا فلوال الرجاء والطمع في[.  06:

 .وابتعد ع  كل ما يعوق سريه إىل هللا , وبادر الغتنام عمره 

     : وقال هللا تعاىل 
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    [ 41,  46: النور.] 

    :  وقال هللا تعاىل

   
    

   
   [001:الكهف .] 

    : يف قوله -رمحه هللا– (هـ  530: ت ) قال اب  عطية

  (   "  تثبيت م

 (9)".  وليتزيد بصرية, فليوق  بأنه آت , كان على هذا احلق 

    : وقال هللا تعاىل 

     
    

  [ .5:العنكبوت.] 

   :  هللا تعاىل القو 

     
   

   

 [ 90:الرعد.] وقال هللا تعاىل :   

    

[  36:الرمح] سبب للمسارعة  منه واليقني بلقاءههللا واخلوف خشية على أن تدل  فهذه األدلة

 . للطاعات

                                      
 .3/417احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (9)
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 زاد فما,  هللا معاصي ع  حجزك ما اخلوف هذا : "-رمحه هللا-اب  تيمية  اإلسمام شيخ قال

 (0) ". ليهإ حمتاج غري فهو ذلك على

 , فيه مات الذي اليوم يف الشافعي على دخلت:  قال -رمحه هللا  -( هـ 963 :ت )  املزين ع و 

,  راحماً  الدنيا م  أصبحت : فقال.  رأسه إيل فرفع:  قال ؟ هللا عبد أبا يا أصبحت كيف:  فقلت

 أو فأهنيها تصري جنة إىل روحي أدري فما,  وارداً  هللا وعلى,  مماقياً  فعايل وءولس , شارباً  املنية ولكأس

 : يقول وأنشأ بكى مث,  فأعزيها تصري نار إىل

 . اـسلم لعفوك مين الرجا جعلت          مذاهيب وضاقت قليب قسى ملا

 . اـأعظم عفوك كان ريب بعفوك            هـقرنت اـفلم ذنيب تعاظمين

 (4). اـآدم صفيك أغوى وقد وكيف          عابد بإبلي  يغوى مل فلوالك

فهم , وأما الكافرون واملنافقون فلي  شئ أكره عندهم م  لقاء هللا ؛ ألهنم يئسوا م  رمحة هللا 

ع  حال هؤالء  واألمل يف رمحته ؛ ولذلك أخرب هللا , وح س  الظ  به , حمرمون م  الرجاء يف هللا 

      :فقال تعاىل , هللا ورمحته  اليائسني م  لقاء

   
  
  

    

  [ 7:يون.]  فجعل هللا عدم رجائهم للقاء هللا سبب

                                      
 .  0/391شرح كتاب التوحيد  (0)

 .51/440تاريخ مدينة دمشق  (4)
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ومىت ركنت النف  إىل الدنيا استهانت , وغفلتهم ع  هللا , ان إليها واالطمئن, للركون للحياة الدنيا 

 .ورجت ثوابه , ومىت أيقنت بلقاء هللا خافت م  عقابه , وتكاسلت ع  الطاعات , باملعاصي 

  : يف تفسري قول هللا تعاىل: -رمحه هللا– األندلسي حيانو أبقال 

    

  (0).وعقابنا ثوابنا لقاء يؤملون ال أي 

وكذلك فإن عدم رجائهم للقاء هللا جعلهم يتمادون يف الطغيان واملعاصي والذنوب واالستكبار 

     : وقال هللا تعاىل , والعتو يف األرض 

  
  

    
    

   
  [  00:يون.] 

    : وقال هللا تعاىل 

   

   

     

   

    [ الفرقان

:90.] 

                                      
 . 5/040تفسري البحر احمليط  (0)
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 :قول هللا تعاىل , وطول األمل , والغفلة , ومما يدل على أن عدم اليقني بلقاء هللا سبب للغرور 

   

    

    

  [46:هفالك .] فإن عدم يقينه بالبعث أدى إىل عدم رجائه

 .للثواب م  عند هللا 

وهو , وخوفهم م  هللا يكون فرحهم يوم القيامة حبصول املرجو األعظم , على قدر رجاء العباد 

ولذلك كان وكذلك فإن هللا يريد م  العبد أن يكمل نفسه ؛ , ورؤية هللا فيها , واجلنة , نيل رضا الرب 

,  لك مطواعاً ,  لك رهاباً ,  لك ذكاراً ,  رب اجعلين لك شكاراً ) ...  : يدعو يقول  النيبء م  دعا

 وسدد قليب واهد حجيت وثبت دعويت وأجب حوبيت واغسل توبيت تقبل رب منيباً  إليك أواهاً ,  لك خمبتاً 

  (0)(.قليب  سخيمة واسلل لساين

   : والتفكر يف املوت وشدته وأنه ال مفر منه 

   

    

    

    [36:األحزاب .] فهذا يوجب اخلوف م  هللا ؛ ولذا

                                      
, ( هذا حديث حس  صحيح :) وقال, 4550:رقم, 5/553والرتمذي ,  0227: رقم, 0/997أخرجه أمحد  (0)

 231: رقم, 4/992واب  حبان يف صحيحه ,  4141:رقم,  9/0952واب  ماجه ,  0501:رقم, 9/14وأبو داود 

صحيح وصححه األلباين يف ,  0201:رقم, 0/710واحلاكم ,  01334:رقم, 6/055والنسائي يف السن  الكربى , 

 . (9106)مذي صحيح الرت  , ( 4141)اب  ماجة 
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 فإنه مل يذكره أحد يف ضيق م  العيش إال وسعه (9)(.املوت اللذات هادم ذكر أكثروا:)  قال الرسول 

وأيضا فإن التفكر فيما بعد املوت يف القرب وأهواله يوجب , وال ذكره يف سعة م  العيش إال ضيقه , 

   (4)(.اآلخرة تذكر فإهنا فزوروها القبور زيارة ع  هنيتكم كنت ينإ :)   هللا رسول قال ,اخلوف م  هللا 
فبكى حىت , القرب  فجل  على شفري, يف جنازة  كنت مع رسول هللا : يقول  وع  الرباء 

  (0)(.يا أخواين ملثل هذا فأعدوا : وقال , بل الثرى 
 مقدار إال وبينها بينه يكون ما حىت اجلنة أهل بعمل ليعمل أحدكم إن:)  وقال رسول هللا 

 ما حىت النار أهل بعمل ليعمل أحدكم وإن,  النار أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه فيسبق ذراع أو شرب
  (9)(.اجلنة أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه فيسبق ذراع أو شرب مقدار سوى ينهاوب بينه يكون

, لك  ال يعين هذا أن يسيئ العبد الظ  بربه , هذا احلديث يبعث على اخلوف م  سوء اخلامتة 

يدع :)يف قوله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار :  -رمحه هللا–فقد قال الشيخ اب  عثيمني 

مث , هوت به إىل اهلاوية ( والعياذ باهلل ) ألول الذي كان يعمله ؛ وذلك لوجود دسيسة يف قلبه العمل ا

ويعمل , فوهللا ما م  أحد يقبل على هللا بصدق وإخماص : أقول هذا لئما ي ظ  باهلل ظ  السوء :) قال

                                      
 0/903والطرباين يف املعجم األوسط ,  7212:رقم, 3/457واحلاكم ,  9361:رقم,  3/642أخرجه الرتمذي  (9)

 (.619)وصححه األلباين يف إرواء الغليل ,  620: رقم,

 1/400والبيهقي يف سننه ,  3502:رقم , 4/62والنسائي يف الكربى ,  94155:رقم, 5/455أخرجه أمحد  (4)

ويف املعجم الكبري ,  4649:رقم, 3/62والطرباين يف األوسط ,  0153رقم , 4/361والرتمذي ,  07964:قم ر , 

 . (3513)ويف صحيح اجلامع , ( 4533)وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  0059:رقم, 9/02

حسنه و ,  6417: رقم, 4/462والبيهقي يف السن  الكربى ,  3025: رقم, 9/0314أخرجه اب  ماجه   (0)

 (.4414)ويف صحيح ب  ماجه , ( 0750)األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 .9634:رقم , 3/9146ومسلم ,  4146:رقم, 4/0073أخرجه البخاري   (9)
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   (4)(. م  بماء يف القلبلك  ال بد , أكرم م  عبده  فاهلل , بعمل أهل اجلنة إال مل خيذله هللا أبداً 

 .فجعلهم يستعدون للعمل الصاحل , فاخلوف دائماً م  سوء اخلامتة أرق الصاحلني 

 : -رمحه هللا– املبارك ب  هللا عبدقال 

 . هجعوا أو النوم لذيذ استلذوا أو           عينهمأ العلم ألهل قرت وكيف

 . مسعوا لقد مساعأ للقوم كان لو               ةـعماني جهراً  ينذرهم واملوت

 . يقع وم  ينجو م  يدرون ولي                 موردهم دـالب ضاحية والنار

 . فزع هلا خيبأ مل البحر يف والنون             آمنة نعامواأل الطري أمست قد

 . عـيطل سراراأل على رقيب له               مرهت  الكسب هبذا يـدمواآل

 . والسمع بصارواأل اجللد وخصمه              منفرداً  اجلمع يوم يوافيه حىت

 . خشعوا قد مماكواأل واجل  ن واأل               ةـقائم شهادواأل النبيون إذ

 . تطلع خبارواأل السرائر فيها منشرة             األيدي يف الصحف وطارت

 .  الضبع أو ينجو كي اخلنازير هم                  هنمأ لو زـع ذوو قوم فود

 . جزع وال جتزي رقة ال هيهات              تضرعهم يرحم فلم البكاء طال

 (0). رجعوا فما الرجعى هبا قوم لأس قد           عامله املوت قبل العلم ينفع هل

 :أن اليقني بالنار يوجب اخلوف منه : سادساً 

فإن م  مل خيف , ي والذنوب إن اليقني بالنار والعذاب ي وجب الفرار منها باجتناب املعاص

  : عذاب هللا مل ينفك ع  معاصيه ؛ ولذا قال هللا تعاىل 

                                      
 .  013شرح األربعني النووية ص  (4)

 . 49/373تاريخ مدينة دمشق  (0)
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      [ . 05, 03:الليل  .] وقال تعاىل : 

     
     

    
   

  [ . 06:الزمر .] أي اخشوا بأسي وسطويت وعذايب

 .ونقميت 

    : وقال تعاىل 

    
    

   
   [ السجدة :

فهذه اآلية تورث اخلوف الشديد حيث أقسم هللا أنه ليمأل جهنم فهذا حقاً ينخلع هلا قلب املؤم  [. 04

    : وقال تعاىل , 

     
   [ . 70:مرمي.] 

  (0).وهو حيدث حبديث أول م  تسعر هبم النار, يغشى عليه ثماث مرات   فهذا أبو هريرة
 فيقول, فتسأله زوجته ويبكي حىت تغلبه عيناه مث ينام يبكي  -رمحه هللا-وهذا عمر ب  عبد العزيز

:     

                                      
 311: رقم , 9/047واب  حبان , ( ث صحيح اإلسنادهذا حدي:)وقال  0597:رقم, 0/572أخرجه احلاكم   (0)

ويف صحيح اجلامع , ( 99)وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  9419:رقم, 3/520والرتمذي , 

(9524.) 
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[ 05:يون.]  (4) ".اللهم أعذه م  النار :"  وتقول, فتبكي فاطمة  

 امرأة امللك عبد بنت فاطمة يل قالت:  قال -رمحه هللا-( هـ 009: ت ) حكيم ب  املغرية وع 
,  عمر م  صياماً و  صماةً  أكثر هو م  الناس يف يكون إنه مغرية يا: "  -رمحهما هللا-العزيز عبد ب  عمر
,  يديه يرفع مث,  املسجد يف قعد العشاء صلى إذا انك عمر م  ربه م  فرقاً  أشد قط أحداً  رأيت وما
  (5)" . عينه تغلبه حىت يبكي يديه رافعاً  يزل فلم,  ينتبه مث,  عينه تغلبه حىت يبكي يزل فلم

 : قال تعاىل , ووعيده يوم القيامة نابع م  اليقني بالنار والعذاب , إذن فاخلوف م  مقام هللا 

   
     

     [ 03: إبراهيم] 

   :تعاىل وقال 

    
    

    
   

   
    

   
   

    [ 1, 5: اإلنسان .] 

:  قال.  خوفنا كعب يا عنده وأنا,  يوماً   اخلطاب ب  عمر يل قال:  قال  كعب ع و 

 كعب يا ولك  بلى:  قال,   هللا رسول وحكمة,  هللا كتاب فيكم ولي أ املؤمنني أمري يا :فقلت

 زدرأتأل نبياً  سبعني بعمل القيامة وافيت لو رجل عمل اعمل املؤمنني أمري يا:  قلت:  قال.  خوفنا

                                      
 . 71/49تاريخ دمشق  (4)

 .  0/539أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  (5)
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 كعب يا زدنا:  قال.  فاقأ مث : قال,  ملياً  ونك  وانك ,   عمر فاطرق:  قال.  ترى مما عملك

 لغما باملغرب ورجل,  باملشرق ثور منخر قدر جهنم م  فتح لو املؤمنني أمري يا:  قلت : قال.  زدنا

 يا زدنا:  فقال.  فاقأ مث:  قال.  ملياً  ونك   عمر رقطفا:  قال,  حرها م  يسيل حىت دماغه

 يبن وال,  مقرب ملك بقي ما زفرة القيامة يوم لتزفر جهنم نإ ري املؤمننيأم يا:  قلت:  قال.  كعب

 : قال.  نفسي الإ اليوم سألكأ ال نفسي نفسي رب :ويقول,  قال.  ركبتيه على جاثياً  خر الإ مصطفى

:  قال,  كيف:  قال.  هللا كتاب يف هذا جتدون ولي أ املؤمنني مريأ يا قلت:  قال,  ملياً  عمر فاطرق

     :  سبحانه هللا قول قلت

    
      

   [000:النحل ](0) 

 عذاب م  به الفتديت ذهباً  األرض طماع يل أن لو وهللا : " طع  ملا عمر ب  اخلطاب  قال
  (0)" . أراه أن قبل  هللا

 كلكم اجلنة داخلون إنكم الناس أيها السماء م  مناد نادى ول:"  ب  اخلطاب  عمر وقال
 (9)". هو أنا أكون أن خلفت واحداً  رجماً  إال

  هريرة أيبحديث : اهلا وعذاهبا والتحذير م  ورودها منها واألحاديث كثرية يف ذكر النار وأهو 
 إن وهللا:  قالوا (جهنم حر م  جزءاً  سبعني م  جزء آدم ب  يوقد اليت هذه ناركم:)  قال  النيب أن

فهذا   (4)(. حرها مثل كلها جزءاً  وستني بتسعة عليها فضلت فإهنا:  قال.  هللا رسول يا افيةلك كانت
 أن خافوه ما عصاه م  به يعذب عذاباً  له وأن,  حق هللا بأن يؤمنوا مل لو,  ما أوجبه إال اليقني اخلوف
  : قال هللا تعاىل ,  خياف مبا اليقني هذا أوجب فإمنا يعذهبم

                                      
  099,  0/090الزهد الب  املبارك   (0)

 . 4312: رقم , 4/0451البخاري  أخرجه (0)

 . 0/05الزهد الب  املبارك   (9)

 . 9134: رقم, 3/9013ومسلم ,   4129:رقم, 4/0020أخرجه البخاري  (4)



- 365 - 
 

    
    

      
    

[.50:األنعام.] 
    :فقوله 

    باحلشر أيقنوافهذا اخلوف مصدره اليقني ؛ ألهنم 

  (9). يقني ع هذا  خوفهمكان ف احلشر يف يقع ما واخافف

ط هللا يقوم به الشاردي  اخلوف سو "  : -رمحه هللا-(  هـ 965 :ت ) وقال أبو حفص النيسابوري

  (3)".ع  بابه

,  وخيافوه,  وخيشوه,  ويعبدوه,  ليعرفوه؛  اخللق خلق هللا إن: "  -رمحه هللا–وقال اب  رجب 

 شدة هلم ووصف,  اإلجمال خوف وخيافوه,  ليهابوه؛  وكربيائه , عظمته على الدالة األدلة هلم ونصب

 النار ذكر كتابه يف  كرر وهلذا؛  األعمال بصاحل ليتقوه؛  عصاه مل  أعدها اليت عقابه ودار,  عذابه

,  واحلميم,  والضريع,  الزقوم م  عليه احتوت وما,  والنكال,  العذب م  ألعدائه؛  فيها أعده وما, 

,  خشيته إىل بذلك عباده ودعا,  واألهوال,  العظائم م  فيها مما ذلك غري إىل واألغمال,  والسماسل

 ". ويأباه,  ويكرهه,  عنه ينهى ما واجتناب,  ويرضاه,  وحيبه,  به يأمر ما امتثال إىل واملسارعة,  وتقواه

(0) 

 أهل م  يكون أن خياف أن حيزن مل مل  ينبغي:"  -رمحه هللا– (هـ 29: ت)التيمي براهيمإ قال

    : قالوا اجلنة أهل ألن؛  النار

                                      
 . 9/797انظر تعظيم قدر الصماة  (9)

 . 504/ 0مدارج السالكني  (3)

 . 0/05التخويف م  النار  (0)
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    [43 :فاطر] يشفق مل مل  وينبغي 

   :  قالوا ألهنم؛  اجلنة أهل م  يكون ال أن خياف أن

    
  [69 :الطور.](4)   

  (3)" .لينتهوا عباده هبا خيوف رمحة النار هللا خلق :"-رمحه هللا -عيينة ب  سفيان وقال

 ما:  فقيل,  -رمحه هللا– احلس  بكى:  قال -رمحه هللا–(  هـ996 :ت ) عمر ب  حفص ع 
 (9) ". يبايل وال النار يف غداً  يطرحين أن أخاف:"  قال؟  يبكيك

 :أن اليقني بقضاء هللا وقدره يوجب الرجاء وحسن الظن باهلل : سابعاً 
ولقد  , وحس  الظ  به , إن اليقني بأن هللا ال يقضي إال ما هو خري يوجب تعلق القلب باهلل 

بل كل , خيلق شراً حمضاً  أي أن هللا ال (4)(.واخلري كله بيديك والشر لي  إليك : ) يقول  كان النيب 
فأما الشر , فهذا شر جزئي إضايف , وحكمة ولك  قد يكون فيه شر  لبعض الناس , ما خيلقه ففيه خري 

 .وهذا هو الشر الذي لي  إليه , فالرب منزه عنه , الكلي املطلق 
يعلمه إال هللا وال , فإذا علم العبد هذا وأيق  بأن عند هللا تعاىل م  الرمحة واحلكمة ما ال يوصف 

 . وتوكل عليه يف تصريف شؤونه وأموره , وأحس  الظ  بربه , انشرح صدره 
 : أن الرجاء واخلوف واليقني كلها جتتمع يف الدعاء : ثامناً 

الدعاء ال يتحقق إال إذا اجتمعت الشروط وانتفت املوانع فمابد م  اليقني والرجاء يف اإلجابة مع 
 مل وإذا,  صادقاً  رجاؤه يك  مليف دعائه  جازماً  يك  مل إذا الداعي نألاخلوف م  أن ترد الدعوة ؛ 

                                      
 . 0/03التخويف م  النار  (4)

 . 0/91سابقاملرجع ال (3)

  .4/944صفة الصفوة  (9)

 .39:سبق خترجيه ص (4)
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فل  تتحقق ,  جييبه أنه يقني على ربه يدع مل إذا الداعي وألن؛  تتحقق اإلجابة مل الرجاءيف  يصدق
, وجتنب املوانع , وكذلك خوف العبد م  أن يرد دعاؤه جيعله يسعى لتحقيق شروط الدعاء , اإلجابة 

واعلموا أن هللا ال يقبل , ادعوا هللا وأنتم موقنون باإلجابة : )  النيب قال : قال    هريرة أيب ع ف
 (3)(. دعاء م  قلب غافل اله

( ادعوا هللا وأنتم موقنون : ) يف قوله  باليقني الدعاءيف  األمر هللا قيد:"  -رمحه هللا – الطييب قال

 القلب إحضار م  بضدمها واألمر واللهو الغفلة م  إليقانل مناف هنا مبا التعرض ع  النهي:  واملراد

  (0)". اليقني حصل حصل فإذا,  املسألة يف بالعزم الطلب يف واجلد أوالً  تقرر كما

 : فما بد أن جيتمع يف الدعاء اخلوف والرجاء يدل على هذا قول هللا تعاىل 

   
     

  [ .55:األعراف .] 

 إال بدعوة هللا يدعو مسلم األرض على ما: )  قال  هللا رسول أن  الصامت ب  عبادة وع 

 إذاً :  القوم م  رجل فقال, (  رحم قطيعة أو بإمث يدع مل ما مثلها السوء م  عنه صرف أو إياها هللا آتاه

  (9)( . أكثر هللا: )  قال,  نكثر

 :أن كاًل من اليقني والرجاء يفسر حبسن الظن باهلل : تاسعاً 

                                      
 .27:سبق خترجه ص (3)

 .  0/991فيض القدير  (0)

هذا حديث حس  صحيح : ) قال ,  4574:رقم, 5/566والرتمذي ,  00032:رقم, 4/01أخرجه أمحد  (9)

هذا حديث :) وقال  0106: رقم, 0/671واحلاكم ,  037: رقم, 0/54والطرباين يف املعجم األوسط , ( غريب 

صحيح الرتمذي , ( 0640)انظر صحيح الرتغيب والرتهيب ( حس  صحيح ) :قال األلباين, ( صحيح اإلسناد 

(9197 ) . 
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وكذلك الرجاء يأيت مبعىن حس   (4)لقد سبق أن ذكرنا أن اليقني يأيت مبعىن حس  الظ  باهلل 

 حتسني معىنف  (3) (.ال ميوت  أحدكم إال وهو حيس  باهلل الظ  : )  فقد قال رسول هللا  , الظ  باهلل 

 الواردة واألحاديث,  اآليات بتدبر ذلك ويرجو,  ويعفو عنه يرمحه تعاىل هللا أن يظ  أن ىلتعا باهلل الظ 

ففيه حتذير ,  القيامة يوم الرمحة م  هميمدس وما,  التوحيد أهل به وعد وما,  وعفوه,  تعاىل هللا كرم يف

 . أو اليأس والقنوط م  رمحته , م  إساءة الظ  باهلل 

 فليحس ,  تقصري منه وقع م  أن الرجاء م  واملقصود:" -رمحه هللا – قال اب  حجر العسقماين

 على اهنمك م  وأما,  قبوهلا يرجو طاعة منه وقع م  وكذا,  ذنبه عنه ميحو نأ ويرجو,  باهلل ظنه

 (0)". غرور يف فهذا قماعإ وال,  ندم بغري املؤاخذة عدم راجياً  املعصية

 ال أن وختاف,  تطيع أن السعادة عمامة م :"  -ه هللارمح-  اجليزي عثمان وأب قول أحس  وما

    (9)".تنجو أن وترجو,  تعصي أن الشقاء عمامة وم ,  تقبل

 عبدي ظ  عند أنا:)  تعاىل هللا يقول  النيب قال:  قال  هريرة أيب ولذلك ورد يف حديث

 ظنه حسب على أعامله أي: املعىن  فيكون, فاملراد بالظ  هنا إما أن ي فسر حبس  الرجاء يف هللا  (4)(.يب

 فاملراد,  به أعامله أين ظ  ما به أعمل أن على قادر أنا أو,  رجاءه فليحس ,  مين يتوقعه ما به وأفعل, 

 .ف اخلو  على الرجاء تغليب على احلث: 

                                      
 .م  هذه الرسالة   072انظر ص  (4)

 . 072: سبق خترجيه ص (3)

 .  00/410فتح الباري  (0)

 . 94/66عمدة القاري  (9)

 .011:سبق خترجيه ص (4)
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 إيل مصريه بأن وعلمه,  يب يقينه عند أنا :وإما أن يفسر الظ  يف احلديث باليقني فيكون املعىن 

إذا ف,  أعطيت ملا راد وال,  منعت ملا معطي ال له مرد فما وشر خري م  قضيت ما وأن,  علي وحسابه

,  هسأل إذاهللا  اهأعط هعند فيما غبور , ه وعيد م  خافو ,  هبوعد ووثق,  ى هللاعلالعبد  دعتما

كما   اليقني مبعىن يرد قد الظ ف, باهلل  يقينه وقوة,  ظنه حسب على ذلك كلو ,  هدعا إذا له باستجاو 

    :  تعاىل هللا ولهقيف 

    [ .932:البقرة.] يوقنون أي 

 . شراً  به أفعل شراً  يب ظ  وإن,  خرياً  به أفعل خرياً  يب ظ  إن أي فشر شراً  وإن,  فخري خرياً  إن

 كماله خماف به ظ  به الظ  أساء م  فإن,  به الظ  إساءة تعاىل هللا عند الذنوب وأعظم
 : تعاىل  فقال,  غريه به توعد مبا عليه توعد وهلذا؛  وصفاته أمساءه يناقض ما به وظ ,  دسقاأل

   
    
    
   

    
  [ .6 :الفتح  .]تعاىل  وقال : 

   
   

   
 [ .94 :فصلت.] (0)     

ن هذا غرور ومتين وحس  الظ  باهلل والرجاء يف عفوه ال يكون إال مع إحسان العمل وإال كا 
   : والدليل قول هللا تعاىل 

  
   

   
     
   [ . 901:البقرة.] 

 :جهني والقنوط من رمحة هللا فيه سوء ظن باهلل وذلك من و 

                                      
 . 9/409فيض القدير  (0)
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أنه طع  يف قدرته سبحانه ؛ ألن م  علم أن هللا على كل شئ قدير مل يستبعد شيئاً  .0
 .على قدرة هللا تعاىل 

 أنه طع  يف رمحة هللا سبحانه ؛ ألن م  علم أن هللا رحيم ال يستبعد أن يرمحه هللا  .9
    (9). ؛ وهلذا القانط م  رمحة هللا ضال  

 : حبسب قوة اليقني بأمساء هللا وصفاته أن قوة الرجاء واخلوف : عاشراً 
فكل , وال يوق  باهلل إال م  عرف هللا أمسائه وصفاته , إن اخلوف والرجاء ينبعان م  اليقني باهلل 

وكلما كان , م  عرف هللا تعاىل بأمساءه وصفاته خافه ورجاه بقدر ما يعرف م  أمساء هللا وصفاته 
 . خوفاً منه اإلنسان باهلل أعلم ازداد خشية هلل و 

وهو الذي قد غفر هللا له ما تقدم  أو رحياً ع رف يف وجهه  , إذا رأى غيماً  وقد كان النيب  
ومع ذلك يبلغ منه اخلوف م  ربه هذا املبلغ ؛ وإمنا ذلك لشدة معرفته بربه اليت , م  ذنبه وما تأخر 

فعلمه باهلل مأل قلبه ,  (4)(.باهلل أنا إن أتقاكم أعلمكم : )  فقد قال , أورثته هذه اخلشية العظيمة 
وِلما استيقنت , وكذلك العلماء أكثر الناس خشية هلل ِلما علموا م  عظمة هللا , وتوقرياً له , خشية هلل 

وابتعدوا ع  , فلو أن العصاة عرفوا هللا حق املعرفة ؛ خلافوه , والعلم بأمساءه وصفاته , قلوهبم م  معرفته 
قال اإلمام ,  جترأ م  جترأ إال بسبب ضعف اليقني النابع م  اجلهل بأمساء هللا وصفاتهلك  ما , معاصيه 
 وكل,  تعاىل باهلل املعرفة مثرة وهو,  والصديقني املوحدي  خوف هللا م  واخلوف: "  -رمحه هللا–الغزايل 

 عرف لو العاصي بل جناية غري م  خياف بأن جدير هو ما صفاته م  علم صفاته وعرف,  عرفه م 
   (0)" . معصيته خيف ومل,  هللا خلاف؛  املعرفة حق هللا

فإن , والتعلق به , فالرجاء واخلوف يوجبان للعبد املزيد م  معرفة هللا وأمسائه وصفاته ومعانيها 

فالعلم باهلل وأمساءه وصفاته م  , داع هبا واخلائف كذلك , متعبد هبا , الراجي متعلق بأمسائه احلسىن 

 . ب اجلالبة للخوف والرجاء األسبا

                                      
 . 013/ 0القول املفيد شرح كتاب التوحيد  (9)

 . 91: رقم, 0/06أخرجه البخاري  (4)

 . 3/052إحياء علوم الدي   (0)
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, وعفوه , فإنه يشتد رجاؤه يف نيل رمحة هللا , فمثمًا عندما يوق  العبد باسم هللا الرحيم الغفار 

 .وخشيته م  بطشه, فإنه يشتد خوفه م  هللا , وكذلك عندما يوق  باسم هللا القوي اجلبار , ومغفرته 

 فذلك , الرب احملس  امسه حيث م  باهلل وتعلق ديةعبو  هوالرجاء : " -رمحه هللا –قال اب  القيم 

 حيث وم ,  يدري حيث م  الرجاء للعبد أوجب الذي هو باهلل واملعرفة,  االسم هبذا والتعبد,  التعلق

 روح ولوال,  غضبه رمحته وغلبة,  وصفاته وأمسائه باهلل املعرفة قوة حسب على الرجاء فقوة,  يدري ال

 فيها يذكر ومساجد,  وصلوات,  وبيع,  صوامع وهدمت,  واجلوارح القلب عبودية طلتلع  ؛  الرجاء

 سف  جرت ملا الطيبة رحيه ولوال,  بالطاعة اجلوارح حتركت ملا الرجاء روح لوال بل,  كثرياً  هللا اسم

 : بياتاأل م  ويل , اإلرادات حبر يف األعمال

 . اً ـومتزق حتسراً  بـــــــــــــاحمل  ــــنف            تــــــــتقطع اءـــــــــــبالرج لقـالتع والـــل           

 (9).ء اللقا ترجو لديارهم حبموهلا           سرت ملا املطي حيدو ءالرجا لوال

ودوام , وإن يف الرجاء م  االنتظار والرتقب والتوقع لفضل هللا ما يوجب تعلق القلب بذكره 

   : قال هللا تعاىل , ه االلتفات إليه مبماحظة أمسائه وصفات

      
    

 [.22:النساء ] , وقال هللا تعاىل:    

     
      

    
   

  [ . 14:يوسف.] 

                                      
 . 9/39مدارج السالكني  (9)
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رقيب  ,وأن هللا عليم بأحواله ,  وباطنه, على ظاهره  وتيقنه باطماع احلق , دوام علم العبد ف

وكل طرفة عني , وكل نف  , وكل حلظة , وهو مطلع على عمله كل وقت , عليه ناظر إليه سامع لقوله 

 .والبعد ع  مساخطه , والسعي إىل رضاه , واخلشية منه , منه  أورثه ذلك كله اخلوف

: وأرباب الطريق جممعون على أن مراقبة هللا تعاىل يف اخلواطر : "  -رمحه هللا–قال اب  القيم 

, وعمانيته , حفظه هللا يف حركاته يف سره : فم  راقب هللا يف سره , سبب حلفظها يف حركات الظواهر 

وتعبد مبقتضاها , فم  عقل هذه األمساء , عبد بامسه الرقيب احلفيظ العليم السميع البصري واملراقبة هي الت

   (0)".حصلت له املراقبة : 

فإنه , وإن م  األسباب الداعية للخوف والرجاء هو التفكر يف عظمة هللا سبحانه وتعاىل وقدرته 

وكربيائه علم شأن حتذيره عندما قال ,  وم  شهد قلبه عظمة هللا, م  تفكر يف ذلك خاف هللا ال حمالة 

 :     [ .

  : قال تعاىل . وأخشوه مبا أبدى لكم م  صفاته وأمسائه , أي خافوه [ 91:آل عمران 

    
   

  
  

   
   

 [ . 67: الزمر .] 

:  اآليات هذه املنرب على يوم ذات قرأ  هللا رسول أن -رضي هللا عنهما– عمر ب عبد هللا  ع 
     

   
   

  
                                      

 . 9/66مدارج السالكني  (0)
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  [ 67: الزمر .]هللا رسول قال   وجعل,  ويبسطهما,  ويقبضهما,  هكذا بيديه 
 املنرب به فرجف,  الكرمي أنا,  العزيز أنا , امللك أنا , اجلبار أنا نفسه الرب ميجد:  السماء إىل باطنها
   (0)(.املنرب به ليخرن قلنا حىت

 :أن اليقني والرجاء واخلوف من أسباب مغفرة الذنوب : احلادي عشر
ومما يدل على ذلك , إن اليقني باهلل ومغفرته وعفوه م  أسباب مغفرة الذنوب ودخول اجلنان 

 شيئاً  باهلل تشرك ال متوت نف  األرض على ما :)   هللا رسول قال:  قال  جبل ب  معاذحديث 
  (9)(. هلا هللا غفر إال موق  قلب إىل ذلك يرجع هللا رسول أين تشهد ,

 حممداً  وأن,  له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن شهد م  :) قال  النيب ع   عبادة ع و 
,  حق واجلنة,  منه وروح,  مرمي إىل ألقاها وكلمته,  ورسوله,  هللا عبد عيسى وأن,  ورسوله,  عبده
  ( 4)(.  العمل م  كان ما على اجلنة هللا أدخله حق والنار

واخلوف , وإمنا كان الرجاء واخلوف سبباً ملغفرة الذنوب والرمحة ؛ ألن الرجاء والطمع يف رمحة هللا 
خطئ التائب إىل وإن رجاء امل, جيعل املؤم  يبادر إىل التوبة م  ذنوبه رجاء مغفرة الذنوب , م  عقابه 
وقد ورد هذا النوع م  الرجاء يف قوله , وأكمل حىت م  رجاء احملس  الذي ي ديل بعمله , ربه أقوى 
     : تعاىل 

    
     
  [ . 016: التوبة.]  

                                      
إسناده صحيح :) وقال شعيب األرنؤوط , 7497:رقم, 06/499واب  حبان  5303:رقم, 9/79أخرجه أمحد  (0)

,  04490:رقم, 09/459والطرباين يف املعجم الكبري ,  7625: رقم, 3/319والنسائي يف السن  الكربى , ( 

 . (536)صححه األلباين يف ظمال اجلنة 

والنسائي يف السن  الكربى ,  4726: رقم, 9/0937واب  ماجه ,  99150:رقم, 5/992أخرجه أمحد  (9)

وحسنه األلباين يف السلسلة ,  914:رقم, 0/349واب  حبان ,  06:رقم, 0/51حلاكم وا,  01275:رقم, 6/971

 (.9971)الصحيحة 

 . 019:سبق خترجيه ص (4)
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 رسول مسعت قال  مالك ب  أن دل على أن الرجاء م  أسباب مغفرة الذنوب حديث ومما ي

,  فيك كان ما على لك غفرت ورجوتين,  دعوتين ما إنك آدم ب  يا:) تعاىل  هللا قال:  يقول   هللا

 نكإ آدم ب  يا أبايل وال,  لك غفرت استغفرتين مث,  السماء عنان ذنوبك بلغت لو آدم ب  يا أبايل وال

  (0)(. مغفرة بقراهبا ألتيتك شيئاً  يب تشرك ال لقيتين مث,  خطايا األرض بقراب أتيتين لو

فهذا احلديث يدل على أنه مهما كانت ذنوب اإلنسان وخطاياه فإن عظيم الرجاء يف رمحة هللا 

 (.غفرت لك على ما كان منك وال أبايل :) ميحو اخلطايا والذنوب وإن عظمت ولذلك قال 

 بكم هللا لذهب تذنبوا مل لو بيده نفسي والذي:)   هللا رسول قال:  قال  هريرة يبأ ع و 

فهذا احلديث يدعو إىل الرجاء يف رمحة هللا وأال ييأس  (9)(.هلم فيغفر هللا فيستغفرون يذنبون بقوم وجلاء

 . اإلنسان م  رمحة هللا فإن فضله واسع وعفوه عظيم ورمحته وسعت كل شئ 

   : فقال هللا تعاىل , ل يفتح باب الرجاء لعباده يف مغفرة الذنوب وهللا عز وج

     
     
     

    
  [ 37:النساء .] 

 أيب وحديث: وف م  هللا وخشيته سبب ملغفرة الذنوب كثرية منها واألحاديث الواردة يف كون اخل

 أذروا مث,  فحرقوه مات إذا ألهله قط حسنة يعمل مل رجل قال)  : قال  هللا رسول أن  هريرة

,  العاملني م  أحداً  يعذبه ال عذاباً  ليعذبنه عليه هللا قدر لئ  هللا فو,  البحر يف ونصفه,  الرب يف نصفه
                                      

حسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة , (. حديث حس  :) وقال  4531:رقم, 5/531أخرجه الرتمذي  (0)

(096) . 

 . 9732: رقم ,  3/9016أخرجه مسلم  (9)
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 مل : قال مث فيه ما فجمع البحر وأمر,  فيه ما فجمع الرب هللا فأمر,  أمرهم ما فعلوا الرجل تما فلما

  (0) (.له هللا فغفر أعلم وأنت,  رب يا خشيتك م :  قال هذا فعلت

 ما فوقع,  الريح فهاجت,  شجرة حتت  هللا رسول مع جلوساً  كنا : قال  العباسحديث و 

 هذه مثل ما:)   هللا رسول فقال,  أخضر ورق م  كان ما فيها يوبق,  خنر ورق م  فيها كان

 وقعت هللا خشية م  اقشعر إذا املؤم  مثل مثلها : ) قالف.  أعلم ورسوله هللا : القوم قال؟ ف الشجرة

    (9) (.حسناته له وبقيت ذنوبه عنه

    :  بيهن على  هللا أنزل ملا:  قال -عنهما هللا رضي- عباس ب  حديث عبد هللاو 

   

   

   

  

    

    

     .

,  عليه مغشياً  فىت فخر ( يوم :قال أو) ,  ليلة ذات أصحابه على  هللا رسول تماها [6:التحرمي ]

 باجلنة فبشره,  فقاهلا"  هللا إال إله ال قل فىت يا: " فقال يتحرك هو فإذا,  فؤاده على يده  النيب فوضع

   : هللا قول مسعتم أما:)   هللا رسول فقال ؟ بيننا أم  هللا رسول يا : أصحابه فقال, 

    

                                      
  .910:رجيه صسبق خت (0)

وضعفه األلباين يف ,   113:رقم, 0/329والبيهقي يف شعب اإلميان ,  6714: رقم, 09/61أخرجه أبو يعلى  (9)

 .( 0239)ضعيف الرتغيب والرتهيب 
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   [ . 03:إبراهيم.](4)  فبسبب خوفه م  هللا

 . باجلنة وال يدخل اجلنة إال م  جتاوز هللا عنه فغفر ذنوبه  بشره الرسول 

 أال املنزل بلغ فقد أدجل وم  أدجل خاف م :)    هللا رسول قال: قال   هريرة أيبوحديث 

وهذا  (0)(.جاء املوت مبا فيه , اجلنة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة  هللا سلعة نإ أال غالية هللا سلعة نإ

واألماين , والنف  األمارة بالسوء , لسالك اآلخرة فإن الشيطان على طريقه  املثل ضربه الرسول 

ن وكيده وم  وأخلص النية يف عمله أم  م  الشيطا, فإن تيقظ يف مسريه , وأعوان إبلي  , الكاذبة 

 . فهذه سلعة هللا اليت م  دخلها كان م  اآلمنني , قطاع الطريق عليه 

 (9) ". هللا حمارم ع  حجزك ما احملمود اخلوف: " -هللارمحه – تيمية اب  اإلسمام شيخقال و 

 منه متخوفاً  يزال وما,  ينساه فما الذنب يذنب الرجل نإ: "  -رمحه هللا–البصري  قال احلس 

    (4) ". اجلنة ليدخ حىت

 مواضع أحرق القلوب اخلوف سك  إذا : " -رمحه هللا-( هـ 411: ت )  سفيان ب  إبراهيم وقال

 (5)". عنها الدنيا وطرد,  منها الشهوات
                                      

ضعفه األلباين يف , (. هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :) وقال 4441: رقم, 9/419أخرجه احلاكم  (4)

 (.0231)هيب ضعيف الرتغيب والرت 

هذا :)وقال  3/434واحلاكم , (. حديث حس  غريب :) وقال ,  9351:رقم, 3/644أخرجه الرتمذي  (0)

 (.253)وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,   (حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 0/503مدارج السالكني  (9)

  0/977املرجع السابق  (4)
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 اآلثام ع  الورع هو اخلوف صدق : " -رمحه هللا– (هـ 921 :ت ) النيسابوري عثمان أبو قال

   (9)". وباطناً  ظاهراً 

أو كاد يتلف ؛ ألن املسلم يدور ما بني , ر ضروري للسائر إىل هللا لو فارقه حلظة تلف فالرجاء أم

, واستقامة يرجو حصوهلا وثباهتا , وعمل صاحل يرجو قبوله , وعيب يرجو إصماحه , ذنب يرجو غفرانه 

والبعد ,  وقرب م  هللا يرجو الوصول إليه ؛ لذلك كان اخلوف والرجاء م  أقوى األسباب ملغفرة الذنوب

وجمانبة السيئات بل هو م  أقوى أسباب الثبات على الدي  خاصة يف مثل هذا الزمان , ع  املعاصي 

 .والشبهات , والشهوات , واحمل  , اليت كثرت فيه الفنت 

والعقاب , فالرجاء احملمود هو ما يقود اإلنسان إىل العمل يدفعه لذلك علمه اليقيين بالثواب منه 

 . ره إن هو خالف أم

وم  أحاديث الرجاء اليت تفتح للعبد آفاقًا م  الطمع يف رمحة هللا وجوده وتبعد ع  نفسه اليأس 

 يدين هللا إن:)  يقول  هللا رسول مسعت :قال  -رضي هللا عنهما–حديث اب  عمر , واإلحباط 

 رب أي نعم:  فيقول.  كذا ذنب أتعرف,  كذا ذنب أتعرف : فيقول,  ويسرته كنفه عليه فيضع املؤم 

,  اليوم لك أغفرها وأنا,  الدنيا يف عليك سرتهتا:  قال.  هلك أنه نفسه يف ورأى,  بذنوبه قرره إذا حىت

 لعنة أال رهبم على كذبوا الذي  هؤالء األشهاد : فيقول,  واملنافق,  الكافر وأما,  حسناته كتاب فيعطى

     (0)(. الظاملني على هللا

 :من اليقني والرجاء يفسر بأنه الطمع  أن كاًل : الثاين عشر

                                                                                                          
 . 0/504مدارج السالكني  (5)

 . 0/997الزهد الب  املبارك  (9)

 .  9761: رقم,  3/9091ومسلم ,  9412: رقم, 9/169أخرجه البخاري  (0)
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وكذلك الرجاء فإنه يرد مبعىن  (9)لقد سبق أن ذكرنا أن م  املعاين اليت تطلق على اليقني الطمع 

.     : الطمع مثل قوله تعاىل 

   : وقال هللا تعاىل , أي يطمعون يف رمحته [ 57:االسراء]

    [ . 901: البقرة .] أي

 .يطمعون يف رمحته 

:  قال -رضي هللا عنهما– ؛ فع  جابر والرجاء معاً  وجاء يف احلديث لفظ الطمع مبعىن اليقني

فليوتر أوله وم  طمع أن يقوم آخره فليوتر  م  خاف َأن ال يقوم م  آخر الل يل) :  قال رسول هللا

  (4)(.  آخر الل يل مشهودةفإن صماة  يلآخر الل  

أو غلب على ظنه أن سيقوم م  , قد يكون مبعىن م  استيق  م  نفسه ( وم  طمع :)فقوله 

 .الليل 

 لو : ) قال  هللا رسول أن  هريرة أيب ومما يدل على أن الطمع يأيت مبعىن الرجاء حديث

 م  قنط ما الرمحة م  هللا عند ما الكافر ميعل ولو أحد جبنته طمع ما العقوبة م  هللا عند ما املؤم  يعلم

  (3)(.أحد جنته

  : قوله تعاىل : وم  اآليات الواردة يف جمئ الرجاء مبعىن الطمع يف رمحة هللا 
   

    
   

     
      

                                      
 . م  هذه الرسالة 33انظرص (9)

 . 755: رقم, 0/591أخرجه مسلم  (4)

 . 977:سبق خترجيه ص (3)
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    [ . النساء :
013] 

   : قال هللا تعاىل 
   

   
   

    
    

 [ .57:النساء] 
 هللا يفتح رجماً  غداً  الراية ألعطني:)  قال   هللا رسول أن  الساعدي سعد ب  سهل ع و 

  هللا رسول على غدوا الناس أصبح فلما,  يعطاها أيهم ليلتهم يدوكون الناس فبات:  قال .يديه على

:  قال . هللا رسول يا عينيه يشتكي : فقالوا؟  طالب أيب ب  علي  أي:  فقال يعطاها أن يرجو كلهم

 فأعطاه,  وجع به يك  مل كأن حىت فربأ له ودعا,  عينيه يف بصق جاء فلما,  به فأتوين إليه فأرسلوا

 تنزل حىت رسلك على انفذ:  فقال.  مثلنا يكونوا حىت أقاتلهم هللا رسول يا:   علي فقال , الراية

 بك هللا يهدي ئ ل فوهللا,  فيه هللا حق م  عليهم جيب مبا وأخربهم,  اإلسمام إىل ادعهم مث , بساحتهم

  (0)(.النعم محر لك يكون أن م  لك خري واحداً  رجماً 

 .أي كلهم يطمعون يف أخذ الراية (:  يعطاها أن يرجو كلهم  :)فمعىن 

 بني -رمحه هللا–(  هـ425 :ت ) أبو همال العسكري فرقفقد , وقيل أن الرجاء غري الطمع 

 ظنه أن إال فيه الشك صاحبه ييعرت  الذي اخلري بوقوع الظ  هو الرجاء أن: " فقال  والطمع الرجاء

 به ما أو املرجو كرم م  إليه يدعو سبب ع  إال الرجاء يكون وال,  العلم قبيل م  هو ولي ,  أغلب

 إىل يتعدى ال الرجاء ألن؛  زيد م  اخلري وترج واملراد, ًا زيد رجوت:  تقول بنفسه ويتعدى,  إليه

 نفسك حدثت فكأنك الشيء يف طمعت فإذا يدعو إليه سبب غري م  يكون والطمع,  الرجال أعيان

                                      
 . 4321:رقم, 4/0457أخرجه البخاري  (0)
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 إىل يتعدى والطمع,  الرجاء يذم ومل الطمع ذم وهلذا؛  ليهإ يدعو سبب هناك يكون أن غري م  به

 حذر مثل طمع الفاعل واسم,  منه وحذرت,  منه فرقت تقول كما:  فيه طمعت فتقول حبرف املفعول

    (0)".طامع قلت الفعل على بنيته وإذا كالنسبة جعلته إذا ودئب وفرق

 :أن يف الرجاء واخلوف واليقني إظهار العبودية هلل : الثالث عشر

يرجوه واحلاجة إىل ما , والفاقة , إظهار العبودية : إن م  فوائد الرجاء واخلوف املقرتن باليقني 

ويسألوه م  فضله , وهللا سبحانه حيب م  عباده أن يؤملوه ويرجوه , ويرقبه م  إحسانه , العبد م  ربه 

, فلوال الرجاء ملا سار أحد إىل مواله , ويطيب له املسري , فالرجاء حاد حيدو بالعبد يف سريه إىل هللا , 

 .وحيدوه الرجاء , ه اخلوف ويزعج, وإمنا حيركه احلب , فإن اخلوف وحده ال حيرك العبد 

كان رجل م  األنصار بيته أقصى بيت يف املدينة فكان ال ختطئه : قال  ع  أيب ب  كعب 

يا فمان لو أنك اشرتيت محارًا يقيك م  : فقلت له , فتوجعنا له : قال  الصماة مع رسول هللا 

: قال  طنب ببيت حممد أما وهللا ما أحب أن بييت م: قال , الرمضاء ويقيك م  هوام األرض 

مثل ذلك وذكر له أنه يرجو : فقال له , فدعاه : قال , فأخربته  فحملت به محمًا حىت أتيت النيب 

  (9)(. إن لك ما احتسبت :)  فقال له النيب . يف أثره األجر 

,  واالستعانة, والتوكل , واالنكسار , وإن هللا يريد م  عبده تكميل مراتب عبوديته م  الذل 

, واإلنابة وغريها ؛ وهلذا يقدر عليه الذنب أحيانًا , والرضى , والشكر , والصرب , والرجاء , واخلوف 

                                      
 . 962:الفروق اللغوية ص (0)

 .  664: رقم, 0/360أخرجه مسلم  (9)



- 381 - 
 

وكذلك تكميلها , ويبتليه به ؛ لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة اليت هي م  أحس  عبوديات عبده إليه 

  (0)" . اخلوف مبثل هللا عبد ما: " -رمحه هللا – منبه ب  قال وهب. واخلوف, بالرجاء 

 هللا عند مما والرهبة الرجاء إىل راجعة وهي الثواب م   هللا عند فيما الرغبة العبادة نواعأ وم 

  :تعاىل  قال,  وجل عز هلل والتذلل واخلشوع اخلوف معىن إىل راجعة وهي العقاب م 

    
  

    

    [21 :األنبياء.)] (9)     

 : مبعىن اليقنييأيت الرجاء  أن: الرابع عشر
فالرجاء يتضم  معىن اليقني بلقاء هللا واليقني  :إن م  املعاين املرادفة لليقني أن يأيت مبعىن الرجاء 

     :ل هللا تعاىل و قوم  ذلك , باليوم اآلخر 

    

   

    

    

   [ . 6:املمتحنة.] 

    : وقوله تعاىل 

   

    

   

                                      
 . 0/6التخويف م  النار  (0)

 . 9/331معارج القبول  (9)
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  .[001:الكهف .]  فمعىن م  كان يرجو لقاء هللا أي يوق  بلقاء هللا فاليقني بلقاء

رضي هللا –فع  اب  عباس , هللا واليوم اآلخر جيعل املؤم  يبادر للعمل الصاحل وجيتهد يف إخماصه هلل 

فلم يرد , وأريد أن يرى موطين , ول هللا إين أقف املوقف أريد وجه هللا يا رس: قال رجل : قال  –عنهما 

    :  شيئًا حىت نزلت عليه رسول هللا 

   

    

   

 .[001:الكهف.]"  (0)  

 :أن اخلوف من هللا عالمة اإلميان واليقني : اخلامس عشر 
إن اخلوف م  هللا سبب لزيادة اإلميان واليقني والطمأنينة ؛ ألن اخلوف م  هللا يبعث على العمل 

   : قال هللا تعاىل , وطمأنينة النف  , والعمل الصاحل سبب النشراح الصدر , الصاحل 

     

   

   

   

[ . 96:النور.] 

  : فقال تعاىل , وقد جعل هللا اخلوف شرط حلصول اإلميان 

    

   .[ 075:ال عمران .] 

                                      
وضعفه , ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : ) وقال ,  9597:رقم,9/099أخرجه احلاكم  (0)

 .  (2)األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب 
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 ناس جاء:  قال  هريرة أيب حديث, اليقني واإلميان  ومما يدل على أن اخلوف م  عمامات

.  وجدمتوه وقد:  قال . به يتكلم أن أحدنا يتعاظم ما أنفسنا يف جند إنا:  فسألوه  النيب أصحاب م 

      (9) (.اإلميان صريح ذاك: )  قال.  نعم:  قالوا

اإلميان ؛ ألن الدافع لعدم  معناه أن هذا اخلوف م  هللا هو صريح" ذاك صريح اإلميان :" فقوله 

  خيروا م  السماء على ئل اختاروافهم , إظهار ما يف أنفسهم م  الشك والوسوسة هو اخلوف م  هللا 

, وأن تصري محمة إال م  شدة اخلوف , وال تطيب نف  أحد بأن ختر م  السماء , أن يتكلموا به 

طريق الشرك نظر إىل ما أعد هللا ألهل  ألنه إذا وجد الوسوسة م ؛ فذلك اخلوف هو صريح اإلميان 

ألن م  نظر إىل شيء م  عذاب هللا باليقني كان ؛ و الشرك م  العذاب وطابت نفسه أن تكون محمة 

 (4).  ما دونه أهون عليه وأخف
ويف ذلك , إذ خياف املؤم  مم  ال يراه , واخلوف م  هللا تعاىل أمارة على قوة اإلميان به سبحانه 

    : عاىل يقول هللا ت

   [ . 23:املائدة .] 

 : قال هللا تعاىل , واخلوف م  هللا نابع م  اليقني بعقاب هللا يف اآلخرة 

    
    

   
    [ .90:الرعد.] 

  : قال تعاىل , واخلوف م  هللا نابع م  اليقني مبعية هللا للعبد 

   
     

 . [ 51: النحل ] أو خشوع يف بعض األوقات ؛ إمنا هو دوام , فاخلوف م  هللا ال يعين جمرد دمعة تنزل
                                      

 . 049: رقم , 0/002أخرجه مسلم  (9)

 . 9/797در الصماة انظر تعظيم ق (4)
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يف  فهو خوف عملي ال نظري فقط ؛ ولذا كان الرسول , ومراقبته يف مجيع أحواله , قني باهلل الي

عندما أخذ الشيب يظهر  ولقد سئل الرسول , مقامه العايل خياف هللا خمافة م  يعرف قدره العظيم 

 (0)(.شيبتين هود وأخواهتا:) فقال , شعر حليته ورأسه على 

وقد , نابعة م  اليقني باهلل واليقني باملوت واليقني باآلخرة وما فيها أغلب دواعي اخلوف م  هللا 

فذكر أن هناك مكروهات كثرية خيافها , جمموعة منها  -رمحه هللا-أحصى حجة اإلسمام اإلمام الغزايل

 أو,  العهد ونكث , التوبة نقض خوف أو,  التوبة قبل املوت خوف عليهم يغلب كالذي ,الناس 

,  بالقساوة وتبدهلا,  القلب رقة زوال خوف أو , تعاىل هللا حقوق بتمام الوفاء ع  القوة ضعف خوف

 يكله أن خوف أو,  املألوفة الشهوات اتباع يف العادة ستيماءا خوف أو,  اإلستقامة ع  امليل خوف أو

 أو,  عليه هللا عمن بكثرة البطر خوف أو,  هللا عباد يف هبا وتعزز,  عليها أتكل اليت حسناته إىل تعاىل هللا

 طاعاته غوائل نكشافا خوف أو,  النعم بتواتر ستدراجاال خوف أو,  هللا بغري هللا ع  شتغالاال خوف

 والغش,  واخليانة , الغيبة يف عنده الناس تبعات خوف أو,  حيتسب يك  مل ما هللا م  له يبدو حيث

,  الدنيا يف العقوبة تعجيل خوف أو,  عمره بقية يف حيدث أنه يدرى ال ما خوف أو,  السوء وإضمار

 حال يف سريرته على هللا إطماع خوف أو , الدنيا بزخارف غرتاراال خوف أو,  املوت قبل فتضاحواال

                                      
 5/319والرتمذي , (  حديث صحيح على شرط البخاري :) وقال ,  4403: رقم, 9/473أخرجه احلاكم  (0)

,   5113:رقم, 6/031ويف املعجم الكبري ,  1962:رقم, 1/061والطرباين يف املعجم األوسط ,  4927:رقم,

,  29:رقم, 0/062والبزار ,  017:رقم , 0/019وأبو يعلى ,   5227: رقم, 4/461وعبد الرزاق يف مصنفه 

 (. 4791)صحيح اجلامع ويف ,  (255)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 
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 األزل يف له سبقت اليت السابقة خوف أو,  السوء خبامتة املوت عند له اخلتم خوف أو,  عنه غفلته

."(0)       

 :ن هللا ينبغي للمؤمن أن يعلمها ليزداد خوفه من هللا  وهناك أسباب مهمة جتلب اخلوف م
  :قال هللا تعاىل, فبالعلم يزداد املسلم معرفة بربه فيزداد خوفًا منه  :العلم: أواًل 

    
  [.91:فاطر ]  وملا

 .أعلم الناس باهلل كان أشدهم خشية له  كان الرسول 
ألن املتدبر آليات هللا سبحانه وتعاىل جيد أن فيها م  الوعيد مل   :قراءة القرآن بتدبر : ثانياً 

  : قال هللا تعاىل , عصى هللا ما يدعوه إىل اخلوف م  هللا 
   

    
   

  
   

  [ . 9:األنفال .] ويف حديث عبد هللا ب  مسعود
  قال يل النيب : قال  نعم : قال , يا رسول هللا اقرأ عليك وعليك أنزل : قلت , اقرأ علي ,

    : فقرأت سورة النساء حىت أتيت إىل هذه اآلية 
    

    
   [ .30:النساء.] قال :

     (9)(.حسبك اآلن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان 
, فاليقني بكتاب هللا وتدبره والعمل به م  أعظم أسباب حتقيق اخلوف م  هللا والرجاء يف رمحته 

   : ا قول هللا تعاىل يدل على هذ
   
    

    
    

      
     

                                      
 . 3/051إحياء علوم الدي   (0)

 . 053:سبق خترجيه ص (9)
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 [.34-30:فصلت.] 

فالتفكر يف خلق السماوات واألرض واجلبال كل ذلك داع إىل  :التفكر يف خلق هللا : ثالثاً 

     :قال هللا تعاىل , اخلوف م  هللا 

  

   

    

    

   

    

    

    

    

     

     

   [ 029, 021:ال عمران .] 

:  قال  هللا رسول م  رأيته شيء بأعجب أخربينا: قال  -رمحه هللا-عمري ب  وع  عبيد

 إين وهللا:  قلت,  لريب الليلة أتعبد ذريين عائشة يا:  قال,  الليايل م  ليلة كان ملا:  قالت مث,  فسكتت

 بل حىت يبكي يزل فلم:  قالت يصلي قام مث,  فتطهر فقام:  قالت,  سرك ما وأحب,  قربك ألحب

 األرض بل حىت يبكي يزل فلم بكى مث:  قالت , حليته بل حىت يبكي يزل فلم بكى مث:  قالت,  حجره

 تقدم ما لك هللا غفر وقد,  تبكي مل هللا رسول يا:  قال,  يبكي رآه فلما,  بالصماة يؤذنه بمال فجاء, 

 :  فيها يتفكر ومل,  قرأها مل  ويل آية الليلة علي نزلت لقد اً شكور  عبداً  أكون أفما: )  قال تأخر وما
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  ... .(0)  

وكذلك حضور ,  إن ذكر هللا يف كل حال مما جيلب اخلوف م  هللا  :ذكر هللا تعاىل : رابعاً 

قال هللا , ني الذي  يذكرون باهلل تعاىل وصحبة الصاحل, وما يتلى فيها م  آيات كرمية , جمال  الذكر 

    : تعاىل 

   

   

   

 [ .39, 30:األحزاب .](9)  
 :الصدق واليقني : أن من شروط الرجاء احملمود : السادس عشر

 واالرتياح,  وتعاىل تبارك الرب وفضل جبود االستبشار :الرجاء ي عرف بأنه  سبق أن ذكرنا أن

     (0). تعاىل الرب جبود ةالثقو ,  سبحانه كرمه ملطالعة

فهذا التعريف يربز جانبًا مهمًا م  شروط الرجاء وهو الصدق يف الرجاء والثقة باهلل تعاىل واليقني 

 العباس ب  أمحدوكأنه يرى ما يرجو رأي عني كما يقول , فاملوق  يتيق  حبصول مطلوبه , حبصوله 

 : النمري

       (9).وإين ألرجو هللا حىت كأنين         أرى جبميل الظ  ما هللا صانع 

                                      
 (.61)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  691:رقم, 9/416أخرجه اب  حبان  (0)

 . 77ص. عبد هللا أسود خلف اجلوايل , يف القرآن الكرمي انظر اخلوف والرجاء  (9)

 . 46,  9/45مدارج السالكني  (0)

 .0/011حس  الظ  باهلل  (9)



- 388 - 
 

 فأوصى,  معك أهاجر : وقال  هللا برسول آم وال أدل على هذا م  قصة األعرايب الذي 

 له وقسم,  فقسم شيئاً    هللا رسول غنم ننيح أو خيرب غزوة كانت فلما,  به أصحابه   النيب

 قسمه:  قالوا؟  هذا ما:  فقال.  إليه دفعوه جاء فلما ظهرهم يرعى وكان,  له قسم ما أصحابه فأعطى

 أرمي أن على اتبعتك ولكين , اتبعتك هذا على ما حممد يا:  فقال.  فجاءه فأخذه   هللا رسول لك

 قليماً  فلبثوا.  يصدقك هللا تصدق إن:  فقال.  اجلنة وأدخل,  وتفأم بسهم حلقه إىل وأشار,  هنا ها

, (  هو أهو:)   النيب فقال أشار حيث سهم أصابه وقد.  حيمل به فأيت العدو قتال يف دحضوا مث

 صماته م  ظهر مما وكان,  عليه فصلى قدمه مث  النيب فكفنه فصدقه هللا صدق:  قال.  نعم : قالوا

  (4)(.شهيد عليه فأنا شهيداً  فقتل سبيلك يف مهاجراً  خرج بدكع هذا اللهم عليه

, راجياً للقبول , متيقناً يف حتقيق طلبه , فشرط كل عمل يعمله اإلنسان أن يكون صادقاً مع هللا 

وانعدم اليقني فيما , ومىت ختلف الصدق يف الطلب , فحري  هلذا أن يقبل عمله وحيقق هللا له ما يرجوه 

 .   كان أبعد ما يكون ع  قبول العمل وحتقق املراد يرجوه م  هللا

 : أن اليقني واخلوف كالمها يبعثان على قصر األمل : السابع عشر

, وكذلك اخلوف م  هللا يقصر األمل , إن اليقني باملوت واليوم اآلخر يقصر األمل يف احلياة 

  هللا رسول قال: قال   هريرة يبأفع  , وفوات العمر , ويبعث على اجلد يف العمل قبل حلول األجل 

                                      
,   9111:رقم, 643/ 0والنسائي يف السن  الكربى ,  0254:رقم, 3/61( اجملتىب)أخرجه النسائي يف  (4)

وصححه األلباين يف صحيح ,  6597:رقم, 4/611 واحلاكم,   7011:رقم, 7/970والطرباين يف املعجم الكبري 

 (.7913)اجلامع 
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  (: اجلنة جاءت  هللا سلعة نإ أال غالية هللا سلعة نإ أال املنزل بلغ فقد أدجل وم  أدجل خاف م

    (0)(.جاء املوت مبا فيه , الراجفة تتبعها الرادفة 

 ؛ طيفل وتدبري,  بالغة حكمة العبد ع  العمل خامتة تغييب يف"  :-رمحه هللا - بطال اب  قال

 بني ليكون؛  ذلك عنه فحجب عتواً  زاد هالكاً  كان وإن,  وكسل,  عجبأ   ناجياً  وكان,  علم لو ألنه

     (9)". ورجاء خوف

   : وقال تعاىل 

    

  [.7, 6: املعارج .]كأنه قريباً  إميانه بنور يراه الكامل واملؤم ,  قلبه لعمى بعيداً  يراه فاجلاهل 

 ونعيمها , يبلى قليل عما فجديدها,  الدنيا تغرنك فما ملواله نفسه وسلم,  خراهآل دنياه فبذل,  يعاينه

  . مبماته زالت حياته يف نعمته تزل مل وم ,  اضطراراً  يرتكها قريب فعما,  اختياراً  يرتكها مل وم  , يفىن

 , كرائمه تسلب وأن , دعائمه تنهدم أن الوجود هلذا بد ال : " -رمحه هللا – عطاء اب  قال

  (4) ". يفىن هو مبا منه أوثق أبقى هو مبا كان م  فالعاقل
 قالمث (  أبداً  يعيش أن يؤمل فهو غداً  يعيش أن ؤملي   كان م : "  احلكماء بعض وقال 

 درك غري م  الفوت إىل ألملا به يفضي فإذا غداً  يوم كل إذ صحيح إنه ولعمري: " معلقًا  املاوردي

  (0)".  تماف بغري اإلمهال إىل الرجاء ويؤديه

                                      
 .405:سبق خترجيه ص (0)

 . 9/071فيض القدير  (9)

 . 9/071املرجع السابق  (4)

 . 9/071فيض القدير  (0)



- 391 - 
 

 وم ,  صحة يف جسمك م  كنت وإن,  وصية غري على تبت ال: "  احلكماء بعض وقال

     (9) ". كائ  آت هو ما وكل,  خائ  الدهر فإن,  فسحة يف عمرك

ذكر هللا ما ,   حمبتها والشغف هبا وملا كان ترك الدنيا شديدًا على النفوس ملا جبلت عليه م

   : فقال سبحانه وتعاىل, وترك تعلق القلب هبا , والرغبة عنها , يدعو إىل الزهد فيها 

     
     

  
    

   

   .[47:النور .] فشدة هول يوم القيامة

وتركوا ما يشغلهم , جعلهم خيافون ذلك اليوم فقصروا طول األمل يف الدنيا , وإزعاجه للقلوب واألبدان 

 .فسهل عليهم العمل , ع  االستعداد بالعمل الصاحل 

والرجاء عماقة وطيدة وقوية إذ اخلوف والرجاء نابعان أن العماقة بني اليقني واخلوف : واخلماصة 

 .م  اليقني جبميع جماالته 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 . 9/071املرجع السابق  (9)
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  الثاين الباب
 تصديقاً  ومثاره اليقني جماالت

  وانقياداً 
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 األول الفصل
 اً تصديقجماالت اليقني 
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 األول ملبحثا
 التصديق بالوحي
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 املبحث األول
 التصديق بالوحي

م  اجملاالت "  وسنة رسوله ,  كتاب هللا" والتصديق بالوحيني , اليقني يأيت مبعىن التصديق 
 .اليت يظهر فيها اليقني جلياً 

والتصديق ,  وسنة رسوله  وإن م  آكد صفات املوقنني هو اإلميان مبا ورد يف كتاب هللا 
   :  قال هللا تعاىل, فيظهر على اجلوارح , به تصديقاً يزيد به اإلميان يف القلب 

   
    
   

  
   

   
   

   
   

     
   

  [ . 3, 9: األنفال .] فوصفهم هللا باإلميان احلق وهو اليقني ملا اتصفوا
, يات هللا خافوا ليت عليهم آفإهنم إذا ت  , به م  صفات ت ؤكد ما يف قلوهبم م  اليقني بكتاب هللا 

 .والنار فيزداد عندهم اإلميان واليقني , واجلنة , والعذاب , م  آيات الوعيد  ووجلوا ملا مسعوا
   : فقال هللا , كتابه بأنه مشتمل على اليقني   وصف هللا وقد 

       
   [ . 9:البقرة .] 
     : فقوله : "  - رمحه هللا -قال الشيخ عبد الرمح  ب  سعدي 

   نه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك ونفي الريب ع, أي ال شك بوجه م  الوجوه
وهذه قاعدة مفيدة أن النفي , فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقني املزيل للشك والريب , اليقني 
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والعدم احملض ال , وهو الكمال ؛ ألن النفي عدم , املقصود به املدح ال بد أن يكون متضمنًا لضده 
 (0)". مدح فيه 

فقال سبحانه , والريب , والظ  , وجب احلق واليقني ال الشك ال يصدر منه إال ما ي   وهللا 

     :  ع  نفسه

[.3:األحزاب.]  وال يصدر منه م  األقوال واألفعال إال , وشرعه حق , فقوله حق , أي اليقني والصدق

 .وأما األفعال واألقوال الباطلة فما تنسب إليه بوجه م  الوجوه , ما هو حق 
إذا قام م  الليل يتهجد  كان النيب : قال  -رضي هللا عنهما–وقد جاء يف حديث اب  عباس 

ولك احلمد أنت قيم السماوات , أنت نور السماوات واألرض وم  فيه  , اللهم لك احلمد :) قال 
, واجلنة حق , ولقاؤك حق , وقولك حق , ووعدك حق , ولك احلمد أنت حق , واألرض وم  فيه  

 (0).. (.وحممد حق , والنبيون حق , والساعة حق , لنار حق وا
–قال بدر الدي  العيين , وأن وعده حق , رب العزة واجلمال بأنه حق  فوصف رسول هللا 

أن وعده حق مبعىن إثبات أنه قد وعد باخللق بالبعث واحلشر والثواب : وحيتمل أن يريد :" -رمحه هللا
 (9)". وعده بذلك , وكذب الرسل فيما بلغوه م  وعده ووعيده  والعقاب إنكاراً لقول م  أنكر

لقمان .]      : وقال هللا تعاىل 

 .  يعين يقيناً صادقاً ال يتخلف موعود هللا [. 94:
إن الفتنة وقعت :"  -رضي هللا عنهما –وقد قال أبو مسعود األنصاري حلذيفة ب  اليمان 

  . " (4)أومل يأتكم اليقني كتاب هللا : قال  فحدثين ما مسعته ؟
وبني كفايته التامة ع  كل شيء , وأنه ال يستغىن عنه إذ به , على كتابه العزيز  وقد أثىن هللا 

وم  شك فيه وكذب , فم  صدق وعمل به اهتدى , وع  طريقه ي عرف الشك واليقني , العلم والعمل 
                                      

 .31: تفسري السعدي ص (0)

 . 5251: رقم, 5/9491أخرجه البخاري  (0)

 . 409/ 7عمدة القاري  (9)

 . 0/973أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)
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     : قال هللا تعاىل , به ضل 

   

 [ .016:األنبياء .] 

يتبلغون به يف الوصول إىل رهبم , وإىل دار كرامته , : أي :"  -رمحه هللا–قال الشيخ اب  سعدي 
وراءه غاية ؛  وأفضل الرغائب , ولي  للعابدي  الذي  هم أشرف اخللق فيوصلهم إىل أجل املطالب ,

ل مبعرفة رهبم , بأمسائه , وصفاته , وأفعاله , وباإلخبار بالغيوب الصادقة , وبالدعوة حلقائق ألنه الكفي
اإلميان , وشواهد اإليقان , املبني للمأمورات كلها , واملنهيات مجيعًا , املعرف بعيوب النف  والعمل , 

ان , وبيان مداخله على والطرق اليت ينبغي سلوكها يف دقيق الدي  وجليله , والتحذير م  طرق الشيط
 (3)". فم  مل يغنه القرآن , فما أغناه هللا , وم  يكفيه فما كفاه هللا , اإلنسان 

تصديقًا جازمًا ال شك فيه  وسنة رسوله ,  وإن املؤم  احلق هو الذي يصدق بكتاب هللا 
   :قال هللا تعاىل , وال مرية معه , 

   
     

    
   [ .6:سبأ ]
وما اشتمل عليه م  األخبار , م  الكتاب  على رسوله  أي أن أهل العلم يرون أن ما أنزل هللا 

ه فهو باطل ؛ ألهنم وصلوا م  العلم إىل درجة وناقض, وما خالفه , أن احلق منحصر فيه : هو احلق أي 
 (0).اليقني 

حق م   وال يصل إىل درجة اليقني حىت ي ؤم  بأن ما جاء به الرسول , فما يكمل إميان املرء 
   :قال هللا تعاىل , وال ريب بل ي وجب القطع واليقني , عند هللا ال شك فيه 

    

     

                                      
 . 549: تفسري السعدي ص (3)

 .  634:تفسري السعدي ص  (0)
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   [ .02:الرعد.] 

  : قال هللا تعاىل ,  وال يكذب بالقرآن إال كافر ال يعرف قدر كتاب هللا 

  

    

     

    

     

      .

 [ . 39,  30:فصلت]
 كيف حنقق اليقني والتصديق بالوحي ؟:وبعد هذا يبقى السؤال 

فع  عبد هللا ب  ,  وسنة رسوله ,  ويتحقق هذا التصديق بالتدبر والتأمل يف كتاب هللا 
: قال , يا رسول هللا اقرأ عليك وعليك أنزل : قلت , اقرأ علي : )  قال يل النيب : قال  مسعود 

  : فقرأت عليه سورة النساء حىت بلغت , فإين أحب أن أمسعه م  غريي 

     

    

   [.30:النساء.]  قال :
  (9)(. أمسك فإذا عيناه تذرفان 

وكأن ما ذكره , إىل اليقني  فإن هذا يدعوه, ويتمع  فيه ,    يف كتاب هللا عندما يتأمل املؤمو 
, فعندما يقرأ املؤم  اآليات اليت تتحدث ع  اليوم اآلخر , ماثل  أمام عينه  وذكره رسوله ,  هللا 
والنجاة م  , والرغبة يف دخول اجلنة , واخلوف م  عذاب هللا , هذا يدعوه إىل اليقني باليوم اآلخر  فإن

                                      
 .053:سبق خترجيه ص (9)
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, والواقعة , شيبتين هود : أراك قد شبت ؟ قال:  لرسول هللا  النار ؛ وهلذا قال أبو بكر الصديق 
  (4)(. وإذا الشم  كورت , وعم يتساءلون 

والوعيد يب إليه ؛ ملا فيها م  التخويف السور أسرع الش هذه وعندما تأمل وتدبر الرسول 
 .وأهواهلا  ؛ والشتماهلا على شدائد اآلخرة الشديدي 

شيبتين هود أي سورة هود وأخواهتا أي وأشباهها م  :"  -رمحه هللا–قال عبد الرؤوف املناوي 

قامحت على اإلنسان أسرع إليه واألحزان إذا ت, واهلموم , السور اليت فيها ذكر أهوال القيامة والعذاب 

  (0)".الشيب يف غري أوان 

 : وسنة رسوله  وسأذكر فيما يلي مثرات اليقني والتصديق بكتاب هللا 

 : سرعة االمتثال ألوامر هللا واالستجابة له : األول 

,  وأيق  به يقينًا صادقًا أوجب له ذلك اخلضوع ألوامره, إن م  تدبر القرآن الكرمي حق التدبر 

 .وعدم التهاون يف الطاعات والواجبات , والبعد ع  معاصيه , وسرعة االستجابة هلل 

   :  فقال هللا , إىل تدبر كتابه وتعقله وتفهمه  وقد دعا هللا 

   
   

 [ .93:حممد .] وقال :   

     
    
    

[.19:النساء] . 

                                      
    . 499:سبق خترجيه ص (4)

 .  3/061فيض القدير  (0)
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    :  فقال, وتأثر به , وأثىن على م  تدبر كمامه 

   
   

   
    

   
      
      
     

  [ .94:الزمر .] 

   :فقال ع  املنافقني , و النفاق ووصفهم بالكفر أ, وال يعقلونه , وذم الذي  ال يفهمونه 

    
    
   

    
    

    
  

 [ .06: حممد.] 

 فمىت صدق املؤم  بقلبه بكل ما جاء به الرسول حي نابع م  التصديق بالقلب والتصديق بالو 

 .وتطبيق شرع هللا دون تردد أو شك , تصديقاً جازماً ظهر هذا على اجلوارح بسرعة امتثال أمر هللا 

فع  , نزول سورة النصر بعد , للتسبيح والتحميد واالستغفار  يدل على هذا التزام رسول هللا 
  :صماة بعد أن نزلت عليه  ما صلى النيب : ) قالت  -رضي هللا عنها–عائشة 

    
 [.0:النصر.]  (0)(.سبحانك ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل : إال يقول فيها   

                                      
 . 313:رقم, 0/450ومسلم ,  3614: رقم, 3/0211أخرجه البخاري  (0)
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سبحانك : يقول يف ركوعه وسجوده يكثر أن  كان النيب : ) قالت  -رضي هللا عنها–وعنها 
    (9) (.اللهم اغفر يل يتأول القرآن , اللهم ربنا وحبمدك 

 :السكينة والطمأنينة : الثاين 

وإن فيه وحشة ال ي زيلها إال , والتلذذ خبطابه ,  إن يف القلب فاقة ال يسدها إال ذكر هللا 
, كنها إال السكون إىل ما بشر هللا به عباده وإن فيه قلقًا وخوفًا وفزعًا ال ي س,  األن  بكتابه 

 : قال هللا تعاىل , واليقني به سبب للطمأنينة والسكينة , فاإلميان بكتاب هللا 
   
   

    
   

   
   

   
     .

 [51, 57:يون ]
, ويعمل مبا أمره هللا بقدر ما حييا قلبه , ويطبق شرع هللا , وبقدر ما يتدبر اإلنسان كتاب هللا 

 : قال هللا تعاىل , رًا وانشراحًا وسكينًة وطمأنينًة فيبدله هللا مكان اهلم والغم والضيق سرو , ويسعد 

   
    [ . 0:طه  ,

9 .] 

 وأوحى به إىل الرسول , م  القرآن الكرمي  وإن م  من  هللا على املؤمنني أن ما أنزله هللا 

 :قال هللا تعاىل , ويقينًا عند البماء , عند احمل   وثباتاً , وطمأنينة , متأل نف  املؤم  سكينة 

   
   

  
     

   
                                      

 . 313: رقم, 0/451ومسلم ,  713: رقم, 0/910أخرجه البخاري  (9)
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   [ 3:الفتح .] 

؛  أي أنزل السكينة يف قلب املؤم  إىل ما جاء به الرسول : املفسرون يف معىن هذه اآلية قال 

  (0) . وإمياناً إىل إميانه, ليزداد يقيناً إىل يقينه 

م   أي أنزل فيها السكون إىل ما جاء به حممد : "  - رمحه هللا -قال بدر الدي  العيين و 

  (9) . "الشرائع ليزدادوا يقيناً إىل يقينهم 

فلما آمنوا باهلل وحده أنزل , التوحيد  أول ما أتاهم به النيب : " قال  وع  اب  عباس 

ولرسوله , والعظمة هلل , وأنزل فيها الوقار , فازدادوا إميانًا إىل إمياهنم , الصماة والزكاة مث احلج مث اجلهاد 

  (4) ".؛ ليزدادوا باعتقاد ذلك إمياناً إىل إمياهنم  

وأن , وال ينهى ع  شئ إال وفيه شر , ندما يوق  املؤم  بأن هللا ال ي شرع أمرًا إال وفيه خري وع

فمىت أيق  املؤم  سك  قلبه , وال شرًا إال حذرها منه , مل يرتك خريًا إال دل األمة عليه  رسول هللا 

 .واطمأنت نفسه ألحكامه , ألوامر هللا 

                                      
 . 0/672تفسري اجلمالني ,  5/911تفسري البيضاوي ,  91/45التفسري الكبري ,  7/423أضواء البيان  (0)

 
 

 . 019/ 0عمدة القاري  (9)

 
 

 . 7/503الدر املنثور  (4)

 
 



- 412 - 
 

  :ولذلك قال هللا تعال 

   
     

   [. 51:املائدة.]   أي م

 (0).قضاء لقوم يوقنون يعين يصدقون بالقرآن  أعدل م  هللا 

ولك  ليعلم علم اليقني أن الشرع ال يأمر إال مبا هو :"  -رمحه هللا–قال الشيخ اب  عثيمني 

    :  س  ؛ ألن هللا تعاىل يقولح

    

 [. 51:املائدة ] فإذا اشتبه عليك ح س  شئ م  أحكام الشرع ؛ فاهتم نفسك بالقصور

وما صح ع  هللا ورسوله ؛ فهو حق وهو أحس  , أما أن تتهم الشرع ؛ فهذا ال ميك  , أو بالتقصري 

 (9)".حكام األ

فعندما يوق  العبد بأن أحكام هللا كلها حسنة فإن هذا يورث السكينة والطمأنينة ألحكام هللا 

فيزداد طمأنينة وسكينة حبسب قوة , وكلما ازداد العبد يقيناً وإمياناً ازداد معرفة حبس  أحكام هللا , تعاىل 

 . اإلميان واليقني حب س  أحكام هللا الكونية والشرعية 

ال يتحقق اإلميان الصادق واليقني الثابت إال بتحقيق الرضا والتسليم لشرع هللا تسليمًا يوجب و 

   :قال هللا تعاىل , السكينة والطمأنينة ونفي احلرج والضيق 

    

     
                                      

 .  0/391تفسري السمرقندي  (0)

 .  9/996القول املفيد شرح كتاب التوحيد  (9)
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  [.65:النساء  .] 

    : وقال هللا تعاىل 

    

      

    

    

   

   

     

    .[97: الرعد  ,

أن قلوب املؤمنني مطمئنة بذكر هللا ومنه القرآن الكرمي ؛ ألن القرآن الكرمي وما  فأخرب هللا [. 91

ولو كان باطمًا مل يزد القلوب إال شكاً ,  وسكون النف , تضمنه م  احلق يدعو إىل طمأنينة القلب 

وألفاظه ال تفيد اليقني مبدلوهلا مل , فلو كانت كلماته , والصدق طمأنينة , فإن الكذب ريبة , وريبًا 

وهذا ال يكون إال مع , ووثوقه به , فإن الطمأنينة هي سكون القلب إىل الشيء , تطمئ  به القلوب 
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هلذا جتد قلوب أصحاب األدلة السمعية مطمئنة باإلميان باهلل وأمسائه اليقني بل هو اليقني بعينه ؛ و 

 (0)". وصفاته وأفعاله وممائكته واليوم اآلخر 

  :فقال هللا سبحانه , القرآن الكرمي بأنه حق اليقني  وقد وصف هللا 

    

 . [25:الواقعة .]وإمنا وصفه هللا بأنه احلق اليقني ؛ ملا ,  أي احلق الثابت م  اليقني

 .وهذا هو الذي يسمى بربد اليقني , والطمأنينة , واليقني به م  السكينة , ي وجب اإلميان 

وال ريب نزل على قلبه , حق ال شك فيه  وكمام رسوله  وإذا أيق  املؤم  بأن كمام هللا 

: قال  فع  أيب هريرة ,   مساع أحاديث رسول هللا أو , والطمأنينة عند تطبيق شرع هللا , السكينة 

إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه مث لينزعه فإن يف إحدى جناحيه داء )  : قال النيب 

  (0) . (واألخرى شفاء 

ولك  عندما يعلم بأن هذا ورد ع  الصادق , فالنف  تنفر م  الشراب الذي يقع يف الذباب 

   :  طمئ  هلذا وتسك  ليقينه أنه املصدوق فإن نفسه ت

      

   [.3, 4:النجم   .] 

                                      
   .بتصرف  730/ 9الصواعق املرسلة  (0)

 
 

 .4039: رقم ,  4/0916أخرجه البخاري  (0)
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خيرج م  النار م  كان يف قلبه مثقال ذرة م  :) قال  أن النيب  وع  أيب سعيد اخلدري 

 ألن كمام هللا   (9)(. ظلم مثقال ذرةإن هللا ال ي: فم  شك فليقرأ :)  اإلميان قال أبو سعيد 

  .ال يوجب إال الصدق واليقني ال الشك والظ  واحلرج  وكمام رسوله 

فقد جاء يف حديث , وإزاحة الغم , وتفريج اهلم , وقراءة القرآن وتدبره سبب النشراح الصدر 

اللهم : فقال ,  حزن وال, ما أصاب أحداً قط هم :)  قال رسول هللا  : قال  عبد هللا ب  مسعود 

أسألك بكل , عدل يف قضاؤك , ماض يف حكمك , ناصييت بيدك , إين عبدك ب  عبدك ب  أمتك 

أو استأثرت به يف , أو أنزلته يف كتابك , أو علمته أحداً م  خلقك , مسيت به نفسك , اسم هو لك 

وذهاب مهي إال أذهب ,  وجماء حزين, ونور صدري , أن جتعل القرآن ربيع قليب , علم الغيب عندك 

بلى ينبغي مل  : يا رسول هللا أال نتعلمها فقال : فقيل : قال , وأبدله مكانه فرجًا , وحزنه , هللا مهه 

  (4)( .مسعها أن يتعلمها 
 :زيادة اإلميان واليقني :  الثالث 

,  اله هللا إن التصديق بالوحيني م  القرآن والسنة يوجبان زيادة اإلميان واليقني بصحة ما ق

فم  صدق هبما كان هذا دليمًا على ما يف القلب م  اإلميان واليقني ؛ ولذلك قال هللا  وقاله رسوله 

     :تعاىل

                                      
صححه األلباين يف السلسلة و , ( هذا حديث حس  صحيح :) قال ,  9521:رقم,  3/703أخرجه الرتمذي  (9)

 (.9312)ويف صحيح اجلامع , ( 0222)ويف صحيح سن  الرتمذي , ( 9351)الصحيحة 

,  279:رقم, 4/954واب  حبان ,  0177: رقم, 0/621واحلاكم ,  4709: رقم, 0/420 أخرجه أمحد (4)

,  5/464والبزار ,  5927: رقم, 2/022وأبو يعلى ,  01459: رقم, 01/062والطرباين يف املعجم الكبري 

صحيح ويف , ( 022)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  492:رقم ,  0/994واب  أيب شيبة ,  0223:رقم

 . (0199)الرتغيب والرتهيب 
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  [.001: البقرة]  ويوقنون باحلقائق ال يعرتيهم , أي يطلبون اليقني : لقوم يوقنون

 .  وال ريبة , شبهة 

الرسل أي قد أوضحنا الدالالت على صدق : " يف تفسري هذه اآلية  -رمحه هللا–قال اب  كثري 

وفهم ما جاءوا به , واتبع الرسل , وصدق , وزيادة أخرى مل  أيق  , مبا ال حيتاج معها إىل سؤال آخر 

 (0)".ع  هللا تبارك وتعاىل 

واملعجزات الباهرات مل  كان طالباً , وغريه م  اآليات القاهرة , فاملراد باآليات هو القرآن 

 (9).لليقني

  :قال هللا تعاىل , طعم اإلميان واليقني وآم  به وجد , وم  صدق بالقرآن 

   

 [ .72:الواقعة .] على قوله -رمحه هللا  -وعلق البخاري :  

    وال حيمله حبقه , ال جيد طعمه ونفعه إال م  آم  بالقرآن : ) فقال

  (4)(.إال املوق  املؤم  

                                      
 . 064/ 0انظر تفسري اب  كثري  (0)

  . 3/91التفسري الكبري  (9)

 .  6/9742صحيح البخاري  (4)
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إن معىن ال مي  القرآن ال جيد طعمه ونفعه إال م  : "  -رمحه هللا-سقماين قال اب  حجر الع

وال حيمله حبقه إال املطهر م  اجلهل والشك , فهو املطهر م  الكفر , وأيق  بأنه م  عند هللا , آم  به 

 (3)".ال الغافل عنه الذي ال يعمل , 
والتسليم , وتلقيهما بالرضا , يني التصديق بنصوص الوح: إن م  أجل صفات املؤمنني واملوقنني 

  : قال هللا تعاىل , واألوامر , واالنقياد ملا دلت عليه م  األحكام , 
    

   
     
    

   
[. 65:النساء.] 

م  أيق  بقلبه  وأ خرب الناس باإلسراء واملعراج آم  بالرسول ,  وعندما أ سري برسول هللا 
 وملا بلغ الصديق , وكذب به م  شك يف صدق م  ما جاء به ,  صدق ما جاء به الرسول 

ال بروح اإلميان وصدق اليقني اليت إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت املقدس ؟ فق: وقالوا له 
ما سبقكم أبو بكر :) وإىل هذا املعىن أشار م  قال , إن كان قد قال هذا فقد صدق : قل م  ميلكها 

 (0).وهو اليقني واإلميان ( بفضل صماة وال صيام ولك  بشئ وقر يف قلبه 
: ل اإلميان واليقني دلي وكمام رسوله  وم  األحاديث الدالة على أن التصديق بكمام هللا 

فقال , إن أخي استطلق بطنه : ) فقال  جاء رجل إىل النيب : قال  حديث أبو سعيد اخلدري 
, إين سقيته عسمًا فلم يزده إال استطماقًا : فقال , مث جاءه , اسقه عسمًا فسقاه : )  رسول هللا 
لقد سقيته فلم يزده إال : فقال , اسقه عسمًا : فقال , مث جاء الرابعة , ثماث مرات : فقال له 
 (9). فسقاه فربأ (. صدق هللا وكذب بط  أخيك : )  فقال رسول هللا , استطماقاً 

إال بعد أن أيق  بصدق  فانظر كيف أن هذا املريض مل ينتفع بالدواء الذي وصفه له الرسول 
: واآلخر , و اليقني روحي وه: وصف له دواءي  أوهلما  فكأن رسول هللا , وكذب بطنه  هللا 

 (4).واستحال شفاؤه , فم  أغفل أحدمها دام مرضه , مادي وهو العسل 
                                      

 .  04/512فتح الباري  (3)

 . 9/415جمموع الفتاوى  (0)

 .  9907:رقم, 3/0746أخرجه مسلم  (9)
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 متيق  قطعي فإن طب النيب , كطب األطباء   ولي  طبه :"  -رمحه هللا–قال اب  القيم 
, وطب غريه أكثره حدس وظنون وجتارب , وكمال العقل , ومشكاة النبوة , إالهي صادر ع  الوحي 

واعتقاد الشفاء , فإنه إمنا ينتفع به م  تلقاء بالقبول , ر عدم انتفاع كثري م  املرضى بطب النبوة وال ينك
إن مل يتلق هذا , فهذا القرآن الذي هو شفاء ملا يف الصدور , وكمال التلقي له باإلميان واإلذعان , به 

ومرضًا إىل , رجسًا إىل رجسهم  التلقي مل حيصل به شفاء الصدور م  أدوائها بل ال يزيد املنافقني إال
وأي  يقع طب األبدان منه فطب النبوة ال يناسب إال األبدان الطيبة كما أن شفاء القرآن ال , مرضهم 

فإعراض الناس ع  طب النبوة كإعراضهم ع  االستشفاء , والقلوب احلية , يناسب إال األرواح الطيبة 
, وفساد احملل , ولك  خلبث الطبيعة , قصور يف الدواء ولي  ذلك ل, بالقرآن الذي هو الشفاء النافع 

 (3)".وعدم قبوله 

تصديقًا جازمًا يصل إىل   وسنة رسوله ,  فعمامة املؤم  احلق هو الذي يصدق بكتاب هللا 

ب  أخي هل : "-رمحه هللا–لعبيد هللا ب  عدي ب  اخليار ,  فقد قال عثمان ب  عفان , درجة اليقني 

واليقني ما خيلص إىل العذراء يف , ولك  خلص إيل م  علمه , ال : قال له , ؟   أدركت رسول هللا

  (0)(. سرتها 

يعين بذلك عبد هللا -إن أخا لكم ال يقول الرفث :)  قال رسول هللا : قال  ع  أيب هريرة 

 : -ب  رواحة 

 معروف م  الفجر ساطع إذا انشق    ابه       ـــو كتـــــــــــــا رسول هللا يتلـــــوفين

 ـعـــــــــــــــال واقـــــــات أن ما قـــــــــــه موقنـــــــب       أرانا اهلدى بعد العمى فقلوبنـا    

 (9). ع ــــــــــلت باملشركني املضاجــــــإذا استثق         ه  ـــــــيبيت جيـاىف جنبه ع  فراشـ

                                                                                                          
 .36:انظر كتاب رحلة البحث إىل اليقني ص (4)

 . 46,  3/45عاد زاد امل (3)

 . 311:رقم, 0/66أخرجه أمحد  (0)

 . 0013: رقم, 0/417أخرجه البخاري  (9)
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أن أول ما ن سخ م  القرآن القبلة ؛ وذلك أن رسول هللا   :" -رضي هللا عنهما–ب  عباس اقال 

  ففرحت اليهود , وكان أكثر أهلها اليهود أمره هللا أن يستقبل بيت املقدس , ملا هاجر إىل املدينة

فكان يدعو ,  حيب قبلة إبراهيم  وكأن رسول هللا  , بضعة عشر شهراً  فاستقبلها رسول هللا  

   :    فأنزل هللا , سماء وينظر إىل ال, هللا 

    
  

    
    

[ . 033: البقرة .] وا ما والهم ع  قبلتهم اليت كان:) وقالوا , فارتاب م  ذلك اليهود , حنوه : يعين

    :فأنزل هللا تعاىل , ( عليها 

    
    

  حىت قال سبحانه :   

   
    

    
  [. 034: البقرة .] 

قال هللا عز (. وليميز أهل اليقني م  أهل الشك والريبة :)  -رضي هللا عنهما–قال ب  عباس 

      :وجل 

     . يعين حتويلها

 (0)(. تعاىلعلى أهل الشك إال على اخلاشعني يعين املصدقني مبا أنزل هللا

                                      
 . 9111:رقم,  9/09أخرجه البيهقي يف السن  الكربى  (0)
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ومهما كان يقني املؤم  بالقرآن وتصديقه ألخباره فإنه حيتاج إىل ذكر ما يربط به قلبه ويزيده يقيناً 

 .  وما أعده هللا هلم يف اآلخرة , وثباتاً م  فضائل األعمال وجزاء فاعلها وثوابه عند هللا 

أجل صفاهتم اإلميان بآيات هللا إمياناً  وقد أخرب هللا سبحانه ع  أهل العزمية واإلرادة القوية بأن م  

  : خمربًا عنهم  فقال هللا , , كاممًا وصل هبم إىل درجة اليقني 

   
   
   

   [ . السجدة

 .الدوؤب  يقيناً تاماً موجباً للعمل[. 09: 

, فاملؤمنون املوقنون بادروا بالعمل والتصديق خبماف أهل الريب والشك ثقل ذلك على نفوسهم 

 .فتباطؤا يف العمل 

  : قال يف قوله تعاىل  –رمحه هللا –فع  الضحاك 

   
     

    
     

      
    

 . [906: البقرة.] فلما بني هللا , فنزلت آية القتال فكرهوها : قال  ثواب أهل

رزق هلم مل يؤثر أهل اليقني بذلك وال, وما أعد هللا ألهل القتال م  احلياة , وفضيلة أهل القتال , القتال 
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فإذا مل جيد ما حيملهم تولوا  ورغبوا فيه حىت أهنم يستحملون النيب , فأحبوه , على اجلهاد شيئًا 

 (0)".وأعينهم تفيض م  الدمع حزناً أن ال جيدوا ما ينفقون

ق باحلق م   ويوفقه للتصدي, وإن م  من  هللا وفضله على املؤم  أن جعل له ملكًا يلهمه اخلري 
يدل على هذا حديث عبد هللا ب  , فم  وجد ذلك فليحمد هللا ,  وسنة رسوله  كتاب هللا 
فأما ملة الشيطان فإيعاد بالشر , وللملك ملة , إن للشيطان ملة :)  قال رسول هللا : قال  مسعود 

  ذلك فليعلم أنه م  هللا فم  وجد م, وتصديق باحلق , وأما ملة امللك فإيعاد باخلري , وتكذيب باحلق 
 :مث قرأ , وم  وجد م  اآلخر فليتعوذ م  الشيطان , فليحمد هللا 

  
  

   
   

     
 [961:البقرة] .(9)  

فإن الشك والريب يف الدي  زيادة الكفر والنفاق , أن التصديق بالوحي يزيد اإلميان واليقني وكما 
   : وقال هللا تعاىل , والعياذ باهلل 

   
    

    [ 95:النور.]  قال
وذلك أن عبد هللا ب  أيب ب  سلول كان يشك يف :) يف تفسري هذه اآلية  -ي هللا عنهمارض–اب  عباس 
  :وذلك قول هللا تعاىل , وكان رأس املنافقني , الدي  

     ويعلم ب  سلول يوم

                                      
 .66/ 0اجلهاد الب  املبارك  (0)

 .043:سبق خترجيه ص (9)
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     القيامة 
   (4)(.ستيق  حيث ال ينفعه اليقني وا, يريد انقطع الشك 

   : وقال هللا تعاىل 

   

   

    

     

    

    .[31,  37: العنكبوت  .]

وأما م  جيحد , فهذه اآلية تبني أن املؤم  احلق هو الذي يصدق بالقرآن ويؤم  به على بصرية ويقني 
 .القرآن ويكذب به فهو كافر جاحد 

 :أقسام الناس يف التصديق بالوحي 
 :جيمعها قول هللا تعاىل ع  القرآن , وإن الناس أقسام ثماثة يف التصديق بالوحي 

    

   

  [.914: األعراف .] ومعىن بصائر أي حجج وبرهان
وملا كان القرآن سببًا لبصائر , وأصل البصائر م  اإلبصار وهو ظهور الشيء حىت يبصره اإلنسان , 

 .عليه اسم البصائر  العقول يف دالئل التوحيد والنبوة واملعاد أطلق
 :والناس متفاوتون يف التصديق بالقرآن على ثالثة أقسام  

 .م  بلغ الغاية يف علم التوحيد حىت صار كاملشاهد عنده وهم أصحاب عني اليقني  .0

 . وهم أصحاب علم اليقني , م  بلغ درجة االستدالل والنظر  .9

 . قني وهم أصحاب حق الي, املسلم واملستسلم وهم عامة املؤمنني  .4

                                      
 .  061: رقم ,  044/  94أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (4)
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ويف , ويف حق القسم الثاين وهم املستدلون هدى , فالقرآن يف حق األولني وهم السابقون بصائر 

 (0).حق القسم الثالث وهم عامة املؤمنني رمحة 

 :يقظة القلب ودمع العني : الرابع

واستشعر معانيه حىت كأنه , هو أصدق م  أيق  بقلبه صدق القرآن  إن رسول هللا           

فع  عبد هللا , فأثر هذا يف نفسه حىت رق قلبه ودمعت عينه , عاي  أخباره ع  اآلخرة وما فيها ي  

فإين أحب أن أمسعه : قال , اقرأ عليك وعليك أنزل : )  قال يل النيب : قال  ب  مسعود 

   : فقرأت عليه سورة النساء حىت بلغت , م  غريي 

    
   

     

 (9)(.أمسك فإذا عيناه تذرفان: قال 

عندما يوق  العبد : فمثمًا , يورث يقظة القلب وحياته  وسنة رسوله  إن اليقني بكتاب هللا 

    : بقول هللا تعاىل 

  

   

  [ .93:النور.]  فإن هذا يورث يقظة القلب ودمع

 .العني 

                                      
 .  074/ 9لباب التأويل يف معاين التنزيل ,  012/ 05لتفسري الكبري ا (0)

 . 053: سبق خترجيه ص  (9)
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املتمسك بكتاب هللا هو املماحظ للحق على : " قال  –رمحه هللا –وع  أيب احلسني ب  هند 
ري يف أوقاته على واملتمسك بكتاب هللا ال خيفى عليه شيء م  أمر دينه ودنياه بل جي, دوام األوقات 

 (9)".ويضعها يف معدهنا , فيأخذ األشياء م  معدهنا , املشاهدة ال على الغفلة 
إذن فإن املوق  ذا القلب احلي هو الذي يربط املواقف واألحوال اليت متر به يف حياته بكتاب هللا 

  , ىي به قلبه  :  ذلك وم, واألحاديث واآلثار يف ذلك كثرية , فيعترب بكتاب هللا وحي 
فإذا هو بأيب , ذات يوم أو ليلة  خرج رسول هللا  : قال  ما جاء يف حديث أيب هريرة  

اجلوع يا : قاال , ما أخرجكما م  بيوتكما هذه الساعة ؟ : فقال ,  -رضي هللا عنهما–بكر وعمر 
فأتى رجمًا م  ,  قوموا فقاموا معه, وأنا والذي نفسي بيده ألخرجين الذي أخرجكما : قال , رسول هللا 
أي  :  فقال هلا رسول هللا , مرحباً وأهمًا : قالت , فلما رأته املرأة , فإذا هو لي  يف بيته , األنصار 

, وصاحبيه  فنظر إىل رسول هللا  , إذ جاء األنصاري , ذهب يستعذب لنا م  املاء : فمان ؟ قالت 
, فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب : قال ,  احلمد هلل ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مين: مث قال 
فأكلوا , فذبح هلم , إياك واحللوب : )  فقال له رسول هللا  , وأخذ املدية , كلوا م  هذه : فقال 

: أليب بكر وعمر  قال رسول هللا  , فلما أن شبعوا ورووا , وشربوا , وم  ذلك العذق , م  الشاة 
مث مل ترجعوا حىت , أخرجكم م  بيوتكم اجلوع ,   هذا النعيم يوم القيامة والذي نفسي بيده لتسأل  ع

 (4)(.أصابكم هذا النعيم 
وتدمع , فيتدبر معانيه ؛ ليحرك به قلبه , واملوق  بآيات هللا عز وجل هو الذي يتلوه حق تماوته 

 : يدل على هذا ما يلي , عينه 
 فقال له رسول هللا  , ي فأفاق أنه قرأ يف أذن مبتل حديث عبد هللا ب  مسعود  .0

  :قرأت : قال ( ما قرأت يف أذنه : ) 
    

                                      
 . 01/464أخرجه أبو نعيم يف احللية  (9)

 .  9141:رقم , 4/0612أخرجه مسلم  (4)
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[.005:املؤمنون .] فقال رسول هللا  , حىت فرغ م  آخر السورة  : لو أن رجمًا موقنًا قرأ هبا
 (0)" .على جبل لزال 

وهو يصلي بالليل تطوعاً  إىل جنب النيب صليت :" أيب ليلى ع  أبيه قال  حديث .9
  (9)".وويل ألهل النار, أعوذ باهلل م  النار : فقال , فمر بآية 

4.
,  -رضي هللا عنها–دخلت على أمساء بنت أيب بكر : قال  -رمحه هللا-عباد ب  محزة ع   

    : وهي تقرأ 
   

 [.97:ورالط .](3) 

3.
 :قرأت الليلة آية أسهرتين  قال عمر ب  اخلطاب : " قال  -رضي هللا عنهما-عباس ع  

    
    

   
   

    
  

   
   

   
    
  

  [. 966:البقرة .] ما عىن هبا ؟ : فقال
                                      

لباين ضعفه األ,  640:رقم, 0/515والنسائي يف عمل اليوم والليلة ,  5135: رقم, 351/ 1أخرجه أبو يعلى  (0)

 . (9012) السلسلة الضعيفة  يف

رقم , 0/925وأبو داود ,  6397:رقم, 7/72والطرباين يف الكبري ,  02155: رقم ,  40/310أخرجه أمحد  (9)

 9/95واب  أيب شيبة ,  9102:رقم, 9/475والبيهقي يف الشعب ,  0459:رقم,  0/392وب  ماجه ,  110:

ويف ضعيف ب  ماجه , ( 053)ويف ضعيف أيب داود , (  3351)اجلامع  وضعفه األلباين يف ضعيف,  6145:رقم,

(913.) 

 .  6145:رقم,  9/95أخرجه اب  أيب شيبة  (3)
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منا سألت إن كان عند ولك  إ, إين أعلم أن هللا أعلم : فقال . هللا أعلم : فقال بعض القوم 
قل يا اب  : قال , فرآين وأنا أمه  , ومسع فيها شيئاً أن خيرب مبا مسع فسكتوا , أحد منكم علم 

شيء : قلت , وما عىن هبا العمل ؟ : قال , عىن هبا العمل : قلت , وال حتقر نفسك , أخي 
عىن هبا , ب  أخي صدقت يا ا: وأقبل وهو يفسرها ويقول , فرتكين , ألقي يف روعي فقلته 

واب  آدم أفقر ما يكون إىل , وكثر عياله , اب  آدم أفقر ما يكون إىل جنته إذا كرب سنه , العمل 
  (0)".صدقت يا اب  أخي , عمله يوم القيامة 

  -رمحه هللا–أن عمر ب  عبد العزيز  -رمحه هللا -(  هـ011: ت )حممد ب  كعب ع   .5
يا أبا محزة آية أسهرتين البارحة : فقال , لعزيز أمري املدينة يومئذ وعمر ب  عبد ا, أرسل إليه يوماً 

 :قول هللا تعاىل : وما هي أيها األمري ؟ قال : قال حممد , 
  
    

    حىت بلغ:   

    ,األمري إمنا عىن هللا بالذي  آمنوا أيها : فقال حممد
 (0)".الوالة م  قريش م  يرتد ع  احلق 

   :  أعرايب قول هللا  ومسع .6
  

    
   [ .94:الذاريات .] ,

اجلليل حىت حلف أمل يصدقوه يف  م  الذي أغضب! يا سبحان هللا : وقال , فصاح األعرايب 
 (9)".وخرجت هبا نفسه, قوله حىت أجلئوه إىل اليمني فقاهلا ثماثاً 

ون زيل به الران الذي غطى على قلوبنا , ون وقظ به ضمائرنا , فن حرك به إمياننا , فمىت حنيا بالقرآن 
 .   حىت ترق قلوبنا وتدمع أعيننا عند مساع كمام ربنا , 

 :عفة األجور واحلسنات مضا: اخلامس 

                                      
  9/37الدر املنثور  (0)

 . 07/39تفسري القرطيب  (9)
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فيأمتر بأوامره تصديقاً بوعد هللا بالثواب , لقد وردت أحاديث تدل على أن م  يعمل بكتاب هللا 
م  احتب  فرسًا يف سبيل :)  قال النيب : يقول  فع  أيب هريرة , يضاعف هللا له األجر واملثوبة 

:) فقوله    (4) . وبوله يف ميزانه يوم القيامة, وروثه ,  وريه, فإن شبعه , وتصديقاً بوعده , هللا إمياناً باهلل 
تصديق كمام هللا تعاىل مبا : وقيل , أي كلمة الشهادتني فيعادي م  أبامها (. وتصديق كلمته 

  (3).للمجاهدي  م  عظيم الثواب
د تكفل هللا مل  جاهد يف سبيله ال خيرجه إال اجلها:) قال  أن رسول هللا  وع  أيب هريرة 

يف سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله اجلنة أو يرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه مع ما نال م  أجر أو 
 (5)(.غنيمة 

م  صام رمضان إمياناً واحتسابًا غفر له ما تقدم :)  قال رسول هللا : قال  وع  أيب هريرة 

 (0)(.م  ذنبه 

, وتصديقًا بأنه حق مقتصد فضيلته , ليه أي تصديقًا بوعد هللا بالثواب ع( إميانًا :) فقوله  

واحتسابًا أي , ومما وعد هللا عليه م  الثواب , وأنه م  أركان اإلسمام , وتصديقًا بأنه فرض عليه حق 

 (9).طلباً لألجر 

منيحة العنز : أربعون خصلة أعماه  :)  قال رسول هللا : يقول  وع  عبد هللا ب  عمرو 

: قال حسان( نها رجاء ثواهبا وتصديق موعودها إال أدخله هللا هبا اجلنة ما م  عامل يعمل خبصلة م

                                      
 .  9621: رقم, 0131/ 4أخرجه البخاري  (4)

 . 070/  7طرح التثريب يف شرح التقريب  (3)

 
 

 . 0176:رقم,  4/0326ومسلم ,  9255: رقم,  0045/ 4اري أخرجه البخ (5)

 .  47: رقم,  99/ 0أخرجه البخاري  (0)

 . 4/924حتفة األحوذي ,  6/42شرح النووي على صحيح مسلم ,  3/950انظر فتح الباري  (9)
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وإماطة األذى ع  الطريق وحنوه فما , وتشميت العاط  , فعددنا ما دون منيحة العنز م  رد السمام 

 (4)(. استطعنا أن نبلغ مخسة عشر خصلة 

فحريٌّ ,  اىل وكمام رسوله فهذه هي الثمرات اليت جينيها كل م  أيق  بقلبه صدق كمام هللا تع

ويتذوق حماوة , والقرب م  الرمح  , ويستشعرها ليعيش مع الوحيني روح احلياة , باملؤم  أن يتأملها 

 . وسنة رسوله , تدبر كتاب هللا تعاىل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 . 9311: رقم, 9/297أخرجه البخاري  (4)

 
 املبحث الثاين

 اتهـوصف هللا اءـبأمس ديقالتص
 ومثارمهـا
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 ثايناملبحث ال

 ومثارمها  وصفاته هللا بأمساء التصديق
فإن معرفة أمساء هللا وصفاته هلا أثر , قة اليقني مبعرفة أمساء هللا وصفاته عماقة وطيدة إن عما

, وم  مث حصول الراحة والطمأنينة والسكينة , عجيب على زيادة اإلميان واليقني وقوة الصلة باهلل املتني 

وملا استقر يف القلب م  , وزوال حرية النف  واضطراهبا ملا تعرفه وتعلمه م  أمساء وصفات الرب اجلليل 

 .اإلميان واليقني هبا 
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ومما يدل على أن اليقني بأمساء هللا وصفاته م  أقوى اجلوانب واجملاالت اليت يظهر فيها زيادة 

أن تؤم  باهلل : فأخربين ع  اإلميان ؟ قال :) مرفوعاً وفيه  حديث عمر : اإلميان واليقني ظهوراً جلياً 

  (0)(.وتؤم  بالقدر خريه وشره , واليوم اآلخر , سله ور , وكتبه , وممائكته , 

التصديق بأمساء هللا وصفاته دخواًل أوليًا ؛ ألن م  مقتضيات اإلميان : ويدخل يف اإلميان باهلل 

وألن تعلم أمساء هللا وصفاته والتصديق هبا م  أوجب الواجبات على ,  (9)اإلميان بأمسائه وصفاته : باهلل 

فإن املشركني املعاندي  ما ,  وال يدخل قلبه أدىن شك يف هللا , ر اإلميان يف قلبه املؤم  حىت يستق

: على لسان رسله  دخلهم الشك يف هللا إال م  ضعف اليقني بأمساء هللا وصفاته ؛ ولذلك قال هللا 

      
   

   
    

   
     

    
    

   
   [ .01:إبراهيم .] 

أفرض الفروض على العباد أن يصدقوا هللا تعاىل يف كل ما  :" -ه هللارمح–قال الشيخ اب  سعدي 

, وأنه أعلم بذلك م  خلقه , وما تنزه عنه م  صفات النقص , أخرب به ع  نفسه م  صفات الكمال 

وع  مجيع ما خيرب به أعلى درجات الصدق ؛ , وخربه ع  نفسه , وشهادته على ذلك أكرب شهادة 

                                      
 . 1:رقم, 0/47أخرجه مسلم  (0)

 .  17:ثة الب  عثيمني صشرح األصول الثما (9)
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وأن ينزل ذلك م  قلبه , ال يدخل يف قلبه أدىن ريب يف أي خرب خيرب هللا به وجب للعبد أن وذلك ي  

أنه ال  يقيناً  وأن يعلم علماً , وال يعرتيها شك , منزلة العقيدة الراسخة اليت ال ميك  أن يعارضها معارض 

    ."(0) وخرب رسوله, ميك  أن يرد شئ يناقض خرب هللا 

. وتظهر عليه آثاره ومثاره, أمساء هللا وصفاته يزيد اليقني باهلل ومبقدار ما حيقق املؤم  املعرفة ب  

وسأذكر فيما يلي مثرات معرفة أمساء هللا وصفاته يف زيادة اإلميان واليقني عموماً  مث أذكر  

: (2)الثمرات اخلاصة بأمساء وصفات معينة   

:الثمرات العامة ملعرفة أمساء هللا وصفاته : أوالً   

:باهلل وحمبته تعلق القلب . 1  

أنعم و , وأطيب , به ؛ ألنه ال شئ ألذ  إن م  أعلى مثرات معرفة هللا بأمسائه وصفاته حمبته والتعلق

وال تتحقق احملبة , وكلما كان ح به أعظم كانت اللذة أعظم , وحمبته , والقلب م  ذكر هللا , للروح 

وكلما ازداد العبد معرفة هلل ازداد , ف هللا أحبه وصفاته ؛ ألن كل م  عر , الكاملة إال مبعرفة هللا بأمسائه 

.حباً له   

فمثماً الذي يعلم أن الرزق بيد هللا , فمصدر التعلق باهلل وحمبته يأيت م  اليقني بأمساء هللا وصفاته 

والذي يعلم أن هللا جبار عليم , وال يتعلق قلبه بأحد م  خلقه يف الرزق , فإنه ال يطلبه إال م  هللا 

 .وال يراقب إال هللا, إال هللا  ويتعلق باخلالق فما خياف, فإنه ينقطع م  قلبه كل تعلق باملخلوقني , رقيب 

                                      
 . 07انظر فتح الرحيم امللك العمام الب  سعدي ص (0)

سأذكر بعض األمساء والصفات ولي  كلها وإمنا ما سأذكره على سبيل املثال فقط مما له تعلق مباشر بزيادة اليقني  (9)

 . وإن كان مجيع  أمساء هللا وصفاته معرفتها م  أسباب زيادة اليقني وتقويته
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وكل , فأعرف اخللق باهلل أشدهم حباً له , والشعور به , والعلم به , وحمبة الشئ فرع ع  معرفته 

يل للوصول إىل معرفته إال م  وال سب, فما سبيل للحصول على حمبة هللا إال مبعرفته , م  عرف هللا أحبه 

ونعوت كماله , فأوصاف هللا تعاىل , باب العلم بأمساء هللا وصفاته مما يفتح للعبد أبواباً م  املعرفة باهلل 

, وطلب الوصول إليه ؛ ألن القلوب إمنا حتب م  تعرفه , وحقائق أمسائه هي اجلاذبة للقلوب إىل حمبته , 

 .ره حبسب معرفة األمساء والصفات إىل ذك  وتسكوتطمئ   ,وترجوه , وختافه 

 حماوة وجد فيه ك  م  ثماث : ) قال رسول هللا : قال  وقد جاء يف حديث أن  

 يعود أن يكره وأن,  هلل إال حيبه ال املرء حيب وأن,  سوامها مما إليه أحب ورسوله هللا يكون أن:  اإلميان

 (0)(.النار يف يقذف أن يكره كما الكفر يف

وال ميك  أن , ماوة اإلميان ولذته إمنا جاء مصدرها م  تقدمي حمبة هللا على مجيع احملاب فح
يتحقق هذا إال مل  عرف هللا حق املعرفة مبا وصف به م  صفات الكمال اليت يستحق هبا املدح واحلمد 

 .واحملبة والثناء م  الرمحة والعفو والرب واإلحسان واجلود والكرم 
فم  املعلوم أن احملب حيب أن ,  مثرة م  مثرات معرفة هللا بأمسائه وصفاته وإذا كانت حمبة هللا

يتصف بصفات حمبوبه كما أن احملبوب حيب أن يتحلى حمبه بصفاته ؛ فهذا يدعو العبد احملب ؛ ألن 
, ورحيم حيب الرمحاء , فاهلل كرمي حيب الكرماء , يتصف بصفات حمبوبه ومعبوده كل  على ما يليق به 

وهكذا يف , فإذا علم العبد ذلك سعى إىل التخلق بصفات الكرم والرمحة والرفق , فيق حيب الرفق ور 
 . سائر الصفات اليت حيب هللا أن يتحلى هبا العبد 

 :خشية هللا واخلوف منه .2
إن م  أجل وأعظم مثرات العلم بأمساء هللا وصفاته اخلوف م  هللا تعاىل وخشيته ؛ ألن معرفة هللا 

وحبسب ما يتدبر املؤم  م  صفات هللا الدالة على , واخلوف منه , ائه وصفاته تدعو إىل خشيته بأمس
فمثمًا عندما , ويرتقي يقينه , فريتفع إميانه , والقدرة حبسب ما يزيد خوفه م  هللا , والقوة , العظمة 

ألنه لي  كمثله التعظيم ؛  فإن هذا يثمر يف القلب تعظيم هللا غاية, يوق  العبد أن هللا لي  كمثله شئ 
 . فيعظم هذا الرب العظيم الذي ال مياثله أحد, أحد م  املخلوقات 

                                      
 . 14:سبق خترجيه ص (0)
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فما ميك  أن يرتكب أي عمل خماف مرضاة , ولذلك م  عرف هللا حق املعرفة بأمسائه وصفاته 
اخلوف م  هللا إال ماكان م  نسيان أو جهل أو غفلة ال ع  عناد وعمد ؛ ألن معرفته هلل أمثرت يف قلبه 

أعرف اخللق باهلل  وقد كان رسول هللا , ودافعاً إىل فعل الطاعات , هللا الذي كان رادعاً ع  السيئات 
وهللا إين ألرجو أن أكون أخشاكم هلل وأعلمكم مبا :)  فقد قال , فكان أكثر عباد هللا خشية له 

 (0)(.أتقي 
      :وقال هللا تعاىل 

  [ .91:فاطر.]  قال
إمنا خياف هللا فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته :" يف تفسريه هلذه اآلية  -رمحه هللا–اب  جرير الطربي 

, فخافه , وأنه يفعل ما يريد ؛ ألن م  علم ذلك أيق  بعقابه على معصيته , على ما يشاء م  شئ 
     (9)."ورهبه خشية منه أن يعاقبه

أي إمنا خيشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ ألنه كلما كانت :" -رمحه هللا–وقال اب  كثري 
املعرفة للعظيم العليم املوصوف بصفات الكمال املنعوت باألمساء احلسىن كلما كانت املعرفة به أمت والعلم 

    (4)". به أكمل كانت اخلشية له أعظم وأكثر 
واخلوف منه ال حمالة ,  م باهلل وبأمسائه وصفاته يف القلب أوجب خشية هللا إذن مىت رسخ العل

م  كان باهلل أعرف كان م  هللا : "  -رمحه هللا-( هـ  942: ت)؛ ولذا قال أمحد ب  عاصم اإلنطاكي 
  (5)".أخوف 

به  وكل م  كان, كل م  كان باهلل أعرف كان له أشد خشية : "  -رمحه هللا–وقال اب  القيم 

   (0)".أجهل كان أشد غروراً به وأقل خشية 

                                      
 . 0001:رقم,  9/710أخرجه مسلم  (0)

 .  99/049تفسري الطربي  (9)

 . 4/553تفسري اب  كثري  (4)

  9/791تعظيم قدر الصماة  (5)

 . 4/441إعمام املوقعني  (0)
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وزيادة , ويف املقابل م  كان يف قلبه أدىن خوف م  هللا وخشية له كان حرصه على معرفة هللا 

يمة والنفوس وليست القلوب السل, وأجل غاياته , وأعظم مطالبه , التبصر فيه م  أكرب مقاصده 

ة هذا األمر الذي ي ضفي على القلب النور والبصرية واليقني منها إىل معرف املطمئنة إىل شئ أشد شوقاً 

 .اليت حتصنه م  الشبهات والشهوات والفنت واألهواء 

والوصول إليه غاية املطالب , وعبادته أشرف املقاصد , فمعرفة هللا بأمسائه وصفاته غاية املعارف 

وال ميك  أن يعبدوه دون , اخللق ليعبدوه اشتغال مبا خ لق له ؛ ألن هللا خلق  فاشتغال العبد مبعرفته , 

وقبيح بعبد مل تزل نعم هللا عليه متواترة وفضله , وتضييعه إمهال ملا خ لقوا له , وترك ذلك , أن يعرفوه 

 .معرضاً ع  معرفته, وإحسانه عليه عظيمة متوالية م  كل وجه أن يكون جاهماً بربه 

 :الكامل اليقني الصادق والتوحيد اخلالص واإلميان .5

والتوحيد , انفتح له باب م  اليقني الصادق , م  انفتح له باب م  العلم بأمساء هللا وصفاته 

وكلما نقص , وتوحيده , ويقينه , وكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد إميانه , واإلميان الكامل , اخلالص 

 . حتصنه م  الشهوات والشبهاتفبحسب معرفته لربه يكون إميانه الذي جيلب له البصرية اليت, نقص 

وإذا ازداد , ويعرفها حق املعرفة , وال يستقر يف قلب العبد اإلميان واليقني حىت يؤم  بصفات ربه 

ومثرياً , وموقظًا للضمائر , كان هذا حمركًا للعزائم , واليقني بزيادة معرفة هللا بأمسائه وصفاته , اإلميان 

وهو يعلم أنه , إذ كيف يعصي ربه , ومباعدًا ع  الذنوب واملعاصي , وباعثًا للعمل الصاحل , للهمم 

أفما يستحي م  الذي ال خيفى عليه دبيب النملة السوداء يف الليلة الظلماء على الصخرة , مطلع عليه 

أفما يستحي م  , وجوده , وكرمه , وفضله , وكيف يفرت ع  طاعة هللا م  يوق  بنعم هللا , الصماء 

 .   واإلحسان والرب منه مزيد , واجلود منه موصول , اإلنعام منه ممدود  الذي ال يزال
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واألرجاس اليت متنع اإلنسان م  , ويزيل األدران , وحيرك القلوب , والعلم بأمساء هللا يهز النفوس 

 ,واملقيل م  العثرة , كما أن العلم بصفاته هو العاصم م  الزلل , وجترئه على فعل الشر , فعل اخلري 

  (0).والواقي م  اخلمول والكسل , واملعني على الصرب , والفاتح لباب األمل 

م  غري معرفة ربه بل حقيقة اإلميان أن " آمنت باهلل : " واإلميان باهلل لي  جمرد التلفظ بقوله

وال يتحقق هذا , ويبذل جهده يف معرفة أمسائه وصفاته حىت يبلغ درجة اليقني , يعرف الذي يؤم  به 

, وعمومه , أثبت له ذلك املعىن كماله ,  فإذا مر به اسم م  أمساء هللا ,  بتدبر أمسائه وصفاته إال

 .ونزهه عما يضاد ذلك 

وما , واالعرتاف , وهو يرجع إىل معىن اإلميان م  التصديق , م  أمساء هللا املؤم  : فمثمًا 

وتأييدهم على , تصديق املرسلني , وإقامة الرباهني على صدقهم , يقتضيه م  تصديق الصادقني 

فإذا آم  العبد بذلك اطمأن قلبه باهلل ؛ ألنه يعلم أنه مؤيده , واخلوارق , واآليات , صدقهم باملعجزات 

 . ونعم النصري , سبحانه نعم املوىل , ومسدده , وهاديه , وموفقه , ومعينه , وناصره , 

 :الرجاء وحسن الظن باهلل .4

وكان قلبه مليئًا باألمل والرجاء , ائه وصفاته مل يدخل اليأس إىل قلبه إن م  عرف هللا بأمس

الصرب " وأىن يدخل اليأس إىل قلب م  يؤم  بصفات هللا العظيمة م  , والتفاؤل وحس  الظ  باهلل 

 ؟ وكيف ييأس م  رمحة هللا م  علم أن هللا متصف بالرمحة والكرم واجلود والعطاء ؟" واحللم 

وتنجيها م  , واملغفرة تطرد اليأس م  القلوب , والعفو , ء هللا الدالة على الرمحة فاليقني بأمسا

 : قال هللا تعاىل , والرجاء فيما عنده , وحس  الظ  باهلل , وتزرع فيها األمل , هوة القنوط 

   

                                      
  .06ص . حصة بنت عبد العزيز الصغري/ د. انظر شرح أمساء هللا تعاىل احلسىن وصفاته الواردة يف الكتب الستة (0)
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    .[54:الزمر .]   

 :الطمأنينة والسكينة والراحة النفسية . 5

فما حياة , والراحة النفسية , والسكينة , واليقني هبا تورث الطمأنينة , إن معرفة أمساء هللا وصفاته 

, وباريها , وخالقها , وال طمأنينة إال بأن تعرف موالها , وال أمان , وال سرور , عيم وال ن, للقلوب 

 .ومعبودها , وفاطرها 

ولو أننا نؤم  , وال تتأتى هذه الراحة والطمأنينة إال عند كمال اليقني واإلميان بأمساء هللا وصفاته 

ولك  , يقني ؛ لوجدت االستقامة كاملة فينا ونوق  هبا حق ال, مبا تقتضيه أمساء هللا وصفاته حق اإلميان 

وبالتايل , بقدر ما ينقص م  اإلميان واليقني بأمساء هللا وصفاته ينقص بقدره االستقامة على شرع هللا 

 .والطمأنينة يف النف  , والسكينة , تقل الراحة 

ملستمد م  والثبات ا, والسكينة ينبع م  الشعور بالقوة , وكذلك فإن مصدر هذه الطمأنينة 

 . االعتماد على هللا القوي القادر الغالب 

إن هلل تسعة وتسعني امساً مائة إال واحداً م  :) قال  أن رسول هللا  ففي حديث أيب هريرة 

يا رازق : فإذا قال , بأن يدعو هللا هبا , وإن م  إحصاءها العمل مبقتضاها  (0)(.أحصاها دخل اجلنة 

ومل يدخله الشك أبدًا يف وصول الرزق الذي كتبه هللا عليه بعد بذله , أن واطم, وسك  , وثق بالرزق 

 .   ألسبابه 

                                      
 .  9677: رقم, 3/9169ومسلم ,  9515: رقم, 9/210أخرجه البخاري  (0)
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  : اإلحسان واملراقبة .6

فإن إميان , واستشعار معية هللا , واملراقبة , إن معرفة هللا بأمسائه وصفاته هي أساس اإلحسان 

فمثمًا عندما , وأحواله , ويف تصرفاته , والعل  , العبد بأمساء هللا وصفاته توجب له مراقبته يف السر 

ويتجنب ما , ويفعله , فإن هذا يعىن أن يراقب اإلنسان ربه فيما يقوله , يؤم  بأن هللا مسيع بصري 

وكذلك إذا استشعر اإلنسان أن هللا يراه دفعه ذلك , وال يفعل إال ما يرضي هللا , يسخط هللا فما يقول 

 .بد هللا كأنه يراه إىل إحسان العبادة والعمل حىت يع

وتيقنه باطماع احلق سبحانه وتعاىل , دوام علم العبد  :هي  املراقبة:"  -رمحه هللا-قال اب  القيم

هي املراقبة وهي مثرة علمه بأن هللا سبحانه رقيب : فاستدامته هلذا العلم واليقني , وباطنه , على ظاهره 

وكل طرفة , وكل نف  , وكل حلظة , عمله كل وقت وهو مطلع على , سامع لقوله , ناظر إليه , عليه 

  (0)". عني

واملراقبة هي التعبد .....مراعاة القلب ملماحظة احلق مع كل خطرة وخطوة : املراقبة :" وقال أيضاً 

: وتعبد مبقتضاها , فم  عقل هذه األمساء , البصري , السميع , العليم , احلفيظ , بامسه الرقيب 

     (9). " حصلت له املراقبة

 :حتقيق كمال العبودية  .7

إن اليقني بأمساء هللا وصفاته يوجب كمال عبودية هللا سبحانه وتعاىل على أكمل وجه ؛ ألن  

وال ميك  أن , أعظم األمور اليت تعني على حتقيق كمال العبودية هلل هو معرفة هللا تعاىل بأمسائه وصفاته 

                                      
 .  9/65مدارج السالكني  (0)

 . 9/66املرجع السابق  (9)
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وكلما كان اليقني هبا , إال مبعرفة األمساء والصفات واليقني هبا  فيعرفه حق املعرفة, يتعرف العبد على هللا 

, وأكمل الناس عبودية املتعبد جبميع األمساء والصفات , واإلميان هبا أمت كان التعبد هلل أقوى , أكمل 

 .فاليقني مبا يقتضيه األمساء والصفات يوجب العبودية الكاملة عند العبد

, والثناء عليه بأمساءه , د م  العلم بأمساء هللا وصفاته هو متجيد هللا وم  الفوائد اليت جينيها العب

  :والتمجيد والثناء م  أنواع الذكر اليت أمرنا هللا هبا فقال , وصفاته 

   

   

  [ .30:األحزاب  ]د به والذكر م  أفضل وأعظم ما ي عب

 .رب العاملني 

وكذلك م  مثرات معرفة أمساء هللا وصفاته هو التوجه إىل هللا بالدعاء الذي هو م  أجل العبادات 

   : قال تعاىل , وأرفعها 

     .

 [. 011:األعراف]
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فع  أيب سعيد اخلدري , ودعاًء له ,  وثناًء عليه, م  أشد الناس متجيدًا هلل  وقد كان النيب 

   كان رسول هللا : قال  ربنا لك احلمد ملء السماوات : ) قال , إذا رفع رأسه م  الركوع ,

اللهم ال , وكلنا لك عبد , واجملد أحق ما قال العبد , وملء ما شئت م  شئ بعد أهل الثناء , واألرض 

      (0)(.ينفع ذا اجلد منك اجلد  وال, وال معطي ملا منعت , مانع ملا أعطيت 

بأن هلل مجيع صفات الكمال املطلق م  كل و , حني يعتقد اإلنسان بتوحيد األمساء والصفات و 

 , وينيب إليه, وخيلصها لوجه هللا , وجه يدعوه ذلك إىل أن يتقرب إىل ربه بأعماله الظاهرة والباطنة 

           (9).وطمعاً  وطلباً  ورجاءً  ويتأهله حمبة وخوفاً 

... واألمساء احلسىن والصفات العلى مقتضية آلثارها م  العبودية : " -رمحه هللا–قال اب  القيم 

والتحقق مبعرفتها , ومقتضياهتا أعين م  موجبات العلم هبا , فلكل صفة عبودية خاصة هي م  موجباهتا 

."(4)        

ة كان جزاء م  أحصاها دخول اجلنة كما جاء وملا كانت أمساء هللا احلسىن مقتضية ملعاين العبودي

إن هلل تسعة وتسعني أمساً مائة إال واحداً م  أحصاها :) قال  أن رسول هللا  يف حديث أيب هريرة 

   (3)(.دخل اجلنة 

وهو , والعمل مبقتضاها , اإلطاقة مبعىن م  أطاق القيام حبق هذه األمساء : ومعىن اإلحصاء هنا 

  (5). فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر األمساء , فيلزم نفسه بواجبها ,  أن يتدبر معانيها

                                      
 . 377: رقم , 0/437أخرجه مسلم  (0)

 . 06انظر فتح الرحيم امللك العمام الب  سعدي ص (9)

 .  312مفتاح دار السعادة ص (4)

 .447:سبق خترجيه ص (3)



- 431 - 
 

وامتماء القلب , وإحصاؤها حتصيل معانيها يف القلب : "  -رمحه هللا–قال الشيخ اب  سعدي 

فإن كل اسم له يف القلب اخلاضع هلل املؤم  به أثر وحال ال حيصل العبد يف هذه , م  آثار هذه املعرفة 

     (6)". لدار وال يف دار القرار أجل وأعظم منها ا

التعبد هلل : " أن من معاين إحصاء أمساء هللا احلسىن  -رمحه هللا–وقد ذكر ابن عثيمني 
 :مبقتضاها ولذلك وجهان 

  : أن تدعو هللا هبا ؛ لقوله تعاىل  :األول 

  

  [ . 011:افاألعر ] 
فاعمل العمل , فمقتضى الرحيم الرمحة , أن تتعرض يف عبادتك ملا تقتضيه هذه األمساء  :والثاين

إذاً افعل ما يكون سببًا يف مغفرة ذنوبك , ومقتضى الغفور املغفرة , الصاحل الذي يكون جالباً لرمحة هللا 
       (0)".هذا هو معىن إحصاءها 

وكل م  اختذ م  دون هللا ,   اإلله مبعىن املألوه املعبود م  أله يأله مأخوذ م" هللا"فلفظ اجلمالة 
 (9).واجلمع آهلة مسوا بذلك ؛ العتقاد عابديهم أن العبادة حتق هلم , فهو إله عند متخذه , معبوداً 

 (4).طريق معبد أي مذلل : وأصل العبادة مبعىن اخلضوع والتذلل م  قوهلم 
فاهلل له أوصاف   (3)".األلوهية واملعبودية على خلقه أمجعني  هللا ذو: "  قال اب  عباس 

األلوهية والعبودية م  العظمة واجلمال واجلمال والرمحة والرب وغريها مما يستحق أن يؤله ويعبد ألجلها , 
 ,ويؤله ؛ ألنه املتفرد بالقيومية والربوبية وامللك والسلطان , فيؤله ؛ ألن له أوصاف العظمة والكربياء 

                                                                                                          
 .  00/995انظر فتح الباري  (5)

 . 02انظر فتح الرحيم امللك العمام الب  سعدي ص (6)

 . 952/ 9القول املفيد  (0)

 .04/367لسان العرب  (9)

 .  0/40شرح كتاب التوحيد  (4)

 . 0/53تفسري الطربي  (3)
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ويؤله ؛ ألنه احمليط بكل شئ , ويؤله ؛ ألنه املتفرد بالرمحة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إىل مجيع خلقه 
ويؤله ؛ ألنه املتفرد بالغىن املطلق التام م  مجيع , علماً وحكمة وحكماً وإحساناً ورمحة وقدرة وعزة وقهراً 

, ويأهلونه بالتأله القليب , فعباد الرمح  يعبدونه  ,ويعبده كل اخللق , فهو الذي ي أهله كل شئ , الوجوه 
    (5).والفعلي حبسب ما يعرفونه م  نعوت جماله وصفات كماله, والقويل , والروحي 

هو االسم األعظم ؛ : واسم هللا دال على مجيع األمساء احلسىن والصفات العليا ؛ ولذلك قيل 
فاستحق أن ال يشاركه يف هذا االسم , ويوصف هبا ,  وهلذا تضاف مجيع األمساء احلسىن إىل هذا االسم

 (6) .غريه 
والباري أشرف , شرف العلم بشرف املعلوم :"  - محه هللار  -( هـ  534:ت) قال اب  العريب

  (9) ".فالعلم بأمسائه أشرف العلوم , املعلومات 

معرفة هللا تعاىل أفضل  فلذلك كانت, أشرف املعلومات هو هللا :" -رمحه هللا–قال اإلمام الغزايل 

أو معرفة للطريق الذي يقرب العبد م  , املعارف بل معرفة سائر األشياء أيضاً هلا معرفة ألفعال هللا تعاىل 

وكل معرفة خارجة ع  ذلك فلي  , أو األمر الذي يسهل به الوصول إىل معرفة هللا والقرب منه , هللا 

   (4)".فيها كثري شرف 

وهذا يورث , ي  أشرف العلوم فإن العلم بأمساء هللا وصفاته أفضل م  غريه وإذا كانت علوم الد

 .العبد العمل مبا علم م  تعظيم البارئ وتقديسه وحمبته ورجائه وخوفه والتوكل عليه واإلنابة إليه 

وهي الغاية اليت , والعمل الصاحل , ودافع للعبادة , فاليقني بأمساء هللا وصفاته أساس كل خري 

  .أو فضول ضار , أو فضول غري نافع , وما سوى ذلك إما فضل نافع , ا خلقنا ألجله

                                      
 .91ص, انظر فتح الرحيم امللك العمام الب  سعدي  (5)

 .91املرجع السابق ص (6)

 .441/ 9انظر أحكام القرآن الب  العريب  (9)

 . 034: املقصد األسىن ص (4)
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ها يف معاني وإن األمة أفرادًا ومجاعات حباجة ماسة إىل تدبر أمساء هللا وصفاته ودراستها لتطبيق

,  هللا والتعلق بغري, والتعلق هبا , وعلى أرض الواقع ؛ وملا ي رى عليه األفراد م  الركون للدنيا , حياهتم 

وضعف أعمال القلوب , والتجرؤ على املعاصي والذنوب , والتكاسل ع  الطاعات , والغفلة ع  ذكره 

وامتماء القلوب بضد ذلك م  األحقاد والضغائ  , م  اخلوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغريها 

, للناس روح العبادة وأنسها فمابد م  عودة صادقة إىل مطالعة أمساء هللا وصفاته ؛ ليعود , واحلسد 

 . وحماوة اإلميان ولذته

ن أعظم ما حيتاج إليه اخللق إىل بيان ما يتعلق باهلل إ:"  -رمحه هللا –قال الشيخ اب  عثيمني 

؛ ألن عبادة م  مل نعلم صفاته أو م  لي  له صفة  تعاىل م  أمساء وصفات حىت يعبدوا هللا على بصرية

 (0)".بد أن تعلم م  صفات املعبود ما جتعلك تلتجئ إليه وتعبده حقاً أمر ال يتحقق أبداً ؛ فما

كلما زاد يقني العبد بأمساء هللا و , فكلما ازدادت معرفة العبد بأمساء هللا وصفاته ازداد إميانه ويقينه 

 .ت عبادته هلل وصفاته زاد

, والعطاء واملنع , أن العبد إذا علم بتفرد الرب بالضر والنفع : فم  ذلك على سبيل املثال 

 .فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل على هللا , واإلحياء واإلماتة 

فإن هذا يوجب قوة , وإذا علم أن هللا متفرد بالغىن والكرم والرب واإلحسان والرمحة والعطف 

قال  كما,ىن هلذا املعحتقيقاً اخللق  أعظمعليهم السمام  كان األنبياءقد  و , اخلوف والرجاء والرغبة والرهبة 

   : تعاىلهللا 

   
    

     .

                                      
 . 0/90القول املفيد شرح كتاب التوحيد  (0)



- 433 - 
 

فينبغي للعبد أن يستفرغ جهده يف معرفة أمساء هللا وصفاته حىت حيقق معاين العبودية يف  [.21:األنبياء]

 .حياته 

 : (2)للباري جل وعال الثمرات اخلاصة بأمساء أو صفات معينة :  ثانياً 

 :إىل مخسة أقسام وصفاته العليا احلسىن   وقد قسمت أمساء هللا
 .أمساء هللا احلسىن املتعلقة بكمال العلم واإلحاطة : األول 

 .أمساء هللا احلسىن املتعلقة بالوالية والنصرة : الثاين 

 .سىن اليت تعود إىل معىن الرمحة أمساء هللا احل: الثالث 

 .أمساء هللا احلسىن الدالة على الرزق واهلبة والعطاء : الرابع 

 .أمساء هللا احلسىن الدالة على القدرة والغلبة والقوة والقهر : اخلام  

 :أمساء هللا احلسىن املتعلقة بكمال العلم واإلحاطة : أوالً 
 " :عالم الغيوب ,  العليم , العامل" اليقني باسم هللا .1

واحلياء منه ؛ , ومراقبته يف السر والعل  , وخشيته , إن اليقني هبذه األمساء يورث اخلوف م  هللا 
دفعه ذلك إىل االستقامة احلقة على , ألن العبد إذا أيق  أن هللا تعاىل عامل حباله ال خيفى عليه حاله 

أن تعبد هللا  :)  كما قال رسول هللا , يف العبادة وباطنًا حىت يصل إىل اإلحسان , شرع هللا ظاهرًا 
وكلما كان العبد أعلم باهلل كلما كان منه أخوف وأخشى ؛  (0)(.كأنك تراه فإن مل تك  تراه فإنه يراك

  : قال هللا تعاىل,  ولذلك كان العلماء م  أشد الناس خشية هلل 
    

  [ .91:فاطر .] وأشد العباد خشية هلل على
وهللا إين ألرجو أن أكون :) فقد قال , ؛ ألنه يعلم م  هللا ما مل نعلم  اإلطماق هو رسول هللا 

  (9)(.أخشاكم هلل وأعلمكم مبا أتقي

                                      
 . ل  أعرج على مجيع أمساء هللا احلسىن وإمنا سأذكر ما له عماقة مباشرة باليقني (9)

 . 19:سبق خترجيه ص (0)

 . 0001:رقم, 9/710أخرجه مسلم  (9)
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, ودقيقه , وباطنه , فإذا أيق  العبد بسعة علم هللا الشامل الذي أحاط علمه بكل شئ ظاهره 
وال يتعلق قلبه , فإن هذا يوجب أال خياف العبد غري هللا , وخامتته , عاقبته , وآخره , وأوله , ليله وج

أن أبا  يدل على هذا حديث أيب هريرة , وكيد , وسوء , فتتحقق محاية هللا له م  كل شر , بغريه 
قل : قال , مسيت وإذا أ, مرين بكلمات أقوهل  إذا أصبحت :) فقال  سأل النيب  بكر الصديق 

أشهد أن ال إله إال , رب كل شئ ومليكه , عامل الغيب والشهادة , اللهم فاطر السماوات واألرض : 
قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا : فقال , وشركه , وشر الشيطان , أعوذ بك م  شر نفسي , أنت 

عامل  االبتهال إىل هللا فانظر كيف قدم االستعاذة م  شر النف  والشيطان ب (4)( أخذت مضجعك 
 .الغيب والشهادة حىت يتحقق حفظ هللا له 

, وما مل يك  لو كان كيف يكون , وما يكون , وكذلك إذا أيق  العبد أن هللا يعلم ما كان 
, فإن هذا يثمر يف القلب تعظيم هللا , ويعلم ما توسوس به نفسه , وأيق  أن هللا يعلم السر وأخفى 

 .ل تعظيم للمخلوقني وزوال ك, وتوقريه 
اطلع , وما حتت الثرى , فهو يعلم ما فوق السماوات العلى , وإذا أيق  كذلك أن علم هللا واسع 

, وصغر , وما دق , وما لطف , وهو اخلبري الذي علم خبفايا األمور , على مكنون النفوس والضمائر 
واستعد للقاء ربه ؛ ولذلك كثرياً ما يأيت  ,واستيقظ م  نومته , فإذا علم العبد مبثل هذا تنبه م  غفلته 

وإحساهنا , وينبهها على إكماهلا , ذكر هذه األمساء الكرمية يف سياق األعمال وجزائها ؛ ليوقظ القلوب 
 (0). ويرهبهم, ولريغبهم , وإخماصها , وإتقاهنا , 

وإىل , بكل شئ  وإحاطته, عمام الغيوب ترجع إىل سعة علم هللا , العمام , فاسم هللا العليم 
وانفراد الرب , وإىل اجلزاء , وعلى عباده بأعماهلم , وإىل شهادته لعباده , عظمة ملكه وسلطانه 

 (9).وأحكام اجلزاء , وأحكام الشرع , وإجرائهم على أحكام القدر , بتصريف العباد 
يف القلب  وكذلك فإن اليقني بسعة علم هللا لألمور واألقدار قبل وقوعها وبعد وقوعها يثمر

الطمأنينة ملا جيري على العبد م  أقدار هللا م  املصائب واالبتماءات ؛ ألنه ما م  شئ حيدث إال بعلم 

                                      
, ( هذا حديث صحيح اإلسناد :) وقال , 0129: رقم, 0/623واحلاكم ,   50:رقم, 0/2ه أمحد أخرج (4)

: ) وقال  4429:رقم ,  5/367والرتمذي ,  5167:رقم ,  406/ 3وأبو داود ,  7622: رقم, 3/314والنسائي 

 . (9754)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة , ( هذا حديث حس  صحيح 

 .43ص. لرحيم امللك العمام الب  سعديانظر فتح ا (0)

 .  41:املرجع السابق ص (9)



- 435 - 
 

وما , فلماذا اخلوف واجلزع ؟ خاصة وأن املؤم  يعلم أن ما أصابه مل يك  ليخطئه , وإحاطته , هللا 
     : قال هللا تعاىل, أخطأه مل يك  ليصيبه 

      
    

   
 [ .50:التوبة .] فإذا لوحظ مثل هذه املعاين يف اسم هللا العليم حصل التسليم والرضا والراحة واالطمئنان

دن هللا العليم احلكيم الذي يعلم مبصاحل والفرح واالغتباط بأحكام هللا الشرعية والكونية ؛ لكوهنا م  ل
والسعادة يف الداري  ؛ ولذا ش رع يف دعاء االستخارة التوسل إىل هللا بامسه , فيجلب هلم اخلري , عباده 

فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عمام :) وفيه  كما جاء حديث جابر " عمام الغيوب"
والطمأنينة ؛ , والتسليم , عمام الغيوب يبعث الرضا ,  بامسه العليم ؛ ألن التوسل إىل هللا (4)( الغيوب 

 (. مث رضين به :) ولذا جاء يف هناية دعاء االستخارة 
وأنه ال خيفي , ويف كل مكان كان , وكذلك إذا أيق  العبد بأن هللا يعلم حباله على أي حالة كان 

    : كما قال هللا تعاىل , عليه خافية يف ليل أو هنار 
   

    
  .[001:طه]  , فإن ذلك يثمر تعلق القلب باهلل  , وكمال

 .تيه الفرج م  امللك عمام الغيوبفيأ, وبث الشكوى إليه , واالنطراح واالنكسار بني يديه , التوجه إليه 
 اكتنزوا قد الناس رأيت إذا أوس ب  شداد يا: )  قال رسول هللا : قال  ع  شداد ب  أوس 

,  الرشد على والعزمية,  األمر يف الثبات أسألك إين اللهم:  الكلمات هؤالء فاكنز والفضة الذهب
 قلباً  وأسألك,  عبادتك وحس  نعمتك شكر وأسألك,  مغفرتك وعزائم رمحتك موجبات وأسألك
 إنك تعلم ملا وأستغفرك تعلم ما شر م  بك وأعوذ,  تعلم ما خري م  وأسألك,  اً صادق ولساناً  سليماً 
 (0)(. الغيوب عمام أنت

  :يف نونيته  -رمحه هللا-قال اب  القيم
 .يف الكـون م  سر وم  إعمان     العليـم أحاط علماً بالذي     وهو

                                      
 . 0012:رقم , 0/420أخرجه البخاري  (4)

 5/376والرتمذي ,  7045:رقم, 7/972والطرباين يف املعجم الكبري ,  07003:رقم, 91/441أخرجه أمحد  (0)

   ( .  4991) صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة و ,  4317:رقم,
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 .ان ــــــــــــــحمليـط ولي  ذا نسيفهـو ا   وبكـل شئ علمـه سبحانـــــــــــــــــــــــه     
 .ود يف ذا اآلن ــــــــــــــان واملوجـــــــــقـد ك    ما يكون غداً ومـا        وكذاك يعلم 

 (9) .كيف يكون ذاك األمر ذا إمكان    ــــــــــــــــان          وكـذاك أمر مل يك  لو كـ
وسؤال هللا , العبد إىل احلرص على التزود م  العلم النافع  وأيضاً فإن اليقني باسم هللا العليم يدفع

,  أن يرزقه العلم النافع ؛ ألنه يعلم يقيناً أنه ما م  علم م  علوم الدنيا والدي  إال كان م  عند هللا 
     : قال هللا تعاىل 

     

   

   .[ 49: البقرة]  . وقال تعاىل : 

    

     

    

    .[955:البقرة] . 
هم رب جربائيل الل:) إذا قام م  الليل يفتتح صماته بقوله  وقد كان م  دعاء الرسول 

أنت حتكم بني عبادك فيما  , عامل الغيب والشهادة , فاطر السماوات واألرض , وميكائيل وإسرافيل 
إنك هتدي م  تشاء إىل صراط مستقيم , اهدين ملا اختلف فيه م  احلق بإذنك , كانوا فيه خيتلفون 

.)(4) 
, احمليط , الشهيد , املطلع , الرقيب , القريب , البصري , السميع " اليقني باسم هللا .2 
 " :احلفيظ

إن اليقني هبذه األمساء يورث مراقبة هللا يف جوارحه وسلوكه ؛ ألنه إذا أيق  بصفة السمع علم أن 

فما يفعل , والرؤية علم أن هللا يراه , والنظر , وإذا آم  بصفة البصر , فما يقول إال خرياً , هللا يسمعه 

                                      
 .930:القصيدة النونية ص (9)

 . 771:رقم, 0/543أخرجه مسلم   (4)
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   :  قال هللا تعاىل, إال خريًا 

   

   .[02:غافر .] فالنفوس قد هتفو أحيانًا إىل فعل

فرتتدع ع  فعل املعاصي , ويبصرها , ويسمعها , فتتذكر أن هللا يراها , واقرتاف الذنوب , املعاصي 

ومعرفته , قني العبد باطماع هللا عليه وتيسرت أسباب املعصية ؛ ألن ي, مهما كانت كثرة الدواعي 

 .ألحواله أكرب رادع له 

وأنه ال خيفى عليه مثقال , وعلم العبد بسمعه تعاىل وبصره وعلمه : "  -رمحه هللا–قال اب  القيم 

وما ختفي الصدور , ويعلم خائنة األعني , وأنه يعلم السر وأخفى , وال يف األرض , ذرة يف السماوات 

وأن جيعل تعلق هذه , وخطرات قلبه ع  كل ما ال يرضي هللا , وجوارحه , لسانه يثمر له حفظ 

  (0)". ويرضاه فيثمر له ذلك احلياء اجتناب احملرمات والقبائح , األعضاء مبا حيبه هللا 

وعلى تفن  , وإذا أيق  العبد أن هللا يسمع مجيع األصوات باختماف اللغات واللهجات 

 :وقال تعاىل , فإن هذا يثمر اإلخماص هلل وإجماله وتعظيمه , ا وجهرها سره, احلاجات والرغبات 

   

   

    

   

    

  [ . 007,991:الشعراء  .]ا قالت عائشة ولذ

  : على النيب  فأنزل هللا , احلمد هلل الذي وسع مسعه األصوات :" -رضي هللا عنها–

    

   

                                      
 . 301:مفتاح دار السعادة ص (0)
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    [. 0:اجملادلة".] (9) 
    : وقال هللا تعاىل 

    
    

  
  [ .01:الرعد .] 

وم  تعبد هلل تعاىل بامسه السميع جنب لسانه ع  فحش القول م  السب والسخرية والغيبة 

    (0). تان وهلو باطل أو نشر لباطل ليضل الناس والنميمة والبه

ثكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس يف :)  قال رسول هللا : قال  فع  معاذ ب  جبل 

    (9)(.النار على وجوههم أو على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم

ي كثرية اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرش:" قال  وع  عبد هللا ب  مسعود 

يسمع : قال اآلخر , أترون أن هللا يسمع ما نقول : فقال أحدهم , قليلة فقه قلوهبم , شحم بطوهنم 

, فإنه يسمع إذا أخفينا , إن كان يسمع إذا جهرنا : وقال اآلخر , وال يسمع إن خفينا , إن جهرنا 

  :   فأنزل هللا 

    
    

     

                                      
 . 6/9612أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة اجلزم  (9)

 .  691: عبد العزيز جليل ص, انظر وهلل األمساء احلسىن   (0)

هذا حديث حس  صحيح :)وقال  9606:رقم, 5/00والرتمذي ,   4274: رقم, 9/0403أخرجه اب  ماجه  (9)

 . (0099)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة , ( 
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  [.99:فصلت.](4)  

, وقضاء احلاجات , والسؤال لتفريج الكربات , وإذا أيق  العبد أن هللا مسيع توجه إليه بالدعاء 

وصدق توكل عليه ؛ ولذا ملا , وح س  ظ  باهلل , وأ ن  باهلل , نينة ومثل هذا حيدث يف القلب طمأ

  : بربه ليصرف عنه كيد النسوة  استغاث يوسف 

    
    
   

[.43:يوسف.] 

وأذى م  األعداء , عبد الصرب على ما يماقيه م  ابتماء وكذلك اليقني هبذه األمساء يهون على ال
وال يهملهم ؛ ولذا , فهو ميهلهم , وال خيفى عليه شئ م  أمرهم , ؛ ألنه يعلم أن هللا يسمع كمامهم 

   :فقال , قال هللا خماطبًا موسى وهارون عليهما السمام مصرباً هلما على ما سيجدونه م  األذى 
     

   .[36:طه.]  
والرجاء عند , اخلوف عند فعل املعصية : وم  اآلثار املسلكية املستفادة م  اليقني بصفة الرؤية 

وتضعف اإلرادة , وال شك أن اليقني مبثل هذا يقوي العزمية على طاعة هللا , فعل الطاعة ؛ ألن هللا يرانا 

    (0). ع  املعصية

, وما حوته العوامل م  األسرار والغيوب , الرقيب أي املطلع على ما يف القلوب ومعىن اسم هللا 

وهو مقام املراقبة هلل يف , وم  تعبد هللا بامسه الرقيب أورثه ذلك املقام املستويل على مجيع املقامات 

, وألفاظه السرية , ارحه وحركات جو , رقيب على حركات قلبه  هللا حركاته وسكناته ؛ ألن م  علم أن

                                      
 .  9775:رقم , 3/9030ومسلم ,  3542:رقم, 0101/ 3أخرجه البخاري  (4)

 . 971: انظر شرح العقيدة الواسطية الب  عثيمني  ص (0)
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وهذا سر عظيم م  أسرار , فإنه البد أن يثمر له هذا املقام اجلميل , واستدام هذا العلم , واجلهرية 

  (9). املعرفة باهلل

 : -رمحه هللا–قال اب  القيم 

 . حظ كيف باألفعال باألركان وهو الرقيب على اخلـواطر واللوا           

 (4) . الكفيـ             ـل حبفظهم م  كل أمر عانوهو احلفيظ عليهم وهو 

 :  "اخلبري , اللطيف " اليقني باسم هللا . 5

, والكرامات لعباده املؤمنني , إن اسم هللا اللطيف حيمل معىن إيصال اللطف م  اخلريات 

ا االسم يورث واليقني هبذ, وجينبهم العسرى , وييسرهم لليسرى , فيلطف بأولياءه , وأولياءه الصادقني 

 :وكرمه , ولطفه , موقناً بعظيم إحسان هللا  فقد قال نيب هللا يوسف , وسكينته , طمأنينة القلب 

     
    

    

 يوسف وأبيه عليهما أي حيث قدر أمورًا كثرية خارجية عادت عاقبتها احلميدة إىل [.011:يوسف]

وفوائدها أجل , ولك  صارت عواقبها أمحد العواقب , وكانت يف مبادئها مكروهة للنفوس , السمام 

 (0). الفوائد

                                      
 . 59انظر فتح الرحيم امللك العمام الب  سعدي ص  (9)

 . 933:ية ص القصيدة النون (4)

 .43: انظر فتح الرحيم امللك العمام الب  سعدي ص (0)
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وإلقائه يف , فكان ظاهر ما امتح  به يوسف م  مفارقة أبيه : "  -رمحه هللا–قال اب  القيم 

, وسجنه حمنًا ومصائب , وكذهبا عليه , ع  نفسه مث مراودة اليت هو يف بيتها , وبيعه رقيقًا , السج  

 .وباطنها نعماً وفتحاً جعلها هللا سبباً لسعادته يف الدنيا واآلخرة 

ووحيه إىل , وما لطف له م  إخراجه يف وقت ذبح فرعون لألطفال ,  وتأمل قصة موسى 
وهو يذبح األطفال يف , ديه وسوقه بلطفه إىل دار عدوه الذي قدر هماكه على ي, أمه أن تلقيه يف اليم 

وأوصله به إىل موضع ال , مث قدر له سببًا أخرجه م  مصر , وحجره على فراشه , فرماه يف بيته , طلبه 
مث ساقه إىل بلد , والغىن بعد العزوبة والعيلة , مث قدر له سبباً أوصله به إىل النكاح , حكم لفرعون عليه 

وكان ذلك عني نصرهتم على , وقومه يف صورة الفاري  منه , ه مث أخرج, فأقام عليه به حجته , عدوه 
 .وإهماكهم وهم ينظرون , أعدائهم 

واحلكم العظيمة اليت , وهذا كله مما بني أنه سبحانه يفعل ما يفعله ملا يريده م  العواقب احلميدة 
لتعرف إىل عباده بأمسائه وا, والنعمة السابغة , ال تدركها عقول اخللق م  ما يف ضمنها م  الرمحة التامة 

       (9)". وصفاته 
واملكاره كل ذلك ؛ ليوصلهم إىل سعادة , وم  هذا الباب ما يبتلي هللا به عباده م  املصائب 

, عجبًا ألمر املؤم  :)  وقد قال رسول هللا , الدنيا ؛ فإن كل هذا م  لطف هللا بعباده فيما يقدره 
وإن أصابته ضراء , إصابته سراء شكر فكان خرياً له , إال للمؤم   ولي  ذلك ألحد, إن أمره كله خري 
  (4)(.صرب فكان خرياً له

, ورزقهم اهلداية اليت هبا حقيقة السعادة , وم  لطف هللا أن يسر لعباده الوصول إىل سعادة األبد 
    : قال هللا تعاىل 

     
    .

, والتلطف هبم يف الدعوة إىل هللا , واليقني باسم هللا اللطيف يدفع العبد إىل الرفق بعباده [. 02:الشورى]
 .واهلداية إىل سعادة اآلخرة

                                      
 . 472:أمساء هللا احلسىن الب  القيم  ص (9)

 . 016:سبق خترجيه ص (4)
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وكم يلح العبد على ربه ؛ لينال , وال تتصوره األوهام , فكم هلل م  لطف وكرم ال تدركه األفهام 
ولطفاً ؛ لئما , صرفها عنه رمحة به  ومطلب م  املطالب مث ال تتحقق له ؛ ألن هللا , األمور أمراً م  

, ويقني العبد مبثل هذا يزيح ع  النف  احلزن عند عدم اإلجابة , وال يتبعه شقاء , يلحق به الضرر 
لك كان م  دعاء والتفاؤل ؛ ألن هللا رحيم رؤوف لطيف بعباده ؛ ولذ, واألمل , ويبعث مكانه الفرح 

     (0)(.واخلف علي كل غائبة يل خبري , وبارك يل فيه , اللهم قنعين مبا رزقتين :)  النيب 
اللهم ما رزقتين مما أحب فاجعله قوة يل فيما :)  وم  األدعية املأثورة اليت قاهلا رسول هللا  
 (9)(.اللهم وما زويت عين مما أحب فاجعله قوة يل فيما حتب, حتب 

وما دق منها وما , وغوامضها , أنه يعلم دقائق املصاحل : م  معاين اسم هللا اللطيف اخلبري و 
  : قال هللا تعاىل , ومراقبته , واستشعار مثل هذا املعىن يوجب اخلوف م  هللا واحلياء منه   (4)لطف

   
    

    .[األنعام 
: 014 .] 

, خرج إىل البقيع ليستغفر هلم  أن الرسول  -رضي هللا عنها–وقد جاء يف حديث عائشة 
, فأسرع , فاحنرفت , مث احنرف , مث رفع يديه ثماث مرات , فأطال القيام , فقام , فخرجت  خلفه 

مالك : فقال , فدخل ,  أن اضطجعت فلي  إال, فدخلت , فسبقته , فهرولت , فهرول , فأسرعت 
قلت بأيب : قالت , أو ليخربين اللطيف اخلبري , لتخربيين : قال , ال شئ : قالت , ياعائش حشياً رابياً 

  (3)( .فأخربته, أنت وأمي 

                                      
 3/907واب  خزمية , ( هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :) وقال0673:رقم, 0/696أخرجه احلاكم  (0)

 (.6139)وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ,  610:رقم, 947/ 0د والبخاري يف األدب املفر ,  9791: رقم,

  4/334واب  أيب شيبة , ( هذا حديث حس  غريب :) ؛ وقال 4320:رقم, 5/594أخرجه الرتمذي  (9)

 (.0079)ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع و ,  05106:رقم,

  .063:املقصد األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن ص (4)

 .  273:رقم , 9/671رجه مسلم أخ (3)
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مذكراً هلا بأنه العليم اخلبري الذي ال خيفى عليه حاهلا  خوفها باهلل  ففي احلديث أن الرسول 
 . فأخربته مبا حصل ,  فلما قال هلا ذلك خافت م  هللا ,  ع  رسول هللا  وإن خفي, 

 :-رمحه هللا–قال اإلمام اب  القيم 
 .ـان ــــــــــــــــــــــــــواللطـف يف أوصـافه نوع   وهو اللـطيف بعبده ولعبده        

 .ان ـــــــــــــــاإلحسـ واللطف عند مواقـع   راك أسرار األمـور خبـــــــــربة        إد
 (0) .والعبد يف الغفمات ع  ذا الشـان    فرييك عزته ويبدي لطفــــــــه        

 " : املهيمن " اليقني باسم هللا .4
وشهده قد هيم  , وحفظه , إذا رقب الرجل الشئ : يقال , احلفظ واالرتقاب : أصل اهليمنة 

     (9). يه مهيم  وهو عل, فهو يهيم  هيمنة , فمان عليه 
وإلقاء الطمأنينة يف قلب م  يرعاه , واحلفظ , هو املبالغ يف املراقبة :  ومعناه يف حق هللا 

    (4).فهو العامل الشاهد ال يغيب عنه مثقال ذرة , وحيفظه 
  (3)". املهيم  الرقيب على كل شئ احلافظ له : "  -رمحه هللا-قال الزخمشري
املهيم  أي الشاهد على خلقه بأعماهلم مبعىن هو رقيب :"  - عنهمارضي هللا-قال اب  عباس

      : عليهم كقوله 
   [ .44:النساء .] (5)    
 (6)".املهيم  هو املطلع على سرائر العباد فما ختفى عليه خافية : "  -رمحه هللا-وقال اب  عطاء
ال , الرقيب على أفعاهلم , الشاهد على تصرفاهتم , هو املهيم  املطلع على عباده وملا كان هللا 

, ويثمر اخلوف م  هللا , فإن اليقني هبذا يثمر مراقبة هللا يف السر والعل  , يغيب عنه شئ م  أحواهلم 
 .  ومودته, واملسارعة إىل كسب رضاه , ويغضبه , والبعد عما يسخطه , واإلجمال له , واهليبة 

 :أمساء هللا احلسىن املتعلقة بالوالية والنصرة : الثاين 
                                      

 .933:القصيدة النونية ص (0)

 . 6/966تفسري الطربي  (9)

 . 94ص, عمارة حممد عمارة , أمساء هللا احلسىن  (4)

 . 512/ 3الكشاف  (3)

 . 3/496تفسري البغوي ,  3/433تفسري اب  كثري  (5)

 . 9/499تفسري السلمي  (6)



- 444 - 
 

 " :النصري , الناصر " اليقني باسم هللا .1
والثقة يف نصر , يف املصائب وامللمات  اليقني هبذي  االمسني يثمر يف القلب الثقة باهلل 

واملخذول م  خذله ؛ ألن , فاملنصور م  نصره هللا , والتوكل عليه وحده , وخذل املشركني , املؤمنني 
فهو النصري الذي ينصر عباده املؤمنني , معىن النصري هو املوثوق منه بأن ال ي سلم وليه وال خيذله 

    : كما قال هللا سبحانه , ويعينهم 

     

    

    

   

  [ . 061:آل عمران .] 
فتتحقق والية هللا له , واالبتعاد ع  معاصيه , وال يتحقق نصر هللا للعبد إال إذا نصر هللا بطاعته 

    : كما قال هللا تعاىل , 

     

  [ .31: احلج ]  وقال تعاىل :  

    

     

  [ .95:احلديد ] 
م  عادى يل :) إن هللا تعاىل قال :)  قال رسول هللا : قال  وجاء يف حديث أيب هريرة 

عبدي بشئ أحب إيل مما افرتضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إيل ولياً فقد آذنته باحلرب وما تقرب إيل 
 (0)(.بالنوافل حىت أحبه

وبك أصول وبك , وأنت نصريي بك أجول , اللهم أنت عضدي : ) يقول وقد كان النيب 
 (9)(.أقاتل

                                      
 .  17:سبق خترجيه ص (0)
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ليت ال فاهلل ينصر عباده املؤمنني فما يضيق  بالعبد صدره مما يرى مما حياك له فإن سنة هللا الكونية ا

 : قال هللا تعاىل , والعاقبة للمتقني , وال تتغري أال مي ك  املؤم  حىت يبتلى , تتبدل 

    
      

    
   

  
  
     

   [ . 30, 31:احلج.] 

 " :الوايل , الويل " اليقني باسم هللا .5

والثقة يف نصرته , واألمل يف هللا , إن اليقني هبذي  االمسني ي ثمر يف قلوب أولياء هللا الطمأنينة  

 : قال هللا تعاىل ,  وصدق التوكل على هللا , ته ألعدائه وهزمي, سبحانه وكفايته 

    
   

    

 [ .00:حممد .] وإن ظهروا يف وقت , وقطع دابرهم , وهذا يثمر اليقني بذهاب الكفار

  .(0)؛ ألهنم مقطوعو الصلة باهلل ما حلكمة فنهايتهم إىل ذهاب 

                                                                                                          
,  9649:رقم, 4/39وأبو داود ,  3760:رقم, 00/76واب  حبان ,  09249: رقم, 4/013محد أخرجه أ (9)

 9/322وصححه األلباين يف صحيح أيب داود , ( هذا حديث حس  غريب:)وقال  4513:رقم, 5/579والرتمذي 

  (.3757)ويف صحيح اجلامع , ( إسناده صحيح على شرط الشيخني:) وقال ( 9920:)رقم,

 .364: ألمساء احلسىن الب  القيم صوهلل ا (0)
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, اكتفى بواليته ونصرته وسك  إليه , والوايل املعني , هو الوايل احلق  وم  عرف أن هللا 
قال هللا , ومل يعتمد على سواه , واستمد منه العون والنصر , واستعان به يف كل أمر , وفوض أموره إليه 

    : تعاىل 

    

     

      

   

    

     

      

   [.00:الرعد.] 
ونصره على أعداءه م  النف  واهلوى , ومحاه ع  معصيته , كان هللا وليه وفقه لطاعته وم   

وتكفل له , وأخرجه م  أنواع الشر واملعاصي كلها إىل أنواع اخلريات والطاعات كلها , والشيطان والناس 
   : قال هللا تعاىل , سعادة الدنيا واآلخرة 

    

     

   

    

    

  [ . 64, 69:يون.] 
    : وقال هللا تعاىل  

   

    

[.957:البقرة ] فريمحهم يف , واليته هلم مستمرة إىل أن ميوتوا , أي ناصرهم وحمبهم وجميبهم ومعينهم
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إذن فهو ويل املؤمنني يف مجيع املراحل , وخيفف عنهم يوم احلساب واملوقف واجلزاء يف اآلخرة , قبورهم 

 .فواليته ال تنقطع وال تنتهي , اليت ميرون هبا 

, وأن يعادي م  يعاديه , قني هبذي  األمسني يوجب أن يوايل العبد وحيب م  يوايل هللا وحيبه والي

    : قال هللا تعاىل , ويتربأ منهم 

   

    

    

  

  

    

    

   

    

    

     

    

     

    

  [99:اجملادلة .] 
 " :الكايف " اليقني باسم هللا .5

ي لقي يف قلب العبد , ويدفع عنهم الغم , إن اليقني باسم هللا الكايف الذي يكفي عباده اهلم 

, وتوفيقه إياه , ويقينه بكفايته له , وإحسان الظ  باهلل لعلمه , والتوكل , والثقة , والسكينة , الطمأنينة 
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وال , وأغمه إذ ال كايف إال هو , وأحزنه , والتضرع أن يكفيه شر ما أمهه , لدعاء فيتوجه إىل هللا با

احلمد هلل الذي أطعمنا :) إذا أوى إىل فراشه قال  حافظ إال إياه ؛ ولذلك كان م  دعاء الرسول 

فإن كل , فإذا كان هللا هو املتفرد بكل شئ  (0)(.وسقانا وكفانا وآوانا فكم مم  ال كايف له وال مؤوي 

والرجاء , والرغبة إال إليه , وإذا كان كذلك فما ينبغي أن تكون العبادة إال له , شئ حتت تصرفه وكفايته 

 . وال يتوكل إال عليه , فما يعتمد إال عليه , إال منه 

ومحايته نزع ذلك كل خوف م  البشر ,  وأيق  بأنه حتت كنف هللا , وم  علم أن هللا كافيه 

, وموفقًا , ومعينًا , وأن يكون له ناصرًا , والتضرع بأن يكفيه هللا ما أمهه , هلل بالدعاء  م  قلبه وتوجه

    :قال هللا  تعاىل , ومسددًا 

   
     

     

   [ .46:الزمر .] فهو سبحانه الكايف عباده مجيع ما حيتاجون

 .واستمد منه حوائج دينه ودنياه , وتوكل عليه , الكايف كفاية خاصة م  آم  به , ويضطرون إليه 

 " :احلسيب " اليقني باسم هللا .4

, وحماسبة النف  على التقصري ,  إن اليقني باسم هللا احلسيب يثمر يف القلب اخلوف م  هللا 

صي على العباد ما فعلوه , نوب والغفلة والذ , واالستعداد ليوم احلساب ؛ ألن معىن احلسيب الذي حي 

 .مث يتوىل جزاءهم بالعدل والفضل , وحيفظ عليهم ما عملوه 

وأسرع , جيب على كل مكلف أن يعلم أن هللا سريع احلساب : " -رمحه هللا –قال اب  القيم 

حاسبوا :"أنه كان يقول  ور وى ع  عمر ب  اخلطاب , ازيهم وجي, وأنه حياسب خلقه , احلاسبني 

                                      
 .  9705: رقم, 3/9115أخرجه مسلم  (0)
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  :  وجتهزوا للعرض األكرب, وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا , أنفسكم قبل أن حتاسبوا 

    

    .[01:احلاقة.](0) 

   : وقال تعاىل 

  
    

     
    
     
   .[37:األنبياء.]  

     : وقال تعاىل

     
   

  [ 69:األنعام .] وعدم استشعار هذا املعىن

, وضعف اليقني بيوم احلساب , ونسيان احلساب , العظيم يف اسم هللا احلسيب يؤدي بالعبد إىل الغفلة 

  وم  كان كذلك فما تسأل ع  جتربه وتكربه وصلفه وعناده ؛ ولذا قال هللا تعاىل على لسان موسى

 :      

    
    

  [ .97:غافر .] فعدم يقينه بيوم احلساب جعله

 : ويستيق  بقول هللا تعاىل , فواعجبًا أمل يؤم  هذا وأمثاله , ي عجب بنفسه ويتكرب على اخللق 

   

                                      
 . 031:أمساء هللا احلسىن الب  القيم ص (0)
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   .[32:الكهف.]  ولذلك كان الواجب علينا أن حناسب أنفسنا

 . وسلوكنا قبل أن نوزن , وأقوالنا , وأن نوزن أعمالنا , قبل أن حناسب 

كفاه هللا ما أمهه م  أمور , وم  كان هللا حسبه وكافيه , ويأيت اسم هللا احلسيب مبعىن الكايف 

     :قال هللا تعاىل , دنياه وآخرته 

   .[4:الطماق.]  أي كافيه أمور

 (0).دينه ودنياه 

  : -رمحه هللا–قال اب  القيم 

  (9). وهو احلسـيب كفايـة ومحايـة           واحلسـب كايف العبد كل أوان 

 " :احلفيظ , احلافظ " اليقني باسم هللا .5

فقد جاء يف , ومحايته له , مأنينة حبفظ هللا للعبد إن اليقني هبذي  االمسني يؤدي إىل السكينة والط

فنزل رسول  ..بل جند قِ   أخرب أنه غزا مع رسول هللا   -رضي هللا عنهما-جابر ب  عبد هللا  حديث

: فقال ,  وإذا عنده أعرايب , يدعونا ومننا نومة فإذا رسول هللا , وعلق هبا سيفه , حتت مسرة  هللا  

                                      
  027: توضيح الكافية الشافية ال ب  سعدي ص  (0)

  937: القصيد النونية ص (9)
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: م  مينعك مين فقلت  : فقال, وهو يف يده صلتا , وأنا نائم فاستيقظت , يفي إن هذا اخرتط علي س

ومل يفزع بل رد عليه , فلم يضطرب , ومحايته , حبفظ هللا له  فانظر إىل يقني الرسول  (0)(. هللا ثماثاً 

 . هللا: م  مينعك مين؟  فقال : حني قال له الرجل, موقنة حبمايته , بنف  مطمئنة واثقة باهلل 

وأعظم حفظ هو حفظ , فيجب على كل مؤم  أن يوق  بأن هللا سبحانه هو احلافظ لكل شئ 

وال يتحقق هذا إال , وحفظ الدي  م  الشبهات والشهوات , القلوب م  أمراضها م  الشك والشرك 

قق له ومىت فعل ذلك حت, والنواهي فيتجنبها , إذا حفظ العبد ما بينه وبني هللا م  األوامر فيمتثلها 

, احفظ هللا حيفظك :)  مصداقًا حلديث الرسول , حينئذ حفظ هللا له يف دينه وماله وولده وأهله 

وحدوده بعدم تعديها , ونواهيه باالجتناب , أي م  حفظ أوامره باالمتثال  (9)(.احفظ هللا جتده جتاهك

وحفظه يف ,  عليه ديناه وحفظ هللا, والشهوات احملرقة , حفظه هللا يف دينه م  الشبهات القادحة , 

 .أوالده وأهله وكل ما يتصل به 

إذا أوى أحدكم إىل فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره :)  قال النيب : قال  وع  أيب هريرة 
وبك أرفعه إن أمسكت نفسي , بامسك وضعت جنيب : ) مث يقول , فإنه ال يدري ما خلفه عليه , 

  (4)(.ها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني فاحفظ, وإن أرسلتها , فارمحها 
 : قال هللا تعاىل , وهللا احلافظ هو الذي خلق املمائكة حلفظ بين آدم م  البماء واآلفات 

    
   

      .
, وحيفظونه م  السوء واحلوادث , عليه حرس بالليل والنهار للعبد ممائكة يتعاقبون : أي [.00:الرعد]

    : قال تعاىل 
  [ . 60:األنعام.] حيفظ عبده م  املهالك واملعاطب ويقيه مصارع السوء. 

                                      
 . 134:رقم, 0716/ 3ومسلم ,  9754:رقم, 0165/ 4أخرجه البخاري  (0)

 . 94:رجيه صسبق خت (9)

 .  5260: رقم, 5/9492أخرجه البخاري  (4)
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 فإنك, إذا أويت إىل فراشك فأقرأ آية الكرسي حىت ختتم اآلية : ) قال  ويف حديث أيب هريرة 

أما إنه صدقك : )  فقال رسول هللا , وال يقربك شيطان حىت تصبح , ل  يزال عليك م  هللا حافظ 

  (0)(. وهو كذوب , 
يؤدي أيضًا إىل صدق التوكل على هللا تعاىل ؛ ألن : وكذلك اليقني هبذي  االمسني العظيمني 

فم  أيق  هبذا أوجب , ضائع  فإنه هالك, وم  ختلى هللا ع  حفظه , احملفوظ م  حفظه هللا وعصمه 

  :قال هللا تعاىل , وقطع العمائق باملخلوقني , وقوة التوكل عليه , له التعلق باهلل 

    
      

     .[41:احلج.]  وهذا عام

فإذا أيق  العبد هبذا حصل له التوكل على هللا يف دفع , ودنياهم يف دفع مجيع ما يضرهم يف دينهم 

 .املكروهات عنه 

ويف األقوال واألعمال ؛ , ويف اخللوات واجللوات , ويؤدي كذلك إىل مراقبة هللا يف السر والعل  

  : قال هللا تعاىل , ألن هللا حفيظ حافظ لألعمال حمصيها على عباده 

   
   
     .

 [. 01:االنفطار]

البصري , السميع , العليم , احلفيظ  , املراقبة هي التعبد بامسه الرقيب ": -رمحه هللا-قال اب  القيم

 ( 9)."وتعبد مبقتضاها حصلت له املراقبة , فم  عقل هذه األمساء , 
                                      

 .  9017:رقم , 9/109أخرجه البخاري  (0)

 . 9/66مدارج السالكني  (9)
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 " :الصمد "  باسم هللا اليقني. 5

ومعناها السيد العظيم الذي كمل يف علمه , الصمد م  أمساء هللا اليت حتمل معاين عظيمة 

, وتقصده حبوائجها , الذي تصمد إليه الكائنات بأسرها , وحلمه وقدرته وعزته وعظمته ومجيع صفاته 

 .وتلجأ إليه يف مجيع شؤوهنا , وملماهتا الدقيقة واجلليلة 

وكثرة األوصاف , صمد م  تصمد حنوه القلوب بالرغبة والرهبة ؛ وذلك لكثرة خصال اخلري فيه وال

  (0).احلميدة له 

والشريف الذي , الصمد السيد الذي قد كمل يف سؤدده  ": -رضي هللا عنهما-قال اب  عباس

والغين الذي ,  واحلليم الذي قد كمل يف حلمه, والعظيم الذي قد كمل يف عظمته , قد كمل يف شرفه 

واحلكيم الذي قد  , والعامل الذي قد كمل علمه , واجلبار الذي قد كمل يف جربوته , قد كمل يف غناه 

 (9)."وهو الذي قد كمل يف أنواع الشرف والسؤدد , كمل يف حكمته 

فأهل العامل العلوي , هللا الصمد أي املقصود يف مجيع احلوائج  ":-رمحه هللا –قال اب  سعدي 

ألنه الكامل يف ؛ ويرغبون إليه يف مهماهتم , لسفلي مفتقرون إليه غاية االفتقار يسألونه حوائجهم وا

الرحيم الذي وسعت رمحته كل , احلليم الذي كمل يف حلمه , أوصافه العليم الذي قد كمل يف علمه 

 (4)."وهكذا سائر أوصافه , شيء 

كذبين ب  آدم ومل :قال هللا تعاىل :)  قال رسول هللا : قال  وجاء يف حديث أيب هريرة 

ل  يعيدين كما بدأين ولي  أول اخللق : يك  له ذلك وشتمين ومل يك  له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله 

                                      
 .  4/0195الصواعق املرسلة  (0)

 .1/619الدر املنثور  (9)

 .0/247تفسري السعدي  (4)
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وأنا األحد الصمد مل ألد ومل أولد ومل , اختذ هللا ولداً : وأما شتمه إياي فقوله , بأهون علي م  إعادته 

  (0)(. يك  يل كفأ أحد 

شدة االفتقار إىل هللا ؛ ألنه الذي تصمد إليه اخلمائق يف " الصمد" آثار اليقني باسم هللا  وم 

وال يستطيع , وقطع العمائق بغري هللا ؛ ألنه القادر على كل شئ , وقضاء حوائجها , تصريف أمورها 

  : قال هللا تعاىل , أحد أن مينع شئ قدره هللا على العبد مهما كان 

     

      

      

   

  .[9:فاطر .] فأفرده بالتوكل , فإذا استشعر املؤم  شدة االفتقار إىل هللا امتأل قلبه حمبة هلل

       (9). واالستعانة وتفويض األمور إليه

وال يعتمد إال على هللا ؛ ألنه يعلم , إذن فاليقني هبذا االسم العظيم جيعل العبد ال يقصد غري هللا 

لكمال علمه وحلمه ورأفته وحنانه وعظيم قدرته وعزته , ولديه تفريج كربته , أن عنده قضاء حاجته 

 (4).وسلطانه 

مسع رجمًا  أن رسول هللا  -هللا عنهما رضي–كما جاء يف حديث عبد هللا ب  بريدة ع  أبيه 

اللهم إين أسألك بأنك أنت ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يك  له  :) يقول 

                                      
 .             3621:رقم, 3/0214أخرجه البخاري  (0)

 . 675: عبد العزيز اجلليل ص, اء احلسىن وهلل األمس (9)

 .97: انظر فتح الرحيم امللك العمام الب  سعدي ص  (4)
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وإذا دعي به أجاب , لقد دعا هللا بامسه األعظم الذي إذا سئل به أعطى :)  فقال النيب , كفواً أحد 

.)(3) 
وشهادة , فهذا توسل إىل هللا بتوحيده : " معلقًا على هذا احلديث  -رمحه هللا–قال اب  القيم 

رضي هللا – وهو كما قال اب  عباس, وثبوت صفاته املدلول عليها باسم الصمد , الداعي له بالوحدانية 

هو السيد الذي قد  :"  ويف رواية عنه " القادر الذي كملت قدرتهو , العامل الذي كمل علمه :"  -عنهما

 هو السيد الذي انتهى سؤده: "  -رمحه هللا-( هـ 19:ت) وقال أبو وائل" مجيع أنواع السؤدد كمل فيه 

وبنفي التشبيه , "  هو الكامل يف مجيع صفاته وأفعاله وأقواله:"  -رمحه هللا– وقال سعيد ب  جبري ".

     :  والتمثيل عنه بقوله

   .والتوسل باإلميان بذلك , يدة أهل السنة وهذه ترمجة عق ,

  (9)" . سم األعظموالشهادة به هو اال

فلو سأل هللا هبا , وهذا احلديث يوضح أن دعاء هللا بامسه الصمد جماب ؛ ألنه امسه األعظم 

اللهم إين أسألك بأنك أنت ال إله إال أنت األحد :) كما جاء احلديث يف رواية آخرى , املغفرة غفر له 

                                      
هذا حديث صحيح على شرط :) وقال 0151: رقم, 0/614واحلاكم ,  94105:رقم, 5/451أخرجه أمحد  (3)

, ( 0631)والرتهيب  وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب,  120:رقم,4/074واب  حبان , ( الشيخني ومل خيرجاه

 .(0430)صحيح أيب داود و ,  (4157)صحيح اب  ماجه و 

 . 93, 0/94مدارج السالكني  (9)
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فقال الرسول ( .الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يك  له كفواً أحد أن تغفر يل ذنويب إنك الغفور الرحيم 

  (: قد غفر له, قد غفر له , قد غفر له.)(4)  

الكامل يف , تعظيم هللا وإجماله ؛ ألنه الكامل يف السؤدد : وم  آثار اليقني باسم هللا الصمد 

وهذا يقتضي اخلوف منه سبحانه , جتمعت فيه صفات الكمال م  كل وجه الذي ا, األمساء والصفات 

وم  ضم  ما فسره به , وترك ما يسخطه سبحانه ويغضبه , واألخذ بأسباب مرضاته , ورجاءه وحده 

 (0)".العظيم الذي قد كمل عظمته :" اسم هللا الصمد قال  -رضي هللا عنهما–اب  عباس 

 :نونيته  يف -رمحه هللا –قال اب  القيم 
 .وهو اإللـه  السيد الصمد الذي         صمدت إليه اخللق باإلذعان 
 (9).الكامل األوصاف م  كل الوجو        ه كماله ما فيه م  نقصـان 

 " :العدل , احلكم , احلكيم " اليقني باسم هللا .6
فما , وأحكامه , وشرعه , ونواهيه , وأوامره , إن هللا سبحانه موصوف بكمال احلكمة يف خلقه 

فهو , واالطماع على مبادئ األمور وعواقبها , فاحلكمة هي سعة العلم , خيرج شئ ع  حكمته 
 .وينزهلا منازهلا , سبحانه يضع األشياء يف مواضعها 

جاء أعرايب إىل رسول : قال  -رضي هللا عنهما-وقد جاء يف حديث مصعب ب  سعد ع  أبيه
و , هللا أكرب كبريًا , قل ال إله إال هللا وحده ال شريك له : أقوله قال علمين كمامًا : ) فقال  هللا 

  (4)(. ال حول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم , سبحان هللا رب العاملني , احلمد هلل كثرياً 

                                      
هذا حديث صحيح على شرط : ) وقال,  215:رقم, 0/311واحلاكم ,  01225:رقم, 3/441أخرجه أمحد  (4)

) صحيح أيب داود  ححه األلباين يفوص,  714: رقم, 91/926والطرباين يف املعجم الكبري, (. الشيخني ومل خيرجاه 

215 ) . 

 . 1/619الدر املنثور  (0)

 .  936:ص. القصيدة النونية الب  القيم (9)

 .   9626:رقم,  3/9179أخرجه مسلم  (4)
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فإذا علم العبد هذا اطمأنت نفسه ألحكام هللا الكونية ؛ ألنه يعلم أنه ال خيرج شئ ع  حكمته 
وقلب , وروح متفائلة , ويستقبلها بنف  مطمئنة , والتسليم , فيقابل قضاء هللا بالرضى  ,سبحانه 
فرضي ع  هللا ما يأتيه , وال متيد هبا املصائب والبمايا ؛ ألن قلبه معلقاً باهلل , ال تزعزعها الفنت , صامداً 

 .وإن كانت النف  مكره على الصرب على ذلك  , 
ونواهيه اطمأنت نفسه ألحكام هللا , صوف باحلكمة يف أوامره وكذلك إذا علم بأن هللا مو 

قال هللا , ومل يعرض عنها , ومل يتواىن , وسارع لفعلها , وبادر بامتثاهلا , ورضي بأحكام هللا , الشرعية 

     : تعاىل 

    
     
    

   
[. 65: النساء.] 

ولي  فيه الشر , أن يعلم العبد أن شرع هللا مشتمل على كل خري وصماح : وم  معاين احلكمة 

 .وقلقها , ويزول عنها حريهتا , وطمأنينة , وبذلك متتلئ القلوب راحة , البتة 

فهو احلكم ,   أمساء هللا أنه احلكم العدل ؛ ألن كل أحكامه موصوفة باحلكمة والعدل وإن م 

ومىت أيق  العبد هبذا استسلم , وعداًل يف األوامر والنواهي , العدل الذي متت كلماته صدقاً يف األخبار 

  . واطمأنت نفسه باهلل ؛ لعلمه اليقيين أن هللا حكم عدل , ورضي حبكمه , لقضاء هللا 

 :أمساء هللا احلسىن اليت تعود إىل معىن الرمحة : الثالث 

 " :الرحيم , الرمحن " اليقني باسم هللا .1

  : قال هللا تعاىل , م  أيق  هبذي  االمسني أيق  بسعة رمحة هللا 

    

 .[056: األعراف.]  , مهما عظم ذنبه ؛ ألن مغفرة هللا ال  ومل يقنط م  جنته, فلم ييأس م  رمحة هللا
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   : كما قال هللا تعاىل , يتعاظمه شئ 

   
    

      
    

    
 .[54:الزمر.] 

سيب فإذا امرأة م  السيب قد  قدم على النيب : قال  فقد جاء يف حديث عمر ب  اخلطاب 

:)  فقال لنا النيب , حتلب ثديها تسقي إذ وجدت صبيًا يف السيب أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته 

أرحم بعباده م  هلل : فقال , ال وهي تقدر على أال تطرحه : قلنا ( أترون هذه طارحة ولدها يف النار 

  (0)(.هذه بولدها 

إذا تأملها العبد , ورأفته هبم , ورفقه بعباده , وقد وردت أحاديث كثرية تبني سعة رمحة هللا 

ومما يدل على سعة رمحة هللا تعاىل أن استواء هللا , فتحت له آفاقًا م  األمل والرجاء والطمع فيما عنده 

   : قوله تعاىل ك, على العرش اقرتن باسم هللا الرمح  

     .

كما قال هللا   (0)فاستوى على العرش باسم الرمح  ؛ ألن العرش حميط باخللق واسعة هلم [ 52:الفرقان]

    : تعاىل 

 [ .056:األعراف] . 

                                      
 .  917:سبق خترجيه ص (0)

 . 51,  0/57مدارج السالكني  (0)
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ملا قضى هللا اخللق كتب يف كتابه فهو :)  هللا  قال رسول: قال  يب هريرة أ يف حديثو 

إن جتاوزه ع  خطايا البشر يسبق اقتصاصه وعفوه : أي  (9).(عنده فوق العرش إن رمحيت غلبت غضيب 

  :قال هللا تعاىل , وبذلك كان أفضل الرمحاء , وصفحه يسبق مؤاخذته 

   
   
 [ . 001:املؤمنون.] 

إحسان الظ  باهلل مهما اشتدت وطأة اآلآلم " : الرمح  , الرحيم " وم  آثار اليقني باسم هللا 

واملتاعب واملصائب ؛ ألن العبد يعلم أن هللا ما خلقه ليشقيه وال ليعذبه ؛ وإمنا خلقه لينعم بسعادة الدنيا 

    : قال تعاىل , واآلخرة 

   [.9:طه  .]

    :  وقال تعاىل

   
   

   [ 3ـ 0:الرمح .] فانظر كيف جعل اخللق والتعليم

 . ناشئاً ع  صفة الرمحة متعلقاً باسم الرمح  

وذهاب الغم ؛ , زوال اهلم و , انشراح الصدر " : الرحيم,   الرمح" اليقني باسم هللا  وم  آثار
وإفاضة النعم , وجلب اخلري , ألنه يعلم أن هللا وحده هو الذي ميلك الرمحة احلقيقية اليت به دفع الضر 

ر على كشف كل وعاجلها وآجلها ؛ وألنه يعلم أن هللا قاد, وجليلها ودقيقها , عليه ظاهرها وباطنها 
:)  قال . ويزيد يف حسناته , ويكفر ذنبه , ولكنه برمحته ابتماه ؛ لريفع درجته , ودفع كل ضر , بلية 

                                      
 . 9750:رقم, 3/9017ومسلم ,  4199:رقم,  4/0066أخرجه البخاري  (9)
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ما يصيب املسلم م  نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر 
    (0) (.هللا هبا م  خطاياه 

متام رمحة أرحم الرامحني تسليط أنواع البماء على العبد فإنه م  :"  -رمحه هللا–قال اب  القيم 
وامتحانه ومنعه م  كثري م  أغراضه وشهواته م  رمحته به ولك  العبد جلهله , أعلم مبصلحته فابتماؤه له 

 (9)".وظلمه يتهم ربه بابتمائه وال يعلم إحسانه إليه بابتمائه وامتحانه 
وهو , وال مرحوم إال وهو حمتاج , الرمحة تستدعي مرحومًا :"  -رمحه هللا –قال اإلمام الغزايل 

وإمنا الرمحة التامة إضافة اخلري على ... الذي ينقضي به حاجة احملتاج م  غري قصد وإرادة وعناية 
فم  حيث أراد قضاء حاجات : أما متامها , ورمحة هللا تامة عامة ..وإرادته هلم ؛ عناية هبم , احملتاجني 
, ويعم الدنيا واآلخرة , فم  حيث مشوهلا املستحق وغري املستحق : وأما عمومها , وقضاها  احملتاجني

 (4)".وتناول الضرورات واحلاجات واملزايا اخلارجية عنها ؛ فهو الرحيم املطلق حقاً 
االكثار م  الطاعات والقربات مع إحسان " : الرحيم , الرمح  " وم  آثار اليقني باسم هللا 

نه كلما اقرتب م  هللا بفعل الطاعات والقربات حىت يصل إىل درجة اإلحسان كانت رمحة هللا العمل فإ
    :  قريبة منه ؛ ألن هللا تعاىل قال

    
[. 56:األعراف .] ان بقرب وإمنا اختص أهل اإلحس, فاآلية تدل على قرب رمحة هللا م  أهل اإلحسان

وأما م  , فكلما أحسنوا بأعماهلم أحس  هللا إليهم برمحته , الرمحة منهم ؛ ألن اجلزاء م  جن  العمل 
فم  , مل يك  م  أهل اإلحسان فإنه ملا بعد ع  اإلحسان بعدت عنه الرمحة بعدًا ببعد وقربًا بقرب 

وهللا سبحانه , عدت عنه رمحة هللا تبا, وم  تباعد باإلحسان , تقرب باإلحسان تقرب هللا إليه برمحته 
حيب احملسنني فإذا عبد العبد ربه كأنه يراه إجمااًل ومهابة وحمبة وخشية فهذا هو مقام اإلحسان الذي 

   (3). يستحق صاحبه الرمحة 

فيصرفهم , أن يرحم العبد عباد هللا تعاىل الغافلني ": الرحيم , الرمح  " وم  آثار اليقني باسم هللا 

وأن ينظر إىل العصاة بعني الرمحة ال بعني , يق الغفلة إىل هللا بالنصح واللطف ال بالعنف والشدة ع  طر 

                                      
 . 031:سبق خترجيه ص (0)

 . 9/073إغاثة اللهفان  (9)

 . 013: ص , املقصد األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن  (4)

 .  بتصرف 9/160انظر بدائع الفوائد  (3)



- 461 - 
 

واملعصية , وإزالة ما هم عليه م  املنكر , وإرشادهم , وال يألو جهدًا يف نصحهم , اإليذاء واإلزدراء 

 . حىت ال يتعرضوا لسخط هللا وال ملقته 

ويسد , أن يسعى املؤم  إىل تفريج كربة احملتاج ": الرحيم , رمح  ال" وم  آثار اليقني باسم هللا 

فيعينه بالدعاء , فإن عجز ع  مجيع ذلك , وجيرب كسر املعدوم , ويعني ذا احلاجة امللهوف , فاقة الفقري 

فاهلل الرحيم الرمح  حيب أن تسود الرمحة بني عباده , وعطفًا , وإظهار احلزن لسبب حاجته رقة عليه , 

والقوي على , وأن يكون اجملتمع املسلم مرتامحًا ال يظلم أحد أحداً بل حينو الغين على الفقري , ؤمنني امل

 .الضعيف 

 : واألحاديث يف احلث على هذا كثرية منها 

  (0)(.ارمحوا م  يف األرض يرمحكم م  يف السماء, الرامحون يرمحهم الرمح  :)  قول الرسول 

   (9) (. يرحم م  ال يرحم ال: )  وقال 

م  نف  ع  مؤم  كربة نف  هللا عنه  :)  قال رسول هللا : قال  ويف حديث أيب هريرة 

  (4)(. كربة م  كرب يوم القيامة 

ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم :)  قال رسول هللا : قال  وع  النعمان ب  بشري 

  (3) (.جسده بالسهر واحلمىوتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر 

   (0) (.املؤم  للمؤم  كالبنيان يشد بعضه بعضاً :)  وقال 

                                      
,  3230:رقم, 3/915وأبو داود ,  7973: رقم, 3/075واحلاكم ,  6323:رقم, 9/061أخرجه أمحد  (0)

  ( .  295)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  0293:رقم, 3/494والرتمذي 

 .9401: رقم, 3/0111ومسلم ,  5650:رقم, 5/9945أخرجه البخاري  (9)

 .  9622:رقم, 3/9173أخرجه مسلم  (4)

 .  5665:رقم , 5/9941أخرجه البخاري  (3)
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أن ال يدع فاقة حملتاج إال : وحظ العبد م  اسم الرحيم : "  -رمحه هللا –وقال اإلمام الغزايل 

أو , ما مباله إ: ودفع فقره , وبلده إال ويقوم بتعهده , وال يرتك فقريًا يف جواره , يسدها بقدر طاقته 

وإظهار , فيعينه بالدعاء , فإن عجز ع  مجيع ذلك , أو السعي يف حقه بالشفاعة إىل غريه , جاهه 

  (9)".احلزن ؛ لسبب حاجته رقة عليه وعطفاً ؛ حىت كأنه مساهم له يف ضره وحاجته

  (4). ولذلك ما مسيت أمساء هللا حسىن إال ألجل ما مالت إليه القلوب م  الكرم والرمحة

والعامل العلوي والسفلي م  املنافع واخلريات م  بره وإحسانه ولطفه , فكل ما يف هذا الكون 

حىت األقدار واملصائب املؤملة كلها شواهد على بره وإحسانه ؛ ألن يف تقديره للشر لي  شراً , ورمحته 

: قال هللا تعاىل , لناقص حمضًا بل فيه وجوه وجوانب م  اخلري ال يفقهها العبد الضعيف بعقله القاصر ا

     

   

    [. الشورى

:41 .] 

    :وقال تعاىل 

   

   

   

   

 [ . 03:الروم] 

                                                                                                          
 . 9515:رقم, 3/0222ومسلم ,  367: رقم, 0/019أخرجه البخاري  (0)

 .  016:صد األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن ص املق (9)

 .441/ 9انظر أحكام القرآن الب  العريب  (4)
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عجبًا ألمر :)  فقال , مبينًا أن ما يصيب املؤم  خرياً له على كل أحواله  وقال رسول هللا 

إصابته سراء شكر فكان خرياً له وإن أصابته , ولي  ذلك ألحد إال للمؤم  , إن أمره كله خري , املؤم  

  (3)(. ه ضراء صرب فكان خرياً ل
 " : التواب " اليقني باسم هللا  .2

, أن م  علم أن هللا تواب يقبل التوبة م  عباده مرة بعد مرة : م  آثار اليقني باسم هللا التواب 
وكل م  بادر إىل , وانقضاء األعمار , قبل حلول اآلجال  قماع عنهاواإل, بة م  الذنوب و بادر إىل الت

  : قال هللا تعاىل , تاب هللا عليه  التوبة إىل هللا توبة نصوحاً 
   

     
    

  
    

    [1:التحرمي.] هيم وكان م  دعاء إبرا  : 
     

    .
 [. 091:البقرة]

  (0)(. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم :)  وكان م  دعاء الرسول 

يف اجملل  الواحد مائة مرة رب اغفر يل  رمبا أعد لرسول هللا :) قال ويف حديث اب  عمر 

  (9)(.تواب الرحيم وتب علي إنك أنت ال

                                      
 . 016:سبق خترجيه ص (3)

وأبو داود , ( حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجه : )؛ وقال 277:رقم, 0/427أخرجه احلاكم   (0)

 (.913)وضعفه األلباين يف صحيح أيب داود ,  262:رقم, 0/953

 4103:رقم , 9/0954واب  ماجه ,  0506: رقم, 9/15وأبو داود ,  297: رقم, 4/916أخرجه اب  حبان  (9)

 . (556)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  4343:رقم,  5/323والرتمذي , 
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أن اإلنسان ال ييأس م  رمحة هللا ؛ ألن اإلنسان لي  : وم  آثار اليقني باسم هللا التواب كذلك 

ولعم , ولو مل تشرع التوبة هللك الناس , معصوم م  الذنوب بل هو معرض للخطأ والنسيان واإلمث 

فل  يرجع إىل , صية أو خمالفة واحدة الفساد يف األرض ؛ ألن اإلنسان إذا طرد م  رمحة هللا جملرد مع

وخيرج م  الدي  هنائياً , والعصيان , وعندئذ سيتمادى يف الفجور , منهج ربه ؛ النعدام األمل يف قبوله 

أو تطلع الشم  م  , جعل باب التوبة مفتوحة ال تغلق حىت تنتهي حياة اإلنسان  ولك  هللا , 

م  تاب قبل أن تطلع الشم  :)  قال رسول هللا : قال  كما جاء يف حديث أيب هريرة   (4)مغرهبا

 (3)( م  مغرهبا تاب هللا عليه 

إن هللا عز وجل يبسط يده بالليل :)  قال رسول هللا : قال : وع  أيب موسى األشعري 

 (5)(. ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حىت تطلع الشم  م  مغرهبا 

 ": العفو , الغفار , الغفور " هللا  اليقني باسم.5
راجياً , واإلعراض ع  زللـه , وصفحه عنه , عفو املؤم  ع  أخيه : وم  آثار اليقني هبذه األمساء 

, فيغفر ويسرت على غريه ما جيب أن يسرته منه , طالباً التجاوز عنه , مؤممًا املغفرة منه , الثواب م  هللا 
  (0)(.يه املسلم سرت هللا عورته يوم القيامة م  سرت عورة أخ:)  فقد قال 

                                      
 . 940: يوسف املرعشلي ص, وهلل األمساء احلسىن   (4)

 .  9714:رقم, 3/9176أخرجه مسلم  (3)

 .  9752:رقم, 3/9004جه مسلم أخر  (5)

 ( .9430)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  9536: رقم,  9/151أخرجه اب  ماجه  (0)
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قلت لعقبة ب  عامر إن : قال ,  كاتب عقبة ب  عامر  -رمحه هللا–(9) اهليثمأبو ع  دخني و 
ولك  عظهم , وحيك ال تفعل  : فقال عقبة, وأنا داع الشرط ليأخذوهم , لنا جريانا يشربون اخلمر 

, وحيك ال تفعل : فقال عقبة , وإين داع الشرط ليأخذوهم , إين هنيتهم فلم ينتهوا : قال , وهددهم 
 (4)(.م  سرت عورة مؤم  فكأمنا استحىي موؤودة يف قربها: ) يقول   فإين مسعت رسول هللا

                                      
وروى له أبو , ثقة م  الثالثة , روى ع  عقبة ب  عامر اجلهين , هو دخني ب  عامر احلجري أبو ليلى املصري  (9)

 975:ص( 011-10)تاريخ اإلسمام ,  1/376هتذيب الكمال . هـ  011وتويف سنة , داود والنسائي واب  ماجه  

 . 9/097هتذيب التهذيب ,  031:تقريب التهذيب ,   0/414الكاشف , 

والبيهقي ,  9/056والدواليب يف الكىن ,  9/515ويف تاريخ البغوي ,  507:رقم, 9/975أخرجه اب  حبان  (4)

والطيالسي , ( 751)والبخاري يف األدب املفرد رقم , (  1914,  7919)والنسائي يف الكربى رقم ,  1/440

واحلميدي يف ,  051,  037,  3/054وأمحد , (  3129,  3120)وأبو داود رقم , ( 0121:)رقم,  9/436

 . 9/104واملغين يف الضعفاء ,  3/514وفيه أبو اهليثم قد جهله الذهيب يف امليزان , ( 213)مسنده 

وقد وصله , وفيه انقطاع ( 099,  090)ث مسلمة ب  خملد عند اخلطيب يف الرحلة وقد جاء احلديث شاهد م  حدي

وباقي ". لني احلديث :" قال اب  حجر , وفيه أبو سنان القملي عيسى ,  0/043الطرباين يف الصغري كما يف اجملمع 

ياء املقدسي يف والض( 7940)عند الطرباين رقم , وم  حديث رجل م  الصحابة كان ينزل مصر . رجاله ثقات 

, صحيح ووافقه الذهيب وصححه اب  حبان : وقد قال احلاكم . املختاره كما يف اجلامع الصغري واحلديث يتقوى هبما 

وم  سرت مسلماً سرته هللا يوم :" بلفظ  -رضي هللا عنهما–وقد جاء ما يدل على أمهية السرت م  حديث اب  عمر 

م  سرت أخاه :" وم  حديث أيب هريرة بلفظ , وغريمها ( 9339)بخاري رقموال( 9511)وهو عند مسلم رقم" القيامة 

وم  حديث عند اب  ماجه , وغريمها ( 9622)ومسلم ,  9/959وهو عند أمحد " املسلم سرته هللا يف الدنيا واآلخرة 

أبو أيوب وقد روى هذا احلديث أبو أيوب األنصاري ع  عقبة وهو الذي رحل فيه , فاحلديث صحيح ( 9536)برقم

رواه عبد الرزاق ". م  سرت مؤمناً يف الدنيا على عورة سرته هللا يوم القيامة :" إىل مصر لسماعه م  عقبة ولفظه 

  ( .413)واحلميدي ( 01246)
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   : يف وصف املتقني وقد قال هللا 

    .[043:ل عمرانآ]. 
قال , ه املؤمنني بالتسامح وجب عليه التخلق هبذا اخللق فم  علم وأيق  أن هللا غفور يعامل عباد

    : هللا تعاىل 

   

  [ .022:األعراف ] وقال تعاىل: 

    
   

    
   
   
    

    
     

 [ .95, 93:فصلت.] 

هللا قوله  أال ينفق على مسطح ؛ ألنه تكلم يف حادثة اإلفك أنزل ولذلك ملا حلف أبو بكر 

    : تعاىل 
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   [. 99:النور .] فقال أبو بكر  " :

       (0)". بلى وهللا إين ألحب أن يغفر هللا يل فرجع إىل مسطح الذي كان جيري عليه 

 أن يسعى العبد إىل حتصيل األسباب اليت ينال هبا عفو هللا : وم  آثار اليقني باسم هللا العفو 

والعمل الصاحل , واإلميان , واالستغفار , والعفو عنهم , خلقه واإلحسان إىل , م  السعي يف مرضاته : 

الدعاء وسؤال هللا العفو ع  الذنوب والصفح ع  , وحس  الظ  باهلل , وقوة الطمع يف فضل هللا , 

: بأن تدعو به ليلة القدر  -رضي هللا عنها-الذي أوصى به عائشة كما جاء يف دعائه , الزالت 

  (9) (.عفو فاعف عين اللهم إنك عفو حتب ال)

ورجع تاب هللا عليه , أنه مهما أسرف العبد على نفسه مث تاب إليه : وم  كمال عفو هللا تعاىل 

وم  أيق  هبذا بادر بالتوبة واالعتذار إىل هللا امللك العمام , وكفر عنه خطاياه , وغفر له مجيع ذنوبه , 

   : قال هللا تعاىل , التواب الغفار 

    
    [ .19:طه   .] 

وم  لقيين بقراب األرض خطيئة ال يشرك يب شيئًا لقيته مبثلها :) ويف احلديث القدسي  
 (0)(.مغفرة

 :-رمحه هللا–قال اب  القيم 
 (9). ان وهو العفو فعفوه وسع الورى        لواله غار األرض بالسك

                                      
 .9771:رقم, 3/9046ومسلم ,  9501:رقم, 9/235أخرجه البخاري  (0)

هذا حديث صحيح على شرط :) وقال 0239:رقم, 0/709واحلاكم ,  95394: رقم, 6/070أخرجه أمحد  (9)

 ( . 4447)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة , ( الشيخني ومل خيرجاه

 . 9617:رقم,  3/9161أخرجه مسلم  (0)

 .933:القصيدة النونية ص (9)
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وصدق هللا , ولك  يعفو ويصفح , وم  آثار عفو هللا وبره وإحسانه أنه ال يعاجل عبده بالعقوبة 
     : القائل 

    
    [ .60:النحل  .] واليقني بعظيم

على هللا بالتوبة وطلب الغفران وتكفري الذنوب والعصيان فما  عفو هللا ومغفرته يفتح للعبد باب اإلقبال
 .يعرف اليأس إىل قلبه سبيماً 

مع كمال حلم هللا وصربه فهو الشكور لعباده الذي يغفر :" -رمحه هللا –قال الشيخ اب  سعدي 
ل وجع, وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغري حساب , ويقبل القليل م  العمل , الكثري م  الزلل 

ويقوم بعونه , فيشكر هللا له , ويتحمل عبده م  أجله بعض املشاق , والصغري كبريًا , القليل كثريًا 
  (4)".وتلك املتاعب راحات , فتنقلب تلك املشاق واملصاعب سهوالت , ويكون معه 

سبحانه سؤال هللا دومًا املغفرة ؛ ألنه ": العفو , الغفار , الغفور " وم  آثار اليقني باسم هللا 
وم  أشهرها , وما أكثر األحاديث اليت حتث على االستغفار , وحده هو الذي ميلك مغفرة الذنوب 

    (3)(.وأبوء لك بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت :) ... سيد االستغفار وفيه 
إين اللهم : ) قل: دعاء يدعو به يف صماته قال  الرسول   وملا سأل أبو بكر الصديق

فاغفر يل مغفرة م  عندك وارمحين إنك أنت , وال  يغفر الذنوب إال أنت , ظلمت نفسي ظلمًا كثريًا 
 (5)(.الغفور الرحيم 

 : -رمحه هللا  –قال اب  القيم 

 .م  غري شرك بل م  العصيان         وهو الغفور فلو أيت بقراهبـا   

 (0) . ـرانـــــــــانـه هو واسع الغفـــــــــــــــسبح       ا    ـــــألتاه بالغفـران ملء قراهبـ

 " :الرؤوف " اليقني باسم هللا .4 

                                      
  .  59:فتح الرحيم امللك العمام ص (4)

  . 523:رقم, 5/9494أخرجه البخاري  (3)

 .722:رقم, 0/416أخرجه البخاري  (5)

 . 936: القصيدة النونية ص (0)
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أن حيس  املؤم  التعامل مع اخللق فما حيملهم ما ال يطيقون : م  آثار اليقني باسم هللا الرؤوف 

يطيقون بل  وم  رأفته سبحانه أنه مل حيملهم ما ال, وال حيمل نفسه ما ال يطيق ؛ ألن هللا رءوف , 

وع  , فاليقني بصفة هللا الرفيق حيث العبد على التحلي هبا , محلهم أقل مما يطيقون بدرجات كثرية 

  (9)(.هللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله  نإ:)  قال رسول هللا : قالت  –رضي هللا عنها –عائشة 

وم القيامة حيث جتد كل نف  ما اليقني مبا سيماقيه العبد ي: وم  آثار اليقني باسم هللا الرؤوف 

    :قال تعاىل , فهذا اإلخبار م  رأفته حىت يستعد الناس لذلك اليوم , عملت حمضراً 

      
     
     

    
    

   
 [ . 41:آل عمران.] 

أن املوق  احلق الذي يعلم أن ربه رؤوف رحيم دائمًا يلجأ : وم  آثار اليقني باسم هللا الرؤوف 

 :  قال هللا تعاىل, إىل هللا بامسه الرؤوف داعيًا ومناديًا طالبًا منه أن يرأف به ويرمحه 

   
   
   
  

    
   

                                      
ويعطي على الرفق : "وفيه زيادة 9524:رقم,  3/9114ومسلم ,  6591: رقم,  9542/ 6أخرجه البخاري  (9)

 . "ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه 
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    .[01:احلشر.] (0)  

 :لودود اليقني باسم هللا ا.5
فإذا أيق  , ويودد بعضهم لبعض , وحيبهم , إن م  أمساء هللا الودود الذي يود عباده الصاحلني 

 :قال هللا تعاىل , وحيببه إليه م  األعمال الصاحلات , العبد بذلك سعى إىل ما يقربه إىل هللا 
   

  
   

   [ .26:مرمي .] 
  (9) (.وما يزال عبدي يتقرب إىل بالنوافل حىت أحبه:) وجاء يف احلديث القدسي 

أن يتخلق مبا يدل عليه هذا االسم قدر االستطاعة فيكون : وم  آثار اليقني باسم هللا الودود 

وي ريد للخلق كل ما , عى يف قضاء حوائجهم ويس, في حس  إليهم , رحيماً خبلق هللا حيب اخلري للجميع 

وما ناله م  األذى , واحلقد , أن ال مينعه ع  اإليثار واإلحسان الغضب : وكمال ذلك , يريده لنفسه 

فلم مينعه سوء  (4)(.اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون:) ملا كثر أذى قريش عليه  كما قال , 

 .صنيعهم ع  إرادته اخلري هلم 

وكذلك قد , وال حيبه , قرتن الودود بالرحيم والغفور ؛ ألن الرجل قد يغفر مل  أساء إليه وقد ا

و يوده فاهلل , فإنه يغفر مل  تاب إليه ويرمحه ؛ ألنه حيبه , وأما رب العزة واجلمال , يرحم م  ال حيب 

 .   حيب التوابني 

وحماوة , والتضرع إليه , ينة إىل ذكره والطمأن, األن  باهلل : وم  آثار اليقني باسم هللا الودود 

وكشف له ع  , فم  ظهر له اسم الودود مثمًا :"  -رمحه هللا –ويف ذلك يقول اب  القيم , مناجاته 
                                      

 . 543: عبد العزيز اجلليل ص , انظر وهلل األمساء احلسىن  (0)

 . 6047:رقم,  9413/ 5خاري أخرجه الب (9)

 . 930:سبق خترجيه ص (4)
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وتعلقه بظاهر العبد وباطنه كان احلال احلاصل له م  حضرة هذا االسم , ولطفه , معاين هذا االسم 

وال أطيب حبسب استغراقه يف , مناجاة ال أحلى منها  مناسبًا له فكان حال اشتغال حب وشوق ولذة

 (0)".شهود معىن هذا االسم وخطه م  أثره 

الرضا ع  هللا فيما يقضيه ؛ ألنه قد امتألت قلوهبم مبحبة هللا : وم  آثار اليقني باسم هللا الودود 

ويرضى عنهم , بهم وحي, ومودته فرضوا ع  هللا فرضي هللا عنه ؛ وألن هللا يود عباده الصاحلني , 

 .  فما يقضي هلم إال ما كان مرضياً هلم , وحيس  إليهم , بأعماهلم 

وتسديد له يف أقواله , ومعيته للعبد , اليقني بتوفيق هللا : وم  آثار اليقني باسم هللا الودود 

رب له كل وق, ويسر له كل عسري , وأعانه , وسدده , وأعماله وتصرفاته ؛ ألن هللا إذا أحب عبد وفقه 

, اللهم اجعلين م  أحبابك : ) كان يقول   ي روى أن داود , وجتاوز ع  تقصريه , وغفر له , بعيد 

 (9)(.وإن كان يسرياً , وإن كان عظيماً وقبلت عمله , غفرت ذنبه , فإنك إذا أحببت عبداً 

مسعه الذي فإذا أحببته كنت ) : قال رسول هللا : قال  ويف احلديث الذي رواه أبو هريرة 

  (4)(.ورجله اليت ميشي هبا, ويده اليت يبطش هبا , وبصره اليت يبصر هبا , يسمع به 

قربه ورقاه م  ,  بالفرائض مث بالنوافل أن م  اجتهد بالتقرب إىل هللا:" -رمحه هللا–قال اب  رجب 

فيمتلئ قلبه مبعرفة , راه فيصري يعبد هللا على احلضور واملراقبة كأنه ي, درجة اإلميان إىل درجة اإلحسان 

                                      
 . 4/032مدارج السالكني  (0)

 . 9/431جامع العلوم واحلكم  (9)

 . 6047: رقم ,  5/9413أخرجه البخاري  (4)
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حىت يصري هذا , والشوق إليه , واألن  به, وإجماله, ومهابته, وعظمته وخوفه , وحمبته , هللا تعاىل 

 (3)". الذي يف قلبه م  املعرفة مشاهداً له بعني البصرية

 :يف نونيته  -رمحه هللا-قال اب  القيم

 .ان ـــــــــــــــــــــــــأحبـابه والفضـل للمنـ   ــــــه         بــم وحيـــــــــــــــــــــــــوهـو الودود حيبهـ

 .ان ــــــــــــــــــــــــــهبـم وجازاهـم حبب ثـ           وــــــــــــــوهو الذي جعـل احملبة يف قلـ

 .ران ــــــــــــــــــــــــوضة وال لتـوقع الشـك  ــــــــا         هذا هو اإلحسان حقـاً ال معـ

 .ران ــــــــــــــــــــــال الحتيـاج منه للشـك   لك  حيب ش كورهم و شكورهم        

 (0) .ان ـــــــــــــــــلكـ  يضاعفـه بما حسبـ  ـم         وهو الشكور فل  يضيع سعيه

 :اليقني باسم هللا الرفيق .6
هبذه الصفة مع النف  واخللق , وقد وردت أحاديث التحلي : وم  آثار اليقني باسم هللا الرفيق 

إن الرفق ال يكون يف شئ إال :)  وم  ذلك قوله , ونصوص عديدة حتث على الرفق وتثين على أهله 
  (4)(. م  حيرم الرفق حيرم اخلري :)  وقوله  (9)(.زانه وال ينزع م  شئ إال شانه

, احللم ؛ ألن هللا رفيق ال يعاجل بالعقوبة  اكتساب صفة: وم  آثار اليقني باسم هللا الرفيق 
 . مرتفق هبم , لطيف بعباده 

 : -رمحه هللا –قال اب  القيم 
  (3).وهو الرفيق حيب أهل الرفق بل        يعطيهم بالرفق فوق أمان 

 : أمساء هللا احلسىن الدالة على الرزق واهلبة والعطاء : الرابع 

                                      
 .436/ 9جامع العلوم واحلكم  (3)

 .935:القصيدة النونية ص (0)

 .  9523:رقم,  3/9113أخرجه مسلم  (9)

 . 9529:رقم , 3/9114أخرجه مسلم  (4)

 . 935:القصيدة النونية ص (3)
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 " :األكرم , الكرمي , املعطي , اجلواد , الوهاب , الرازق , الرزاق " اليقني باسم هللا . 1

  : كما قال تعاىل, إذا أيق  العبد باسم هللا الرزاق الذي تكفل بأرزاق العباد ومعاشها 

     
    

  
     

  .[6:هود]  , وأنزل حوائجه باخلالق, أخرج م  قلبه كل تعلق باخللق 

 .جل لقمة عيش قد يعطيه أو مينعهيربأ بنفسه أن يهينها عند أحد ؛ ألو , فما يذل نفسه ألحد , الرزاق 

ملنع واخللق فعلم العبد بتفرد الرب تعاىل بالضر والنفع والعطاء وا: "  -رمحه هللا  -قال اب  القيم 

   (0) . " ومثراته ظاهراً , ولوازم التوكل , والرزق واإلحياء واإلماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً 

والناس يف قضية الرزق حباجة ماسة يف مثل هذا الزمان إىل اليقني باسم هللا الرزاق ؛ ملا نراه م  

 : وقد قال هللا تعاىل , دي بعضهم البعض واللهف املسعور على ما يف أي, هذا التهافت املمقوت 

     
   

    
  . 61:العنكبوت.] 

وهو , بل هناك رزق أجل وأعظم م  هذا , والرزق ال يتعلق فقط برزق األبدان م  الطعام وغريه 

والعلم ما حتيا به , واملعارف , فاهلل يرزق قلوب عباده املؤمنني األخيار م  اإلميان , والقلب , رزق الروح 

فقد  , وسأله أن يرزقه العلم النافع , فإذا أيق  العبد هبذا توجه إىل هللا , ويزيح عنها حجبها , القلوب 

                                      
 312:مفتاح دار السعادة ص (0)
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:  فع  جابر ب  عبد هللا , علم ال ينفع ويستعيذ باهلل م  , يسأل هللا العلم النافع  كان الرسول 

  (9) . ( وأعوذ بك م  علم ال ينفع, اللهم إين أسألك علماً نافعاً )  :يقول  مسعت رسول هللا 

    : أن يسأله االستزادة م  العلم فقال تعاىل  وأمره هللا 

   [ .003:طه ] 

 " :املغين  , غين ال" اليقني باسم هللا .2

أن خزائ  : وم  كمال غناه , إن هللا تعاىل غين بذاته له الغىن الكامل املطلق م  كل وجه 

وأن يديه سحاء يف كل , وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار , السموات واألرض بيده 

أولكم وآخركم وأنسكم يا عبادي لو أن :) كما ورد يف احلديث القدسي , ال يغيضها عطاء , وقت 

وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما 

  (0)(.ينقص املخيط إذا أدخل البحر

وم  كمال وسعة غناه , ومل يك  له كفواً أحد , أنه مل يتخذ صاحبة وال ولداً : وم  كمال غناه 
 .والنعم يف الدنيا واآلخرة كلها م  حبر جوده وكرمه  أن مجيع العطايا واخلريات: أيضاً 

املغين لعباده مبا أدره عليهم م  اخلريات وأنزله م  , فهو الغين بذاته املستغين ع  مجيع خملوقاته 
 .الربكات 

ومىت أيق  العبد هبذه املعاين اليت حيملها اسم هللا الغين أفرد هللا بالقصد يف العبادة بالدعاء 
فكيف يليق , املطلق التام , لرجاء والرغبة والرهبة وغري ذلك ؛ ألنه املتفرد بالغىن الكامل واخلوف وا

–وقد جاء يف حديث عائشة , وهذا الغري لي  له إال الفقر م  كل وجه , بالعبد أن يتوجه إىل غريه 
الرمح  الرحيم ,  احلمد هلل رب العاملني:) كان يقول إذا احتب  املطر   أن رسول هللا  -رضي هللا عنها

                                      
 4/347وأبو يعلى ,  7042:رقم, 7/053والطرباين يف املعجم األوسط ,  19:رقم, 0/914أخرجه اب  حبان  (9)

  (.0500)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  0297: رقم, 

 . 9577 :رقم, 3/0223أخرجه مسلم  (0)
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وحن  , أنت الغين , اللهم أنت هللا ال إله إال أنت , تفعل ما تريد , ال إله إال أنت , مالك يوم الدي  , 
  (9)(. وبماغاً إىل حني , واجعل ما أنزلت لنا قوة , أنزل علينا الغيث , الفقراء 

ورمحته توجب , وإحسانه , وبره , وكرمه , وجوده , ومعرفته بغناه :" -رمحه هللا –قال اب  القيم 
 (4)".وتثمر له ذلك م  أنواع العبودية الظاهرة و الباطنة حبسب معرفته وعلمه, له سعة الرجاء 

؛ ألن الفقر صفة ذاتية ممازمة للعبد  االفتقار التام إىل هللا : وم  آثار اليقني باسم هللا الغين 
والشعور باالفتقار جتعل العبد خائفاً راجياً متوكمًا على ,  فما يستغين ع  هللا طرفه عني, يف مجيع أحواله 

وأال يكله إىل نفسه طرفة عني فيضيع ويهلك , والتوفيق , واحلفظ , وداعياً له يف كل حني باهلداية , ربه 
وال أحد م  , وال تكلين إىل نفسي طرفة عني , أصلح يل شأين كله : )  ؛ وهلذا كان م  دعائه 

   (0)(.خلقك

   :قال هللا تعاىل و 

   

     

  [05:فاطر.]  وعجزه , وذله , فمىت استشعر العبد فقره

, ومىت تعاظم اإلنسان نفسه , وألتجأ واعتصم إىل حول هللا وقوته , وضعفه تربأ م  حوله وقوته , 

كما ورد يف احلديث ,تخر بقوته وتعاىل على هللا وكله هللا إىل نفسه وخذله وحرمه التوفيق والسداد واف

بصق يومًا يف كفه فوضع عليها إصبعه مث قال  أن رسول هللا  الذي رواه ب سر ب  جحاش القرشي 

يتك وعدلتك وقد خلقتك م  مثل هذه حىت إذا سو , يا اب  آدم أىن تعجزين : قال هللا تعاىل : ) 
                                      

واب  , ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه:) وقال ,0995: رقم, 0/376أخرجه احلاكم  (9)

ويف , ( 9401)وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ,  0074:رقم, 0/413وأبو داود ,  220:رقم , 4/970حبان 

 . (0131)صحيح أيب داود 

 .  301: مفتاح دار السعادة ص (4)

, ( هذا حديث صحيح على شرط  الشيخني ومل خيرجاه :) وقال , 9111:رقم , 0/741ه احلاكم أخرج (0)

وصححه األلباين ,  4565:رقم , 3/34والطرباين يف املعجم األوسط ,  01915:رقم, 6/037والنسائي يف الكربى 

 . (997)يف السلسلة الصحيحة 
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وأىن أوان , أتصدق : فجمعت ومنعت حىت بلغت الرتاقي قلت , مشيت بني بردي  ولألرض منك وئيد 

  (9) (.الصدقة 

, أن اسم هللا الغين يورث يف قلب املؤم  الغىن القليب : وم  آثار اليقني باسم هللا الغين 

لي  الغىن ع  كثرة : ) قال  ع  النيب  كما جاء يف حديث أيب هريرة , واالطمئنان النفسي 

 (4)(. العرض ولك  الغىن غىن النف  

وم  يستعفف :)  قال , وتعفف ع  سؤال الناس , فأسعد الناس م  استغىن باهلل ع  الناس 

   (3)(. وم  يستغين يغنه هللا, يعفه هللا 

ومتام , اده بامللك وانفر , الشعور بكمال غىن هللا ع  كل أحد : وم  آثار اليقني باسم هللا الغين 

 . وحينئذ يعظم هللا سبحانه وتعاىل مبا يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته, عزته وسلطانه 

 " :املقيت " اليقني باسم هللا  .5

ويسوق , م  معاين اسم هللا املقيت أنه الذي يعطي أقوات اخلمائق فهو الذي يقيت عباده 

 (0)(.املقيت الرزاق : )  -رمحه هللا-قال الضحاك, اب فيأيت مبعىن الرزاق والوه, األرزاق إليهم 

وأما الرزاق فيتناول , ولكنه أخص م  الرزاق ؛ ألنه خيتص بالقوت ألجل اشتقاقه م  القوت 

 . القوت وغريه

 : كما قال تعاىل , فإذا أيق  العبد أن هللا هو املقيت الذي عليه قوت كل دابة 

   . 

                                      
هذا حديث صحيح اإلسناد :) وقال  4155:رقم , 9/535واحلاكم ,  07176:رقم,  3/901أخرجه أمحد  (9)

 ( .0034)وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة , ( ومل خيرجاه 

 .               0150:رقم, 9/796ومسلم ,  6110:رقم ,  5/9461أخرجه البخاري  (4)

 . 953:احلديث صحيح وقد سبق خترجيه ص (3)

 .  0/549تفسري اب  كثري (0)
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   : كما قال تعاىل , و بيده الرزق فهو يرزق كل دابة [. 01:فصلت]

     

  [ .6:هود .]  توجه إىل هللا واسع الفضل بأن يرزقه م

خلشية وا, واإلخبات , واإلخماص , واهلدى , وخباصة قوت القلوب م  اإلميان , خريي الدنيا واآلخرة 

والعلم النافع ؛ ألن هذا هو القوت احلقيقي الذي إذا حصل للعبد فما يضره ما فاته م  قوت األبدان , 

لست  :) فقال , إنك لتواصل الصوم : حينما قيل له  وهذا هو القوت الذي أخرب عنه النيب , 

 (9)(.كهيئتكم إين أظل أطعم وأسقى 

 كما قال أبو إسحاق األلبرييفقط وإمنا هو   فلي  القوت يف احلقيقة هو الطعام والشراب

 : -رمحه هللا-( ه 361:ت)

  (3).ولي  بأن طعمت وال شربتـا ***   فقوت الروح أرواح املعاين  

االعتماد على هللا وحده والتوكل عليه سبحانه يف طلب الرزق : وم  آثار اليقني باسم هللا املقيت 

ويبعد , وهذا يسكب يف القلب الطمأنينة والرضا , هلل وحده وتعلق القلب با, وجلب النفع ودفع الضر 

 (5).ع  النف  القلق واهللع واملخاوف واهلواج  على الرزق واألجل 
 " :الباسط , القابض " اليقني باسم هللا .4

اسم : إن م  أمساء هللا احلسىن ما ال يؤتى به مفردًا بل ال بد أن يؤتى به مقرونًا مع غريه ومنها 

هبا على الكمال ال يكون إال  الضار النافع ؛ ألن وصف هللا , املعطي املانع , القابض الباسط هللا 

     (0). هبما جمتمعه 

                                      
 . 0019:رقم, 9/773ومسلم ,  0199:رقم, 9/671ي أخرجه البخار  (9)

 .692:اجلامع للمتون العلمية ص (3)

 .621:عبد العزيز اجلليل ص, انظر وهلل األمساء احلسىن  (5)
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إن هللا هو اخلالق القابض الباسط :)  وقد جاء ذكر هذي  االمسني جمتمعة يف قول الرسول 

  (9)(. أهل وال مال وإين ألرجو أن ال ألقى هللا مبظلمة ظلمتها أحداً منكم يف, الرزاق 

 :-رمحه هللا–قال اب  القيم 

   (4).هو قابض هو باسط هو خافض       هو رافع بالعدل واإلحسـان 

هذه األمساء : " يف شرحه هلا البيت  -رمحه هللا -( هـ  0425 :ت )قال حممد ب  خليل اهلراس 

وال أن يثىن على هللا بواحد منها , قرينه  الكرمية م  األمساء املتقابمات اليت ال جيوز أن يفرد أحدمها ع 

؛ ألن الكمال ....وال اخلافض ع  الرافع , فما جيوز أن يفرد القابض ع  الباسط , إال مقرونًا مبقابله 

 .املطلق إمنا حيصل مبجموع الوصفني 

ويبسط األرواح يف , يقبض األرواح ع  األشباح عند املمات : فهو سبحانه القابض الباسط 

ويبسط الرزق مل  , ويبسط األرزاق للضعفاء , ويقبض الصدقات م  األغنياء , ساد عند احلياة األج

فيضيقها حىت , ويقبض القلوب , ويقبضه عم  يشاء حىت ال تبقى طاقة , يشاء حىت ال يبقى فاقة 

قال , ويبسطها مبا يفيض عليها م  معاين بره ولطفه ومجاله , كأمنا يصعد يف السماء , تصري حرجًا 

      :تعاىل 

   
     

                                                                                                          
 . 913: انظر توضيح الكافية الشافية ص (0)

 9/730واب  ماجه ,  4350: رقم, 4/979وأبو داود ,  3245:رقم, 00/417أخرجه اب  حبان  (9)

؛ صححه األلباين يف صحيح ( هذا حديث حس  صحيح :) وقال , 0403:رقم, 4/615والرتمذي ,   9911:رقم,

 . (0136)اجلامع 

 . 931: القصيدة النونية ص (4)
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    .[095:األنعام ".](0)  

, إذ ال باسط ملا قبض , واليقني هبذي  االمسني يؤدي إىل جتريد التوكل عليه وتفويض األمور إليه 
اللهم ال قابض ملا , اللهم لك احلمد كله :)  كما جاء يف دعاء الرسول , وال قابض ملا بسط 

, وال معطي ملا منعت , ملا هديت  وال مضل, وال هادي ملا أضللت , وال باسط ملا قبضت , بسطت 
اللهم أبسط علينا م  بركاتك , وال مباعد ملا قربت , وال مقرب ملا باعدت , وال مانع ملا أعطيت 

  (9)(. ورمحتك وفضلك ورزقك
وكذلك اليقني هبذي  االمسني يقذف يف القلب الرضا مبا قسم هللا م  رزق وغريه وال يتربم وال 

قال , وال باسط ملا قبض , زن ؛ ألن هللا قد قسم األرزاق فما قابض ملا بسط يتسخط وال جيزع وال حي
    : هللا تعاىل 
    

     
     .[69:العنكبوت.] 

وأفضله وهو بسط الرمحة واهلداية على القلب حىت  أعظم البسط وم  اآلثار كذلك سؤال هللا 
 :  قال هللا تعاىل, ويتخلص م  آثار الذنوب واملعاصي , يستضئ بنور اإلميان واهلدى 

    
     

    
     

    
  .[99:الزمر.]  تعاىل  وهو كما قال, وضد ذلك أعظم القبض والتضييق : 

                                      
 . 9/094شرح القصيدة النونية  (0)

,  01335: رقم, 056/ 6والنسائي ,  3411:رقم, 4/96واحلاكم ,  05540: رقم,  393/ 4أخرجه أمحد  (9)

وصححه األلباين يف صحيح ,  4793: رقم, 2/075والبزار ,  3532: رقم, 5/37والطرباين يف املعجم الكبري 

 .  (622: )رقم, 0/953األدب املفرد 
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   [. 095:األنعام.] 

فهو , فله احلكمة البالغة , م  بسط وقبض  وكذلك فإن اليقني بأن كل ما صدر ع  هللا 
هلم واستدراجاً كما قال هللا  ويوسع ويبسط على أعدائه إمماء, يضيق على بعض أوليائه رمحة هبم ولطفاً 

     : تعاىل 
   
   
    

    
   
  .[06, 05:الفجر].  ففي حال القبض يوق  العبد أن

ويف , فيطمئ  ويرضى , وإن مل يظهر له ذلك , هذا القبض والتضييق فيه احلكمة والرمحة للعبد املؤم  
, وأعظمها اللجوء إىل هللا القابض الباسط , نف  الوقت يسعى لدفع هذا التضييق باألسباب الشرعية 

الباسط على , القابض , وإمنا يتعلق مبسبب األسباب , ويأخذ باألسباب اآلخرى مع عدم التعلق هبا 
     :احلقيقة كما قال تعاىل 

     
      
     

   
[.9:فاطر.](0)  

 : احلسىن الدالة على القدرة والغلبة والقوة والقهر أمساء هللا: اخلامس 
 ":العزيز, الكبري , العظيم , اجلبار , القوي , القادر , القاهر , القهار " اليقني باسم هللا .1

أوجبت " القهر والغلبة والقدرة والغلبة والعظمة " إذا أيق  العبد هبذه األمساء اليت حتمل صفات 
واملهيم  , وعلم أن هللا ال يعجزه شئ ؛ ألنه الغالب ,  بقدرة هللا على كل شئ واليقني, له اخلوف منه 
وهم , فواعجبًا كيف جترأ أهل الباطل على املعاصي , ذو امللكوت واجلربوت والسلطان , على عباده 

ولك  علمهم هبذا علم خايل م  اليقني فلو أيقنت قلوهبم , وسلطته , وجربوته , يعلمون بقدرة هللا 
 .بذلك لكان أكرب رادع هلم ع  فعل املعاصي والذنوب 

                                      
 . 711, 625:انظر وهلل األمساء احلسىن عبد العزيز اجلليل ص (0)
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   : قرأ رسول هللا : قالت  –رضي هللا عنها -ع  عائشة 
    

    
   

[.31:إبراهيم.]  (0)".صراطعلى ال: أي  الناس يومئذ ؟ قال: قلت 
وضعفت قواها , فإذا أيق  العبد بصفات القهر والغلبة والعظمة انقمعت نفسه األمارة بالسوء 

 . ع  الشهوة والغضب واهلوى واحلرص على احملرمات 
خشي على نفسه م  عدو متجهم جبار سأل  إذاوكذلك فإن اليقني هبذه الصفات جتعل العبد 

 :قائماً , رافعاً يديه إىل السماء , ربوت هللا بصفات القوة والغلبة والقهر واجل
 .يارب ياذا القوة والسلطان والقهر واجلربوت اكفنيه 

ال إله إال هللا رب , ال إله إال هللا العظيم احلليم : ) يدعو عند الكرب يقول ولذلك كان النيب 
   (9)(. ال إله إال هللا رب السماوات واألرض ورب العرش الكرمي , العرش العظيم 

ويذكر فما , كما أن اليقني هبذه الصفات م  العظمة والعزة يوجب أن يطاع هللا فما يعصى 
  .ويشكر فما يكفر , ينسى 

يطوي هللا عز وجل :)  قال رسول هللا : قال  وقد ورد يف حديث عبد هللا ب  عمر 
مث ,( أي  املتكربون , اجلبارون أي  , أنا امللك :)السماوات يوم القيامة مث يأخذه  بيده اليمىن مث يقول 

وع  عبيد هللا ب  مقسم , ( أي  املتكربون , أي  اجلبارون , أنا امللك :) يطوي األرضني بشماله مث يقول
يأخذ هللا : قال  كيف حيكي رسول هللا   -رضي هللا عنهما-أنه نظر إىل عبد هللا ب  عمر -رمحه هللا–
  ا هللا ويقبض أصابعه ويبسطها أنا امللك حىت نظرت إىل املنرب أن: ) مساواته وأرضيه بيديه فيقول

   .)(3)يتحرك م  أسفل شئ منه حىت إين ألقول أساقط هو برسول هللا 
وعلم , استصغر نفسه " العظمة واجلمال والقوة والكربياء " م  تدبر كذلك صفات هللا م  

ص به م  صفات وعلم أنه ال يستحق أحد ومل ينازع هللا فيما اخت, فلم يتكرب على أحد , حقارهتا 
 .التعظيم والتكبري واإلجمال و التمجيد غريه 

                                      
 9/31واب  حبان , (  خيرجاههذا حديث صحيح اإلسناد ومل:)وقال 4433:رقم, 9/413أخرجه احلاكم  (0)

 (.3972)صححه األلباين يف صحيح ب  ماجه و ,  4359: رقم, 9/393واب  ماجه ,   440:رقم,

 . 9741: رقم,  3/9129ومسلم ,  5216:رقم,  5/9446أخرجه البخاري  (9)

 .9711: رقم ,  3/9032أخرجه مسلم  (3)
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واليقني بكمال عظمة هللا الرب عز وجل يوجب كمال تعلقنا به رجاًء وخوفًا وحمبًة ورغبة ورهبة 
 .وتوكماً وإنابة 

ما فيها : " حلسىن أن م  األقوال يف سبب تسمية أمساء هللا با -رمحه هللا-ولذلك قال اب  العريب 

  (0)". م  معىن التعظيم فكل معىن معظم يسمى به سبحانه 

     :قال هللا تعاىل

    

     

   

 [ . 94:سبأ.]  

ألن ؛ تقطع عروق الشرك م  القلب هي اليت ية هذه اآل:"  -رمحه هللا–قال الشيخ اب  عثيمني 

فكيف , ويصعق أهلها مبجرد تكلمه بالوحي , اإلنسان إذا عرف عظمة هللا حيث ترجتف السماوات 

     (9)". خملوقاً رمبا يصنعه بيده  أن يشرك به شيئاً  إلنسانميك  ل

أن املؤم  ينبغي أن يكون عزيزًا يف " : العزيز" وم  اآلثار املسلكية املرتتبة على اليقني اسم هللا 

فيكون عزيزاً على الكافري  , كائناً م  كان إال على املؤمنني , دينه ؛ حبيث ال يذل أمام أحد م  الناس 

  :  وقد وصف هللا املؤمنني بقوله سبحانه, ذليمًا على املؤمنني , 

   

  [.53:املائدة.] 

 " :اجلبار" اليقني باسم هللا .2

                                      
 .441/ 9انظر أحكام القرآن الب  العريب  (0)

 . 494/ 0قول املفيد شرح كتاب التوحيد ال (9)



- 483 - 
 

فهو القاهر القوي   (4)ويقهرهم على ما يريده , إن اسم هللا اجلبار يأيت مبعىن الذي جيرب الناس 

    :املتعايل العظيم القادر ؛ وهلذا قرنه هللا بامسه املتكرب يف قوله تعاىل 

     

  

  

  

   

    

 [ .94:احلشر .] 
 

سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء :) يقول يف الركوع والسجود  وكان النيب 

ليقني هبذا االسم العظيم يورث تعظيم هللا تعاىل واخلوف منه واهليبة منه ؛ وهلذا قال أبو وا  (0)(.والعظمة

 (9).إىل أي  تريدي  يا أمة اجلبار ؟: فقال, مذكراً للمرأة اليت مرت به متطيبة  هريرة 

احلال إمنا أضافها إىل اجلبار دون باقي أمساء هللا تعاىل الختصاص :"  -رمحه هللا–قال اب  األثري 

  (4)".اليت كانت عليها م  إظهار العطر والبخور والتباهي به والتبخرت يف املشي 

                                      
  . 0/16املفردات يف غريب القرآن  (4)

والبزار ,   174:رقم, 0/941وأبو داود ,  701: رقم, 0/931والنسائي ,  93196:رقم, 6/93أخرجه أمحد  (0)

 (.776)وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ,  9751:رقم, 7/014

,  3073: رقم,  3/72وأبو داود ,  0619: رقم ,4/29واب  خزمية ,  7451: رقم,  9/936أخرجه أمحد  (9)

 . ( 0140: ) وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم,  3119: رقم, 9/0496واب  ماجه 

 .0/945النهاية يف غريب األثر  (4)
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وهذا املعىن يرجع إىل لطف ,  (3)" الذي جيرب الناس بفائض نعمه " ويأيت اسم هللا اجلبار مبعىن 

إذا علم هذا العبد ف, وجيرب املريض واملبتلى , ويغين الفقري , فهو الذي جيرب الكسري , هللا ورمحته ورأفته 

ويزيح عنه كل ما , ويداوي سقمه , ويشفي مرضه , ويرحم ضعفه , توجه إىل هللا تعاىل ؛ ليجرب كسره 

رب اغفر يل :) يف اجللسة بني السجدتني  وهلذا كان م  دعاء النيب , يصيبه م  مهوم الدنيا واآلخرة 

  (5) (.وارمحين واجربين وارزقين وارفعين

 " :مالك امللك , املليك , املالك , امللك " هللا اليقني باسم .5

, ويفرج كربًا , أنه كل يوم هو يف شأن يغفر ذنبًا " : املالك , امللك " وم  معاين اسم هللا 

, ويهدي الضال , ويغين الفقري , وجيرب الكسري , ويغيث اللهفات , ويزيل املشقات , ويكشف غمًا 

ويغري ما شاء م  األمور , ويضع آخري  , ويرفع قوماً , ويذل آخري  ,  ويعز قوماً , وخيذل معرضاً مولياً 

 (0).وعظمة سلطانه, ونفوذ مشيئته , اجلارية على نظام واحد ؛ ليعرف العباد كمال ملكه 

وأنا , أنت ريب , اللهم أنت امللك ال إله إال أنت :) ...يف استفتاح الصماة  وجاء يف دعائه 

     (9)..(. رتفت بذنيب ظلمت نفسي واع, عبدك 

                                      
  . 0/16املفردات يف غريب القرآن  (3)

وصححه األلباين يف سن  اب  ماجه ,   121:رقم, 0/921ه واب  ماج,  913: رقم, 9/76أخرجه الرتمذي  (5)

  (.121:)رقم

  97ص. انظر فتح الرحيم امللك العمام الب  سعدي (0)

 . 770: رقم,  0/545أخرجه مسلم  (9)
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واآلثار املسلكية املرتتبة على اليقني هبذه األمساء كثرية فإن اليقني هبا يؤدي إىل كمال تعلق القلب 

وم  مث سؤال هللا والرغبة إليه وحده ومتام التوكل عليه يف تصريف األمور ؛ ألنه , باهلل وتوجه النف  إليه 

 .ال خيرج شئ ع  ملكه وتدبريه وتصرفه , دبر لألمور امل, املصرف لألكوان , املالك لكل شئ 

 :قال املتنيب 

 .اذره ـــــــــــــوذ به فيمـا أحــــــــا أؤملـه        وم  أعــــــــــــــــوذ به فيمـــــــــــــــــيا م  أل

 (4) .ال جيرب الناس عظماً أنت كاسره       وال يهيضون عظماً أنت جابـره 

 :بصفات هللا من املكر والكيد واحملال و اخلداع واالستهزاء  اليقني.4

املكر والكيد واحملال واخلداع واالستهزاء م  صفات هللا الفعلية اليت ال يوصف هبا على اإلطماق ؛ 

وال يوصف هبا إذا مل , وذمًا يف حال ؛ فيوصف هبا حني تكون مدحًا , ألهنا تكون مدحًا يف حال 

خادع مل  , هللا ماكر باملاكري  : وخري الكائدي  أو يقال , هللا خري املاكري  : تك  مدحًا ؛ فيقال 

 .مستهزئ مل  يستهزئ , خيادعه 

إذا أيق  العبد هبذه الصفات زال م  قلبه خوف املخلوقني وخشيتهم وتوجه بكليته إىل هللا ؛ ألنه 

أن يستهزئ به أو خيادعه ؛ ألنه  وال أحد قادر على, يوق  أال أحد يستطيع أن يكيد به أو ميكر به 

 (0).فاإلميان هبذه الصفات وقاية للعبد م  الوقوع يف املقت والغضب, يعلم أن هللا يستهزئ به وخيادعه 

مراقبة هللا سبحانه وتعاىل وعدم التحيل : وم  اآلثار املسلكية املستفادة م  اليقني هبذه الصفات 

عاىل خري املاكري  فإن هذا يستلزم أن ينتهوا ع  املكر يف التحيل فإذا علم العبد أن هللا ت, على حمارمه 

 .على حمارمه 

                                      
 . 00/951البداية والنهاية  (4)

 .06دالعزيز الصغري ص حصة بنت عب. انظر شرح أمساء هللا تعاىل احلسىن وصفاته الواردة يف الكتب الستة د (0)
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 ":العلو والفوقية واالستواء على العرش والنزول و القرب و الدنو" اليقني بصفات هللا .5

   : وصف هللا نفسه بالعلو والكرب والعظم فقال تعاىل 

    

  [955:البقرة .] وقال تعاىل :  

  
  
  [.2:الرعد  .] 

أي  هللا : فقد قال للجارية , فهو علي بذاته وصفاته وقدره وقهره : فلله العلو املطلق م  كل وجه 

وخضعت كل , دانت له كل اخلمائق بأسرها  (9)(.ا مؤمنةاعتقها فإهن: قال . يف السماء : ؟ قالت

, وما مل يشأ مل يك  , وما شاء كان , وال يسك  ساك  إال بإذنه , فما يتحرك متحرك , املخلوقات له 

, وهذا يوجب توجه العبد بكليته إىل هللا , ومل يهاب إال هللا , فإذا أيق  هبذا مل خيف أحدًا م  اخللق 

مطلع على  , يا هللا ؛ ألنه يعلم أن هللا فوق كل شئ : ه كربه رفع يديه إىل السماء قائمًا فإذا ما نزلت ب

فإذا احتاج العبد إىل ربه وجده قريبًا منه فيدعوه , قريب م  عبده , مستو على عرشه , كل شئ 

   : قال هللا تعاىل , فيستجيب هللا له 

     
    
    

   
  [ .012:البقرة .] 

واجتهد يف أن , وإذا علم بأن هللا ينزل إىل السماء حني يبقى ثلث الليل اآلخر جاهد نفسه 

فقد ورد يف , وجييب سؤله , ويغفر ذنبه , يقضي حوائجه  يصلى هلل يف جوف الليل متضرعًا له أن
                                      

 . 547: رقم, 0/410أخرجه مسلم  (9)
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ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني : ) قال  أن رسول هللا  حديث أيب هريرة 

م  يستغفرين فأغفر له , م  يسألين فأعطيه , ستجب له م  يدعوين فا:) الليل اآلخر يقول يبقى ثلث 

.)(0) 

  :وخماصة القول 

ويذهب , ويزداد يقينه , ينبغي للمؤم  أن يدمي التفكر والتأمل يف أمساء هللا وصفاته لريتقي إميانه 

وحقق , وكلما متع  ونظر يف أمساء هللا وصفاته ازداد إميانًا ويقينًا وثباتًا , ع  نفسه عذاب احلرية والقلق 

وهبذا حيصل ,  بكل أنواع العبادات البدنية مجيع العبادات القلبية م  التوكل واإلنابة مع التقرب إىل هللا

 .املقصود واملطلوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
 .  0123: رقم, 0/413أخرجه البخاري  (0)

 
 ثالثال املبحث

 التصديق بالغيب ومثاره
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 لثاملبحث الثا
 ومثاره التصـديق بالغيـب

 :املراد بالغيب 

 (0). كل ما غاب عنك : والغيب هو , ومجعه غياب وغيوب , الشك  :الغيب لغة 
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وما بعد املوت م  , م  أحوال اآلخرة  رب به النيب هو كل ما غاب عنا مما أخ :واصطالحًا 

احلساب و , والصراط , والعقاب , والثواب , والنار , واجلنة , والبعث بعد املوت , وعذابه , نعيم القرب 

 (9).به يوم القيامة  بكل ما وصف هللا و , والوقوف , وامليزان , 

  : يف قوله تعاىل   هي الغيبيات اليت ذكرها هللا: وقيل املراد بالغيب 

    
   

      
      

     
       .

 (4)[ ".43:لقمان]

  :معىن التصديق بالغيب و 

يف  وأخرب به رسوله , به يف كتابه  االعتقاد اجلازم والتصديق الكامل جبميع ما أخرب هللا 

وما , والبعث بعد املوت , وعذاب القرب ونعيمه , واملوت , بدءًا بالساعة , سنته م  قضايا اآلخرة 

 .  والنار ,  واجلنة, والصراط , واحلساب , حيدث م  أهوال يوم القيامة 

 : عالقة اليقني بالتصديق بالغيب 

فإن التصديق مبا جاء , أن التصديق بالغيب إحدى جماالت اليقني : يتضح م  خمال التعريف 

ويقني , ومبا أخرب به م  األمور الغيبية املاضية واملستقبلية يظهر فيه صدق إميان املؤم  ,  به الرسول 

                                      
 . 0/653لسان العرب  (0)

 . 0/93زاد املسري  (9)

 . 03/022روح املعاين  (4)
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وبكل ما أخرب هللا , اإلميان باليوم اآلخر :  وبرسوله ,  ان باهلل املوق  ؛ ألن م  مقتضيات اإلمي

  وأخرب به رسوله , به  فقد جاء يف حديث جربيل , م  أخبار اليوم اآلخر  ,  وقد سأله ع

اإلميان أن تؤم  باهلل وممائكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤم  بالقدر خريه :)  اإلميان فقال 

 (0)(.وشره

تصديق بالغيب خاصة التصديق بالبعث بعد املوت أصل م  أصول الدي  ورك  م  أركان وال

–ع  عبيد هللا ب  عبد هللا ب  عتبة ب  مسعود فقد جاء يف احلديث , اإلميان مييز به بني املؤم  والكافر 

يا رسول :  فقال لرسول هللا , جبارية له سوداء  أن رجمًا م  األنصار أتى النيب  -رضي هللا عنهم

: قالت , ( أتشهدي  أن ال إله اال هللا :)  هللا إن علي  رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ؟ فقال هلا رسول هللا 

( أتوقنني بالبعث م  بعد املوت : ) قال , نعم : قالت ( أتشهدي  أن حممداً رسول هللا : ) قال , نعم 

   (9)(. فأعتقها: )  فقال رسول هللا , نعم : قالت , 

وصح به النقل ,  وجيب اإلميان بكل ما أخرب به النيب : "  -رمحه هللا–قال اب  قدامة املقدسي 

ومل نطلع , وسواء يف ذلك ما عقلناه أو جهلناه , عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق 

   (4)".على حقيقة معناه 

   : فقال , اب اجلزيل ووعدهم بالثو , الذي  يوقنون بالغيب  وقد امتدح هللا 

   

                                      
 . 1: رقم, 0/47أخرجه مسلم  (0)

 . 9:رقم,  7/411ربى والبيهقي يف السن  الك,  0362:رقم, 9/777أخرجه مالك يف املوطأ  (9)

 .93:ملعة االعتقاد ص  (4)
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   [.09:امللك.]  

اليقني :"  -رمحه هللا–فقد قال اجلرجاين , فالتصديق بالغيب يظهر فيه اليقني ظهوراً جلياً واضحاً 

 (0)".اليقني ارتفاع الريب يف مشهد الغيب : وقيل , ب حتقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وري: 

يف كتابه العزيز على معىن التصديق بالغيب لفظ اليقني ؛ ألن التصديق باليوم  وقد أطلق هللا 

 : قال هللا تعاىل, اليقني باليوم اآلخر : اآلخر تصديقًا جازمًا هو يف احلقيقة 

   

 [.3:بقرةال .] وإمنا خصه , اسم ملا يكون بعد املوت : واآلخرة , أي يصدقون باآلخرة

والرهبة , بالذكر دون سائر الغيبيات ؛ ألن اإلميان باليوم اآلخر أعظم باعث على الرغبة يف الطاعات 

   (9) .ع  املعاصي والسيئات 

, وأساس العمل الدؤوب , ن ورافد م  روافد اإلميا, فالتصديق بالغيب مثرة م  مثرات اليقني 

واإلميان بالغيب أساس : "  -رمحه هللا–قال حممد أمني الشنقيطي , وعمدة اخلوف واخلشية م  هللا 

عمل املسلم كله ومعامماته ؛ ألنه بإميانه بالغيب سيعمل كل خري طمعًا يف ثواب هللا كما يف مستهل 

    : املصحف 

       

   

  

   

                                      
 . 0/449انظر التعريفات  (0)

 .31:تفسري السعدي ص (9)
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   [.0:البقرة ,

4.]   "(4)  

وما فيه م  أمور , م  صفات املؤمنني اإلميان بالغيب خاصة اليوم اآلخر  فقد جعل هللا 

والبعد ع  , جب اليقني ؛ ألن اليقني باليوم اآلخر أقوى باعث على عمل الصاحلات الغيب اليت تستو 

, ويف املقابل فإن التعلق بالدنيا وضعف اليقني باآلخرة سبب للتقصري يف الطاعات , املعاصي والسيئات 

   : قال هللا تعاىل , واالنغراق يف املعاصي والسيئات 

   

   [.91:القيامة ,

     :وقال تعاىل  [. 90

  

    

[ .97:اإلنسان.]   وقال هللا تعاىل:    

   

   

   

  [ . 00:ي .] 

وإمنا كان التصديق بالغيب منبعًا م  منابع اليقني ؛ ألن التصديق بالغيب أصل اخلشية واخلوف 

وهو م  هذا , ويبادر لكل خري وبر , ومبخافة هللا بالغيب سيتجنب املوق  كل شر وسوء , م  هللا 

                                      
 . 1/946أضواء البيان  (4)
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فإن مل , أن تعبد هللا كأنك تراه :) مرفوعًا  حيمل معىن اإلحسان كما جاء يف حديث عمر اجلانب 

 .وهذا اإلحسان هو أقوى عامل على اكتساب خشية هللا سبحانه (0)(.تك  تراه فإنه يراك 

وفيما يلي سأذكر هذه اجملاالت , وإن جماالت التصديق بالغيب كثرية يظهر فيها اليقني جليًا 

 . املرتتبة على اليقني هبا  واآلثار

 :جماالت التصديق بالغيب وعالقة اليقني هبا 
 :التصديق بالساعة وأشراطها : أوالً 

وإيذان بنهاية هذا العامل الكوين آتية الريب فيها إال أن , إن الساعة اليت هي بداية يوم القيامة 

   :هللا أخفاها ليستعد هلا العباد قال هللا تعاىل 

   
    
    
     

   
 [.05:طه] 

 واملؤم  املوق  بالساعة يعلم يقينًا بوقوعها فما يكذب هبا بل هو يف جد وعمل قبل وقوعها كما

    : قال تعاىل

   
    
    
   

    
     

    

                                      
 . 19:سبق خترجيه ص (0)
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 [ .)01:الشورى .] الذي قال هللا تعاىل فيه خبماف الكافر:  

     
    

     
      

  [.49:اجلاثية] 

ولقرب وقوع يوم القيامة ؛ جعله هللا سبحانه  , ن ي وق  بقرب قيام الساعة ولذا جيب على العبد أ

    : قال تعاىل , كغد 

  [.01:احلشر.]  قال تعاىل , والغد هو ما بعد يومك:  

    

   [ .7, 6:املعارج .] قال تعاىل و: 

    
     

    
   

  [.01:حممد .] وإذا كان األمر كذلك فأوىل بنا أن

, فعندها ال ينفع احلذر واحليطة , غافلون  نصرف اهتمامنا إىل التهيؤ له قبل أن يأتينا بغتة وحن  عنه

 .فقد تفجؤنا بعدها الساعة وأوىل بنا أال نضيع ساعة م  أعمارنا يف غري رضى الرمح  

إمنا أجلكم يف أجل م  خما م  :)  قال رسول هللا  –رضي هللا عنهما-ويف حديث اب  عمر

  (0)(.األمم ما بني صماة العصر إىل مغرب الشم  
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بالساعة منشأه الغفلة والتعلق بالدنيا ونسيان اآلخرة ؛ ألهنم ال يوقنون بأن هناك حياة والتكذيب 
 .آخرى يتحقق فيها العدل املطلق ليجزي هللا أهل اإلحسان إحساناً وأهل السوء سوءاً 

فهي إنذارات وهتديد ؛ ليستعد هلا م  يستعد , فأشراط الساعة تدل على قرب وقوع يوم القيامة 
 .ويتعظ م  كان متعظاً , ظ م  كان غافمًا ويستيق, 

م  بيان  وملا كان أمر الساعة شديداً ؛ كان االهتمام بشأهنا أكثر م  غريها ؛ وهلذا أكثر النيب 
 .أشراطها وعماماهتا ليتأهبوا هلا 

أو , طلوع الشم  م  مغرهبا : بادورا باألعمال ستاً : ) قال  أن رسول هللا  ع  أيب هريرة 

: واملراد خباصة أحدكم  (9)(.أو أمر العامة , أو خاصة أحدكم , أو الدابة , أو الدجال , ان الدخ

 (4).القيامة : بالتصغري وأمر العامة ( خويصة أحدكم :)ويف رواية , املوت 
, بادروا باألعمال سبعًا هل تنتظرون إال فقرًا منسيًا :) قال  أن رسول هللا  وع  أيب هريرة 

أو , أو الدجال فشر غائب ينتظر , أو موتًا جمهزاً , أو هرمًا مفنداً , أو مرضًا مفسداً , غيًا أو غىن مط
  (0)(.الساعة فالساعة أدهى وأمر 

حبصول  أن ينقطعيبعث اإلنسان على العمل زم  املهلة قبل  وأشراط الساعة عماماتواليقني ب
ا اليت إذا وقعت ال ينفع نف  إمياهنا مل ووقوع عمامات الساعة الكربى خاصة طلوع الشم  م  مغرهب

    :قال هللا تعاىل , تك  آمنت م  قبل 

   

     

     
                                      

 .  4979: رقم, 4/0973أخرجه البخاري  (0)

 .   9237:رقم, 9967/ 3أخرجه مسلم  (9)

 . 17/ 01شرح النووي على مسلم  (4)
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  .[051:األنعام  .] 
 :التصديق باملوت : ثانياً 

انتهاء أجل  : والقيامة الصغرى هي , املوت أو القيامة الصغرى : إن م  مقدمات اليوم اآلخر 
   :قال هللا تعاىل  ,فينتقل بوفاته م  الدنيا إىل اآلخرة , شخص بالوفاة  كل

    
   

    
    

     
   

   [ .015:ال عمران .]
ألي  تشهدون أن ال إله إال هللا وأن :)  قال رسول هللا : قال  وع  حذيفة ب  أسيد الغفاري 

وأن , وأن البعث بعد املوت حق , وأن املوت حق , وناره حق , وأن جنته حق , حممداً عبده ورسوله 
فاحلديث يبني  (9)(.بلى نشهد بذلك  : قالوا . وأن هللا يبعث م  يف القبور , الساعة آتية ال ريب فيها 

                                      
قال هذا حديث حس  غريب ال نعرفه م  حديث األعرج ع  :) وقال ,  9416:رقم, 3/559أخرجه الرتمذي  (0)

ويف ضعيف اجلامع , ( 0666) وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ,  (أيب هريرة إال م  حديث حمرز ب  هارون

    (.9405)الصغري 

/ 01)ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة و ,  4159: مرق, 4/011أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (9)

672 .)  
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 : اليقني باملوت وبأنه حق واقع على كل حي ال مفر منه كما قال هللا تعاىل : أن م  عقيدة املؤم  
     

[.45:األنبياء.] 
فاملؤم  , وت أن وقت املوت مغيب عنه استأثر هللا بعلمه ومما يزيد املؤم  تصديقًا ويقينًا بامل

فع  عبد هللا ب  عمر , جيتهد يف عمل الصاحلات واالبتعاد ع  السيئات ؛ ألنه ال يدري مىت يأتيه أجله 
   مفاتيح الغيب مخ  ال يعلمها إال هللا:)  قال أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما–

    
   

      
      

      
      

فيه أشبه بشك ال يقني ما رأيت يقينًا ال شك : "  -رمحه هللا–قال احلس  البصري  (4)[.(.43:لقمان]
 (3)".فيه كاملوت 

ومع ذلك ال , وي وق  بأن املوت يباغته يف أي حلظة , وال نرى له مستعداً , فالكل ي وق  باملوت 
 .عجباً الب  آدم كيف يغفل ولي  مغفواًل عنه , جند م  يهابه 

 :وإن لليقني باملوت آثاراً ومثرات منها 
 :ب وعدم التسويف فيها املسارعة للتوبة من الذنو : أوالً 

ولك  , لو كان عندنا يقني  باملوت كما كان عند السلف الصاحل ملا سوفنا يف التوبة م  الذنوب 

وازدادت غفلتنا وأسرافنا على أنفسنا باملعاصي والذنوب , اليقني باملوت ضعف يف قلوبنا فضعف إمياننا 

فإن اإلنسان ال يدري مىت , واخلطب جليل ,  ولو تأمل اإلنسان وتفكر يف املوت لوجد األمر خطرياً , 

وحيمل م  فراشه إىل , وينام وال يستيقظ , وال يعود , قد خيرج اإلنسان م  بيته , يوافيه األجل احملتوم 

فاليقني مبثل هذا يستوجب م  املؤم  أن ينتهز , وال خيرج منه إال جنازة , وقد يدخل بيته , سرير غسله 

                                      
   3391: رقم, 3/0744أخرجه البخاري  (4)

 . 4/949أخرجه أبو نعيم يف احللية  (3)
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وراجع ,  وأن يكون اإلنسان دائمًا مستشعرًا بأنه تائب إىل هللا ,   هللا فرصة العمر بالتوبة إىل

  .وهو على خري ما يرام , ومنيب حىت يأتيه األجل احملتوم 

 (9)". انظر كل عمل كرهت املوت م  أجله فاتركه : "  -رمحه هللا-( هـ 031:ت) قال أبو حازم

فإن التائب يكثر م  ذكر املوت , بالعمل الصاحل فإذا كان ذكر املوت جيعل اإلنسان يبادر عمره 

 .وجيدد هلا التوبة , فينزجر ع  املعاصي وينزعج منها , ؛ لينبعث م  قلبه اخلوف واخلشية 

وقناعة , تعجيل التوبة : م  أكثر م  ذكر املوت أ كرم بثماثة أشياء :"  -رمحه هللا–قال الدقاق 

, وترك الرضا بالكفاف , تسويف التوبة : بثماثة أشياء  وم  نسيه عوقب, ونشاط العبادة , القلب 

  (4) ".والتكاسل يف العبادة 

وإما مسيئًا فلعله , زداد ال يتمىن أحدكم املوت إما حمسنًا فلعله ي: )  وقال رسول هللا 

لى احلديث يدل عو , والتوبة , واالستغفار , إلقماع أي يسرتضي هللا با" : يستعتب"فقوله  (3)(.يستعتب

ع  أن يتمىن  أن دوام ذكر املوت جيعل اإلنسان ي عجل التوبة قبل أن ميوت مأخوذ م  هني النيب 

 .أو لعله يزداد إحساناً وهللا أعلم , العبد املوت طمعاً يف التوبة قبل املوت 

                                      
 . 7/023أخرجه اب  أيب شيبة يف مصنفه  (9)

 . 9/15فيض القدير  (4)

 . 6111:رقم, 6/9633أخرجه البخاري  (3)
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ل فقد قا, واملبادرة إىل التوبة واإلنابة واالقماع م  الذنوب قبل املوت م  عمامات سعادة املرء 

وإن م  السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه , ال تتمنوا املوت فإن هول املطلع شديد :)  رسول هللا 

 (0)(.هللا اإلنابة 

 :املبادرة الغتنام األعمار واألوقات باألعمال الصاحلات : ثانياً 

, الصاحل ويبعث على العمل , وع  األبدان الراحة , إن اليقني باملوت ميسح ع  األجفان النوم  

ما أحد ينزل : " قال  -رمحه هللا-  (ه أو بعدها001 :ت) ع  عون ب  عبد هللاف, ويزيد يف االجتهاد 

كم م  مستقبل يوماً ال يستكمله وراج غداً ال يبلغه , املوت حق منزلته إال عبد عد غداً لي  م  أجله 

 (4)".إنك لو ترى األجل ومسريه ألبغضت األمل وغروره 
, فأورث جداً واجتهاداً يف الطاعات  الصاحل ملوت هو السر الذي كان يسري يف نفوس السلفواليقني با

 (3). شيئاً  العمل يف يزيد أن قدر ما , غداً  متوت إنك:  سلمة ب  حلماد قيل لولذا 

وعمل , الكي  م  دان نفسه :)   قال رسول هللا: قال  احلديث ع  شداد ب  أوي  ويف 

مبعىن أن العاقل م  أيق  باملوت فاغتنم  (0)(. عاجز م  اتبع نفسه هواها ومتىن على هللا ملا بعد املوت وال

                                      
 
 

والبيهقي يف الشعب ,  0055:رقم, 0/432وعبد ب  محيد ,  03613: رقم, 449/  4د أخرجه أمح (0)

  (.9/912)يف السلسلة الضعيفة وضعفه األلباين ,  01512:رقم, 7/469

 . 43264:رقم, 7/052أخرجه ب  أيب شيبة يف مصنفه  (4)

 04/325سري أعمام النبماء  (3)

هذا حديث صحيح على شرط :) وقال 020: رقم, 0/095كم واحلا ,  07063: رقم, 093/ 3أخرجه أمحد  (0)

هذا حديث حس  :)  9352: رقم, 3/641والرتمذي ,  3961:رقم, 9/0394واب  ماجه , ( البخاري ومل خيرجاه
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وأما الغافل م  فرط يف أوقاته لغفلته , وبادر حياته بالصاحلات قبل أن يدامهه املوت , وقته بالطاعات 

 . وأسرف على نفسه باملعاصي والسيئات , ع  املوت فتهاون يف الطاعات 

ونفاسة عمره فسيأيت عليه موقفان يندم فيهما على ما , وشرف زمانه , ة وقته ومن جهل قيم

 :ضيع من حياته وال ينفعه حينها الندم 

   : عند املوت واالحتضار حني يقول  :املوقف األول 

   

     

     

    

    

 [.011, 22:املؤمنون] 

حينها توىف كل نف  ما , يوم تعرض األعمال على هللا , يوم القيامة : يف اآلخرة  :املوقف الثاين 

   : عندها يقول , عملت 

  

    

 [.09:السجدة .] 

                                                                                                          
وضعفه األلباين يف ,  4312: رقم, 307/ 1والبزار ,   7030: رقم,  7/910والطرباين يف املعجم الكبري , (. 

  (.5402)السلسلة الضعيفة 
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والتوبة م  , يف كتابه م  ذكر املوت ؛ ليستعد العباد باألعمال الصاحلات  أكثر هللا وقد 
 : فقال هللا تعاىل , فمىت جاء األجل ختم على العمل , الذنوب والسيئات 

   

    

     

   

   

    

     

   

    

    

    

    

    

     

 [.00, 2:املنافقون]
إذا ذهب  كان رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما-وع  الطفيل ب  أيب ب  كعب ع  أبيه 

, جاءت الراجفة تتبعها الرادفة , اذكروا هللا , اذكروا هللا , يا أيها الناس :)  فقال , ثلثا الليل قام 
  (0)(.جاء املوت مبا فيه , جاء املوت مبا فيه 

                                      
( هذا حديث حس  صحيح:) وقال  9357: رقم, 3/646والرتمذي ,  90930:رقم, 45/065أخرجه أمحد  (0)

, ( حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :) وقال  4571 :رقم, 504,  9/390واحلاكم , ( 33)ووكيع يف الزهد , 

 . 01572,  0322,  507 :رقم,  0/423والبيهقي يف الشعب , ( 071)وعبد ب  محيد رقم,  0/956وأبو نعيم 



- 512 - 
 

وأيق  مبا سيلقاه م  اجلزاء والثواب جد يف العمل الصاحل ,  مىت أيق  بلقاء هللا وإن العبد 
   : قال هللا تعاىل, وصرب على ما يلقاه م  نصب وتعب 

    

    

[.6:االنشقاق  .]لقاء هللا فعندما ي ذكر العبد نفسه دائمًا ب  فإن هذا يوقد يف قلبه احلماس للعمل
ولألسف أن أكثر , لي  عنده شئ م  العمل الصاحل , لآلخرة خوفًا م  أن يلقى هللا صفر اليدي  
ماذا سيعمل , فتجد أن محاسهم وجدهم للدنيا فيخطط , الناس اليوم إال م  رحم هللا يف غفلة ع  هذا 

   :وصدق هللا , فأكثر الناس يف غفلة ع  هذا , رك غداً أم ال غداً وبعد غد ؟  وهو ال يدري أيد
     

    

     

 [.64:املؤمنون .] 

اغتنم مخساً  : )لرجل وهو يعظه  قال رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما–وع  اب  عباس 
, وفراغك قبل شغلك , وغناءك قبل فقرك , وصحتك قبل سقمك , شبابك قبل هرمك : قبل مخ  

 (9)(.وحياتك قبل موتك 
وما أكثر عبد ساعة املوت إال , طوىب مل  ذكر ساعة املوت : "  -رمحه هللا-وقال ثابت البناين 

 (4)".ر ؤى ذلك يف عمله 
أي قوم املداومة املداومة فإن هللا مل جيعل لعمل املؤم  أجمًا :"  -رمحه هللا–وقال احلس  البصري 

 (0)".دون املوت 
    : فالبدار البدار لعمل الصاحلات قبل 

     
                                      

وصححه , ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه :) وقال  7136:رقم, 3/430أخرجه احلاكم  (9)

   (.0177)ويف صحيح اجلامع الصغري , ( 4455)األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 

   9/496أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)
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  [.56:الزمر.]  ت وأيق  فالعبد إذا حضره املو
 . واطلع على حقيقة األمر أدركته احلسرة والندامة على ما فرط م  األعمال الصاحلات , به 

: بادروا باألعمال ستًا : )  فقال , على اغتنام العمر قبل انتهاء األجل  وقد حث النيب 
مر العامة أو أ, أو خاصة أحدكم , أو الدابة , أو الدجال , أو الدخان , طلوع الشم  م  مغرهبا 

 (4).القيامة : بالتصغري وأمر العامة( خويصة أحدكم :)ويف رواية,املوت : واملراد خباصة أحدكم  (9)(.
هل تنتظرون إال فقراً منسياً : بادروا باألعمال سبعًا :) قال  أن رسول هللا  وع  أيب هريرة 

أو , أو الدجال فشر غائب ينتظر , جمهزاً  أو موتاً , أو هرماً مفنداً , أو مرضاً مفسداً , أو غىن مطغياً , 
   (3)(.الساعة فالساعة أدهى وأمر
, واملوت م  اإلنسان قريب , إن احلزن على الدنيا طويل :"  -رمحه هللا-قال إبراهيم ب  أدهم

, فبادر بالعمل قبل أن تنادى بالرحيل , وللبلى يف جسمه دبيب , وللنف  منه يف كل وقت نصيب 
 (5)".لعمل يف دار املمر قبل أن ترحل إىل دار املقر واجتهد يف ا

 :قال الشاعر 
 .املوت ال شك آت فاستعد له         إن اللبيب بذكر املوت مشغـول 
 (6).فكيف يلهو بعيش أو يلذ به          م  الرتاب على عينيـه جمعـول 

يا حممد عش :) فقال  إىل النيب  جاء جربيل : قال  وع  سهل ب  سعد الساعدي 
 (7)(.واعمل ما شئت فإنك جمزئ به , وأحبب م  أحببت فإنك مفارقه , ما شئت فإنك ميت 

                                                                                                          
 .  0/7رك الزهد الب  املبا (0)

 .   426:سبق خترجيه ص (9)

 . 17/ 01شرح النووي على مسلم  (4)

 . 427:سبق خترجيه ص (3)

 .  07/ 1أخرجه أبو نعيم يف احللية  (5)

 . 0/033بستان الواعظني  (6)
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 .واملعىن فليتأهب م  غايته املوت باالستعداد ملا بعده باألعمال الصاحلات واملسارعة للطاعات 

يقني باملوت فإن عدم ال, وإذا كان اليقني باملوت يؤدي إىل اغتنام األوقات باألعمال الصاحلات 

ويدل , والتهاون يف الطاعات والواجبات , وفعل املعاصي والسيئات ,  سبب للغفلة والبعد ع  هللا 

     : على هذا قوله تعاىل 

    

   

   

   

   

    

 [.37,  34:املدثر] 

وكل م  أيق  باملوت فاستعد للقاء ربه قبل لقاءه باالستقامة على شرعه والسعي يف رضاه طمأنه 

  : عند موته مبمائكة تبشره برمحة هللا ورضوانه كما قال هللا تعاىل 

    

   

   

                                                                                                          
والطرباين يف املعجم , ( هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :) وقال,  7290:رقم, 3/461أخرجه احلاكم  (7)

: يف صحيح اجلامع رقم و ( 140: )وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم,  3971: رقم, 416/ 3ألوسط ا

(3455 .)   
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    [ .41:فصلت] 

 :الزهد يف الدنيا : ثالثاً 

إن اليقني باملوت حني يستقر يف القلب استقرارًا تامًا تنطلق النف  م  عقال الشح والبخل إىل 

وم  التعلق ,  إىل حياة القلب والقرب م  هللا  وم  دائرة الغفلة والبعد ع  هللا , الصدقة والبذل 

  :قال هللا تعاىل , والسعي هلا , ل لآلخرة بالدنيا واالنغراق يف طلبها إىل العم
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   [.015:ال عمران .] 

    :وقال تعاىل 

      

    

   

 [ .5:فاطر .] 

   (0)(. كفى باملوت مزهداً يف الدنيا ومرغباً يف اآلخرة :)  وقال رسول هللا 

, وشهد أين رسولك , اللهم م  آم  بك : ) قال  أن رسول هللا  وع  فضالة ب  عبيد 

ومل يشهد أين , وم  مل يؤم  بك , وأقلل له م  الدنيا , وسهل عليه قضاءك , فحبب إليه لقاءك 

  (9)(.وأكثر له م  الدنيا , وال تسهل عليه قضاءك , رسولك فما حتبب إليه لقاءك 

فم  أيق  بلقاء هللا استعد , كد على أن اليقني باملوت والزهد يف الدنيا متمازمان فهذا احلديث يؤ 

  .للموت وزهد يف الدنيا ورغب يف اآلخرة 

واألكدار توجه إىل , والغموم , واألحزان , وأهنا مليئة باهلموم , وإن م  عرف حقيقة هذه الدنيا 

ففي كل يوم يقول , والسفر لآلخرة , م متزود للرحيل فهو يف كل يو , واستعد للقاءه , هللا امللك العمام 

                                      
وضعفه ,  01553:,رقم 7/459البيهقى يف شعب اإلميان و ,  43492: رقم, 7/71أخرجه اب  أيب شيبة  (0)

 (. 3013:)األلباين يف ضعيف اجلامع رقم 

صححه و , ( إسناده صحيح :) -رمحه هللا–قال شعيب األرنووط ,  911: رقم, 0/341أخرجه اب  حبان  (9)

 .(0400:)يف صحيح اجلامع رقم و , ( 0441:) األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم
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بل جد وكد وبذل , وال خوف م  املستقبل , فما أسى على املاضي , هذا يومي الذي أموت فيه 

 .وترك أمسه وغده, وإرادة ال تضعف الستغمال حلظته ويومه , وعزمية ال تلني , وعمل 

–قال املناوي , م  طلب نعيماً ال موت فيه  فالعاقل, ت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم واملو 

, واستنار الصدر بنور اليقني , انقشعت الظلمة , فإذا أكثر اإلنسان ذكر املوت بقلبه :"  -رمحه هللا

ورآها أنفاساً , وبني كل أمنية , فرآه قاطعًا لكل لذة حائمًا بينه , وهو عاقبة األمر , فأبصر املوت 

وأذهلته العرب , فركبته أهوال اخلطر , وينقضي املدد , ال يدري مىت ينفذ العدد وأوقاتاً حمدودة , معدودة 

, فزهد يف أمنيته , وذبلت نار شهوته , ومخدت نفسه , فانكسر قلبه , وتردد بني اخلوف والرجاء , 

  (0)".ورضي بأدىن عيشه 
والتوجه , ار الفانية ذكر املوت يورث استشعار االنزعاج ع  هذه الد:"  -رمحه هللا-قال القرطيب

  (9)".يف كل حلظة إىل اآلخرة الباقية 

فمابد م  دخول , ومهما طال العمر , ومهما عظمت فهي حقرية , مهما طالت قصرية والدنيا 

فلما انتهينا إىل القرب جثا على , يف جنازة  كنا مع رسول هللا : قال  فع  الرباء ب  عازب , القرب 

  (4)(.إخواين ملثل هذا اليوم فاعدوا : مث قال , فبكى حىت بل الثرى , تقبلته فاس, فاستدرت , القرب 

                                      
 .  9/16فيض القدير  (0)

 .  9/16املرجع السابق  (9)

والطرباين يف ,   6417: رقم, 4/462والبيهقي يف السن  الكربى , ( 3015) :رقم, 9/311أخرجه اب  ماجه  (4)

ويف صحيح الرتغيب , ( 0750)وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  9511: رقم, 4/29املعجم األوسط  

 (. 9652)ويف صحيح اجلامع , ( 4441) والرتهيب 
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أن نيب هللا  حديث عبد هللا ب  مسعود : ومما يدل على أن تذكر املوت يورث الزهد يف الدنيا 

  وليذكر , والبط  وما وعى , فليحفظ الرأس وما حوى , م  استحىي م  هللا حق احلياء : )...قال

  (3)(.وم  فعل ذلك استحى م  هللا حق احلياء , وم  أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا , والبلى املوت 

وم  أقوى األسباب اليت تدعو اإلنسان للزهد يف الدنيا هو أن يعلم أنه يف الدنيا مسافر واملسافر 
األمثلة اليت وم  أروع , فكذلك اإلنسان البد له م  يوم ميوت فيه , مهما طال سفره البد أن ينتهي 

مبنكيب فقال  أخذ رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما–جتسد املعىن السابق حديث عبد هللا ب  عمر 
إذا أمسيت :) يقول  -رضي هللا عنهما–وكان اب  عمر ( ك  يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل :) 

(. وم  حياتك ملوتك, رضك وخذ م  صحتك مل, وإذا أصبحت فما تنتظر املساء , فما تنتظر الصباح 
(0) 

وما للدنيا وما , ما يل وللدنيا :)  قال رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما-وع  اب  عباس 
والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة , يل 

  (9)(.م  هنار مث راح وتركها 
كيف , وأم  النار واردها , يا عجباً كيف أن  بالدنيا مفارقها : "  -رمحه هللا–قال اب  اجلوزي 
وسنته هتدم , وشهره يهدم سنته , كيف يفرح بالدنيا م  يومه يهدم شهره , يغفل م  ال ي غفل عنه 

 (4)".وحياته إىل موته , كيف يلهو م  يقوده عمره إىل أجله , وعمره خطاه إىل قربه , عمره 

                                      
 .936:سبق خترجيه ص (3)

: رقم, 3/567والرتمذي ,  3003:رقم,9/0471وزاد اب  ماجه ,  6154: رقم, 5/9451أخرجه البخاري  (0)

  (. وعد نفسك م  أهل القبور:)  9444

 03/965واب  حبان , (. صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه :) وقال 7151:رقم, 3/433أخرجه احلاكم  (9)

إسناده :) -رمحه هللا-وقال شعيب األرنؤوط,  00121: رقم, 00/497والطرباين يف املعجم الكبري ,  6459:رقم,

 (.342:)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقمو , (. قوي 
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     :قال هللا تعاىل 

     . [

وهلل , وال تطرف مرة أخرى إال بني يدي هللا , والعني قد تطرف , فالَنف  قد خيرج وال يعود [. 13:مرمي
  (3)".فضح املوت الدنيا فلم يرتك فيها لذي لب فرحاً :" إذ يقول -رمحه هللا–در احلس  البصري 

والوقوف بني , ذكر املوت : شيئان قطعا عين لذة الدنيا : "  -رمحه هللا-براهيم التيميوقال إ
  ."(5)يدي هللا 

م  عرف املوت حق معرفته نغص عليه الدنيا :"  -رمحه هللا– (هـ 054: ت ) وقال عمر ب  ذر
  (7)".أيام حياته

أهل الدنيا ما هم فيه م   لقد نغص هذا املوت على:"  -رمحه هللا–وقال عمر ب  عبد العزيز 

فالويل , أتاهم حياض املوت فاخرتمهم , فبينما هم فيه كذلك وعلى ذلك , غضارة الدنيا وزينتها 

فيقدم لنفسه خرياً جيده بعد ما فارق الدنيا وأهلها , واحلسرة هنالك مل  مل حيذر املوت ويذكره يف الرخاء 

 (0) .مث بكى حىت غلبه البكاء " 

 :ة القلب يقظ: رابعاً 

فاليقني باملوت وما بعده يلني , وحياة الروح , إن دوام ذكر املوت يكسب العبد لذة رقة القلب 

إن ذكر املوت إذا فارق قليب :"  -رمحه هللا-(  هـ  090 :ت )  قال الربيع ب  أيب راشد, القلب القاسي 

  (4)".ساعة فسد علي قليب 

                                      
 . 9/2التبصرة  (4)

  .  9/032أخرجه أبو نعيم يف احللية  (3)

 . 5/11أخرجه أبو نعيم يف احللية  (5)

 . 35/96تاريخ دمشق  (7)

 .  5/963أخرج أبو نعيم يف احللية   (0)

 . 7/909أخرجه اب  أيب شيبة   (4)



- 511 - 
 

ومل يدع لذي لب فرحاً يا هلا م  , ا املوت فضح الدنيا إن هذ:"  -رمحه هللا–قال احلس  البصري 

 (3)".موعظة لو وافقت م  القلوب حياة 

وسارع إىل التربؤ م  حقوق ,  فاستعد للقاء هللا , فإذا رق القلب أوجب له حياة القلب 

نده كما جاء أو ليلتني إال ووصيته مكتوبة ع, فاملوق  باملوت ال يبت ليلة , وردها إىل أصحاهبا , اخللق 

 . ؛ حرصاً أال يرتك يف ذمته حق ألحد  (5)يف احلديث 

  (6)(.أكثروا م  ذكر هادم اللذات : ) على اإلكثار م  ذكر املوت فقال وقد حث الرسول 
قال هللا تعاىل , واستعداده ليوم الرحيل , وانتباهه م  غفلته , ألنه بذكر املوت تكون يقظة القلب 

 :      

    

  

 [ . 96, 95:الرمح ] هذه هي احلقيقة املرة لكل حي اليت غفل عنها كثري م  الناس
 .وقلت حسناته , وكثرت ذنوبه , ونسي آخرته , فانغرق يف دنياه , 

إين مل أمجعكم ألمر :" فقال , د أن مجعهم الناس بع -هللا محهر -عمر ب  عبد العزيز وخطب 
واملكذب , املصدق به أمحق  وجدتف, أنتم إليه صائرون وما  ,معادكم  مرأ رت يفنظولك  , ه تأحدث

  (0)". به هالك مث نزل
أن  :" ومعىن قوله: " -رمحه هللا -معلقًا على كمام عمر ب  عبدالعزيز  -رمحه هللا–قال اب  كثري 

وهو مع ذلك , وال خياف م  هوله , وال حيذر منه , أي ألنه ال يعمل له عمل مثله "  املصدق به أمحق

                                      
 . 0/907 الزهد الكبري أخرجه البيهقي يف  (3)

 .0697: رقم, 0932/ 4؛ رواه مسلم  9517: رقم, 4/0115أخرجه البخاري  (5)

 .921:سبق خترجيه ص (6)

  . 0/30سرية عمر ب  عبد العزيز  (0)
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وهو مع ذلك يتمادى يف لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه فهو أمحق هبذا , موق  بوقوعه , مصدق به 
 (9) ". واألمحق يف اللغة ضعيف العقل, االعتبار 

 :الشوق إىل لقاء هللا تعاىل : خامساً 
واليقني بلقاء هللا حق ال , وم  أحس  العمل أحب لقاء هللا ,   باملوت أحس  العمل إن م  أيق

وأشهد أن وعدك حق :) ..قال  أن رسول هللا  ويف احلديث الذي رواه زيد ب  ثابت , شك فيه 
  (4)..(. وإنك تبعث م  يف القبور , ولقاءك حق والساعة آتية ال ريب فيها 

إنكم :) خيطب على املنرب يقول  مسعت رسول هللا : قال  -عنهمارضي هللا –وع  اب  عباس 
   (3)(. مماقو هللا حفاة عراة غرالً 

اللهم حبب املوت إىل م  يعلم أين :)  قال رسول هللا : قال  وع  أيب مالك األشعري 
, برهبا  ألن النف  إذا أحبت املوت أنست:"  -رمحه هللا  –قال عبد الرؤوف املناوي  (5)(.رسولك 

   (6)". فاحنط م  درجات املتقني, وإذا نفرت منه نفر اليقني , ورسخ يقينها يف قلبها 
؛ وإمنا  (0)(. حتفة املؤم  املوت : )  ع  النيب  -رضي هللا عنهما–ع  عبد هللا ب  عمرو 

اء هللا أحب هللا وم  أحب لق, حتفة املؤم  املوت ؛ ألن ما بعد املوت إال لقاء هللا تعاىل  جعل النيب 
                                      

 . 3/016تفسري اب  كثري  (9)

اإلسناد هذا حديث صحيح :) وقال  0211: رقم, 0/627واحلاكم ,  90701:رقم, 5/020أخرجه أمحد  (4)

,  0310: رقم, 9/450ويف مسند الشاميني ,  3114: رقم, 5/002والطرباين يف املعجم الكبري , (. ومل خيرجاه 

 (427)ضعفه األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب و 

 .  9161: رقم ,  3/9023ومسلم ,  6061: رقم, 5/9420أخرجه البخاري  (3)

,  0672: رقم, 027/ 9ويف مسند الشاميني ,  4357: رقم ,  4/927أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (5)

 ( .0917) ويف ضعيف اجلامع , ( 5603) ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة و 

 .  0/901التيسري بشرح اجلامع الصغري  (6)

عيف اجلامع يف ضو , ( 6121:)ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة رقمو ,  7211:رقم, 3/455أخرجه احلاكم  (0)

(9313.) 
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م  أحب لقاء هللا أحب هللا :) قال  ع  النيب  كما جاء يف حديث عبادة ب  الصامت , لقاءه 
: قال , ( إنا لنكره املوت : )  -رضي هللا عنها–قالت عائشة , لقاءه وم  كره لقاء هللا كره هللا لقاءه 

, فلي  شئ أحب إليه مما أمامه , كرامته ولك  املؤم  إذا حضره املوت ب شر برضوان هللا و , لي  ذاك 
فلي  شئ أكره , وعقوبته , وإن الكافر إذا حضر ب شر بعذاب هللا , فأحب هللا لقاءه , فأحب لقاء هللا 
, فيحب لقاء هللا , ألن املطيع هلل مستأن  بربه  (9)( .فكره هللا لقاءه , فكره لقاء هللا , إليه مما أمامه 

وال بد له منه , لعاصي مستوحش بينه وبني مواله وحشة الذنوب فهو يكره لقاء ربه وا, وهللا حيب لقاءه 
   (4)".وكل عاص مستوحش , كل مطيع مستأن  : "  -رمحه هللا–فقد قال ذو النون املصري , 

 -رمحها هللا –قلت ألم هارون :  -رمحه هللا - (أو قبلها  ه905 :ت ) وقال أبو سليمان الداراين
فكيف , لو عصيت آدميًا ما اشتهيت لقاءه : " قالت , مل ؟ : قلت , ال : املوت ؟ قالت  أحتبني: " 

  (5).أحب لقاءه وقد عصيته ؟
وأسألك الشوق إىل لقاءك يف غري ضراء مضرة وال فتنة :)  وقد كان م  دعاء رسول هللا 

ينتقل اإلنسان إىل النعيم  إمنا يكون مبحبة املوت ؛ ألنه باملوت فالشوق إىل لقاء هللا  (6)(.مضلة
 .فكأن املوت باب للدخول يف عامل اآلخرة إما جنة وإما نار , األبدي السرمدي 

قال , !! وم  ال حيب اجلنة ؟: أحتب اجلنة ؟ قال : "  -رمحهما هللا –قال اب  عبد ربه ملكحول  
  (7)".فإنك ل  ترى اجلنة حىت متوت, فأحب املوت : 

واملتعة ؛ , والراحة , والنصب إىل دار السعادة , والعناء , م  دار الشقاء فباملوت تكون النقلة 
 وحلق باهلل , استأثر هللا بفمان : وهلذا تقول العرب إذا مات اإلنسان 

 .وحنو ذلك م  األلفاظ (0)

                                      
  .  9613:رقم, 3/9165ومسلم ,  6039: رقم, 5/9416أخرجه البخاري  (9)

 . 2/476أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)

 .  3/413صفة الصفوة  (5)

 0429:رقم, 3/992والبزار ,  0270:رقم, 5/415واب  حبان ,  0294: رقم, 0/715أخرجه احلاكم  (6)

  (.إسناده قوي :) -ه هللارمح-وقال شعيب األرنؤوط,

   5/077أخرجه أبو نعيم يف احللية  (7)

 .  9/51انظر غريب احلديث للخطايب  (0)
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وال حيب املوت إال من وثق مبا له , وباملوت يكون االنتقال من منزل أدىن إىل منزل أعلى 

 ومل يكره هذا إال أحد رجلني , عند هللا 

كم  وصفهم هللا , وال نعيم إال يف الدنيا , وعنده أن ال حياة , م  ال يؤم  باآلخرة  :األول

    :تعاىل بقوله 

    

    

    

    

     

   

  [ .26:البقرة    .] 

  (9).ويتمناه, لك فإنه حيب لقاء هللا وأما م  مل يك  كذيؤم  باآلخرة ولك  خياف ذنبه  :الثاين

        (4)".ء هللا لي  للمؤم  راحة دون لقا: "  وقال اب  مسعود 

   (3)".أحب املوت اشتياقاً إىل ريب : "  قال أبو الدرداء 

يف الدار اآلخرة م  النعيم املقيم والسعادة األبدية فإنه يشتاق  وم  كان راغبًا فيما عند هللا 

    : وال يكون هذا إال بعد املوت ؛ وهلذا قال هللا تعاىل , إىل لقاء هللا 

   

    

    

                                      
 . 41/ 0سكب العربات للموت والقرب والسكرات  (9)

 . 0/046أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)

 .  0/907أخرجه أبو نعيم يف احللية  (3)
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 .[ 23: البقرة .] 

    : وقال تعاىل 

    

    

   

    .[ 6: اجلمعة .] فهذه

وإمنا يكره املوت م  له , اآلية تدل على أن أولياء هللا ال يكرهون املوت بل يتمنونه ؛ ألهنم أطاعوا هللا 

ا وأم, فاملطيع يقدم على هللا كقدوم الغائب على أهله املشتاقني إليه , ذنوب خياف القدوم عليها 

 .العاصي فكقدوم اآلبق على سيده الغضبان

     : تعاىل ال هللاقو  

     

    

 [.53:فصلت.]   وال يعملون , وهلذا ال يتفكرون فيه ؛  وما بعده, املوت أي يف شك م

 . ريب فيه واقع ال, وهو كائ  ال حمالة , هو عندهم هدر ال يعبأون به وال حيذرون منه بل , له 

 : هتوين املصائب واالبتالءات : سادساً 

م  كان موقنًا باملوت يقينًا حقيقيًا هان عليه ما يماقيه م  املصائب واحمل  ؛ لعلمه اليقيين أنه ما 

 .ولي  يف دار قرار, ابتماء وامتحان ومتحيص  فإنه ل  خيلو م  البماء ؛ ألنه يف دار, دام يف هذه الدنيا 

    : قال هللا تعاىل 
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    [22ـ 27:احلجر .]

وما يسمعه , هذه اآلية تبني أن اليقني باملوت يهون على العبد ما يماقيه م  املعاناة يف سبيل الدعوة ف

 .م  أذى مما يضيق صدره ع  حتمله 
أكثر ذكر املوت فإن كنت يف : "   -رمحه هللا-( هـ 011يف حدود : ت)قال عنبسة ب  سعيد 

  (9)".اء أفسد عليك تلك الطمأنينة والرخاء وإن كنت يف طمأنينة ورخ, شدة هون عليك تلك الشدة 

فإنك ال تذكره عند واسع م  , أكثر م  ذكر املوت :"  -رمحه هللا–وقال عمر ب  عبد العزيز 

  (4)".وال تذكره عند ضيق م  األمر إال وسعه عليك , األمر إال ضيقه عليك 

  (3)".الدنيا و غمومهاهانت عليه مصائب م  عرف املوت :"  -رمحه هللا–كعب األحباروقال  

ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به فإن  : )  قال رسول هللا : قال  ع  أن  ب  مالك 

  (5)(.اللهم أحيين ما كانت احلياة خرياً يل وتوفين ما علمت الوفاة خري يل : كان البد متمنياً فليقل 

فسلم , مثرت هذه الثمرات اجلليلة فهذه هي مثرات اليقني باملوت مىت وقر املوت يف القلب حقًا أ

 . اإلنسان م  عذاب احلرية والقلق والبعد ع  هللا 

                                      
 .  4/014أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري  (9)

 . 37/00تاريخ مدينة دمشق  (4)

  .6/33أخرجه أبو نعيم يف احللية  (3)

 . 9611:رقم,3/9163ومسلم ,  5221:رقم, 5/9447أخرجه البخاري  (5)
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 :التصديق بعذاب القرب ونعيمه : ثالثاً 

وانقطاع حياته ينتقل إىل اآلخرة اليت أول , فبعد موت اإلنسان , إن القرب أول منازل اآلخرة 

سناً كافأه هللا على إحسا, منازهلا القرب  , نه بالنعيم يف القرب بأن جيعله روضة م  رياض اجلنة فم  كان حم 

 .  عاقبه هللا يف قربه بأن جيعله حفرة م  حفر النريان  -والعياذ باهلل-وم  كان مسيئاً 

؛ وذلك أن  وأخربنا عنها رسوله , وعذاب القرب ونعيمه م  األمور الغيبية اليت أخربنا هللا عنها 

وبني البعث الذي تبتدئ به احلياة اآلخرى أي بني القيامة , ة األوىل بني املوت الذي تنتهي به احليا

 .وهي أول منازل اآلخرة , " احلياة الربزخية " الصغرى والقيامة الكربى فرتة تسمى 

وهو ما بني , وعذاب القرب ونعيمه اسم لعذاب الربزخ ونعيمه : "  -رمحه هللا–قال اب  القيم 

   :  قال تعاىل, الدنيا واآلخرة 

    

  [.011:املؤمنون .] فهذه  (0)" .وهذا الربزخ يشرف أهله فيه على الدنيا واآلخرة

 .وال يشك فيه موق  , احلياة الربزخية م  الغيبيات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتاً ال ميرتي فيه مؤم  

 :يت تثبت عذاب القرب ونعيمه كثرية جداً نكتفي منها مبا يلي واآليات واألحاديث ال

    : قول هللا تعاىل  .0

   

   

                                      
 .   74/ 0الروح الب  القيم  (0)
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   .[ 90: السجدة.] املراد :  -رمحهما هللا-قال جماهد وأبوعبيدة

  (9).عذاب القرب : بالعذاب األدىن 

    : قول هللا تعاىل  .9

     

      

     

[00, 2:العاديات.]   أي أفما يتيق. 

   :قول هللا تعاىل  .4

     

    

    [ .36: غافر.]  

إن أصرح دليل إلثبات عذاب القرب م  :" -رمحه هللا–قال الشيخ حممد الشنقيطي            

   :القرآن هو قوله تعاىل 

     

    

                                      
 .   555, 6/553الدر املنثور  (9)
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    [.غافر :

36."](0)  

فلوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا : )  قال رسول هللا : قال  حديث زيد ب  ثابت  .3

   (9)(.أن يسمعكم م  عذاب القرب الذي أمسع منه

ما زلنا نشك يف عذاب القرب حىت نزلت : " قال   ب  أيب طالب علي قول: وم  اآلثار 
 (4)". أهلاكم التكاثر 

 :وإن من مثرات اليقني بعذاب القرب ونعيمه 
اخلوف الدائم م  أن يكون قرب اإلنسان حفرة م  حفر النار جيعل املوق  جيتهد يف البعد ع  .0

: ) قال  أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما–ب  عمر  فع  عبد هللا, املعاصي خوفًا م  عذاب القرب 
وإن  , والعشي إن كان م  أهل اجلنة فم  أهل اجلنة , إن أحدكم إذا مات ع رض عليه مقعده بالغداة 

ويكثر م   (3)(.هذا مقعدك حىت يبعثك هللا إليه يوم القيامة : كان م  أهل النار فم  أهل النار يقال 
فقد كان النيب , ويسأله أن يكون قرب اإلنسان روضة م  رياض اجلنة , القرب  االستعاذة باهلل م  عذاب

  ففي حديث زيد ب  ثابت , وأمر أمته بذلك , يتعوذ باهلل م  عذاب القرب  ع  النيب  قال (:
: مث أقبل بوجهه فقال , فلوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم م  عذاب القرب الذي أمسع منه 

, تعودوا باهلل م  عذاب القرب : فقال,  نعوذ باهلل م  عذاب النار : قالوا , ا باهلل م  عذاب النار تعوذو 
نعوذ : قالوا , تعوذوا باهلل م  الفنت ما ظهر منها وما بط  : قال , نعوذ باهلل م  عذاب القرب : قالوا 

نعوذ باهلل م  فتنة : قالوا , الدجال  تعوذوا باهلل م  فتنة: قال , باهلل م  الفنت ما ظهر منها وما بط  

                                      
  2/19أضواء البيان   (0)

    9167: رقم,  9022/ 3أخرجه مسلم  (9)

 (. هذا حديث غريب:) وقال 4455:رقم, 5/337أخرجه الرتمذي  (4)

 . 9166: رقم ,  3/9022أخرجه مسلم  (3)
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إذا فرغ أحدكم م  التشهد : ) قال  أن النيب   وكما جاء يف حديث أيب هريرة   (0)(.الدجال 
وم  , وم  عذاب القرب , اللهم إين أعوذ بك م  عذاب جهنم : ) األخري فليتعوذ باهلل م  أربع يقول 

  (9)(.يح الدجال وم  شر فتنة املس, واملمات , فتنة احمليا 
     (3)(.للقرب ضغطة لو جنا منها أحد لنجا منها سعد ب  معاذ:)قال ع  النيب  -رضي هللا عنها–وع  عائشة 

واملسابقة للخريات رغبة يف أن يكون قرب اإلنسان روضة م  , النشاط يف الطاعة والعبادة .9
فقد جاء يف احلديث أن أعمال , يف قربه رياض اجلنة ؛ ألن هذه الطاعات والعبادات هي أني  اإلنسان 

إن امليت يسمع خفق نعاهلم :) قال  أن النيب  كما يف حديث أيب هريرة , امليت تتمثل له يف قربه 
, والزكاة ع  مشاله , والصيام ع  ميينه , فإن كان مؤمنًا ؛ كانت الصماة عند رأسه , إذا ولوا مدبري  

, في ؤتى م  قبل رأسه , واإلحسان عند رجليه , واملعروف , لصلة وا, وكان فعل اخلريات م  الصدقة 
ويؤتى م  ع  , ما قبلي مدخل : فيقول الصوم , ويؤتى م  ع  ميينه , ما قبلي مدخل : فتقول الصماة 

ما قبلي مدخل : فيقول فعل اخلريات , ويؤتى م  قبل رجليه , ما قبلي مدخل : فتقول الزكاة , يساره 
.)(3)   

ثل له رجل حس  الوجه : )  قال رسول هللا : قال  ديث الرباء ب  عازب ويف ح حس  , مي 
م  أنت : فيقول , هذا يومك الذي كنت توعد , أبشر بالذي يسرك : فيقول , طيب الريح , الثياب 

                                      
 .302: سبق خترجيه ص (0)

 . 511: رقم, 0/3أخرجه مسلم   (9)

:) -رمحه هللا-وقال شعيب األرنؤوط,  4009: رقم, 7/472واب  حبان ,  93491: رقم, 6/55أخرجه أمحد  (4)

ويف صحيح اجلامع , ( 0625)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة و , (. صحيح على شرط مسلم إسناده 

(9011). 

 4/56واب  أيب شيبة ,   4004: رقم, 410/ 7واب  حبان ,  0314: رقم, 545/ 0أخرجه احلاكم  (3)

وقال ,  9641:رقم, 4/016والطرباين يف املعجم األوسط ,  6714: رقم, 567/ 4وعبد الرزاق ,  09169:رقم,

 .(4560)حسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب , ( إسناده حس  : )  -رمحه هللا-شعيب األرنؤوط
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رب أقم الساعة كي أرجع : فهو يقول : قال , أنا عملك الصاحل : قال , فوجهك وجه يبشر باخلري ؟ 
  (5)(.أهلي ومايل إىل 

سؤال هللا الثبات عند سؤال منكر ونكري فإن العبد ي فنت يف قربه أشد م  فتنة املسيح   .0
رضي هللا – عائشة أتيت : قالت –رضي هللا عنها –بنت أيب بكر  أمساءالدجال كما جاء يف حديث 

:  فقالت,  يامق الناس فإذا,  السماء إىل فأشارت,  الناس شأن ما:  فقلت تصلي وهي  –عنها 
 على أصب فجعلت,  الغشي جتماين حىت فقمت,  نعم أي برأسها فأشارت آية:  قلت , هللا سبحان
 أي أدري ال اً قريب أو مثل قبوركم يف تفتنون أنكم إيل وحيأ  إنه : )   النيب  هللا فحمد,  املاء رأسي
يدل على شدة البماء الذي سيماقيه فهذا احلديث  (0) (. الدجال املسيح فتنة م  : أمساء قالت,  ذلك

أن فتنة القرب  ومع ذلك أخرب الرسول , وفتنة الدجال فتنة عظيمة بل وأعظم الفنت , العبد يف قربه 
فما إله إال هللا ما أعظمها م  فتنة ؛ ألن اإلنسان يتلقى فيها السؤال الذي ال ميك  اجلواب , أشد منه 

 وإميان قوي ؛ كما جاء يف حديث رسول هللا , ويقني صادق  ,عليه إال مم  كان على عقيدة سليمة 
: فيقعدانه فيقوالن , إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهلم أتاه ملكان :) 

انظر : فيقال له , أشهد أنه عبد هللا ورسوله : فأما املؤم  فيقول , ما كنت تقول يف هذا الرجل حملمد 
ما  : وأما املنافق والكافر فيقال له ..عدك م  النار قد أبدلك هللا به مقعداً م  اجلنة  فريامها مجيعاً إىل مق

وال تليت , ال دريت : فيقال , ال أدري كنت أقول ما يقول الناس : فيقول , كنت تقول يف هذا الرجل 
؛ فهذا مل يتغلغل  (9)(.لني فيصيح صيحة يسمعها م  يليه غري الثق, وي ضرب مبطارق م  حديد ضربة , 

, اإلميان يف قلبه ومل خيالط اليقني شغاف قلبه بل كان على الشك والريب م  دينه فهو شاك ومرتاب 
ر جوابًا , فكان اجلزاء م  جن  العمل  ؛ ألنه   فأما املؤم  فيثبته هللا , حتري يف اجلواب وتردد ومل حي 

فلما كان كذلك ثبت عند السؤال , متمسكًا بدي  اإلسمام  وبرسوله  ومؤمنًا باهلل , كان موقنًا 
فيدعي اإلسمام , ومل يتلعثم خبماف الكافر أو املنافق الذي كان يعيش حياته على الشك , فلم يرتدد 
هاه هاه : ويقول , ويتحري يف الرد , فيعجز ع  اجلواب إذا س ئل يف القرب , وهو منكر له بقلبه , بلسانه 

نسأل ,  ك وجب على املؤم  أن يسأل هللا دائمًا الثبات ؛ ألن الناجي م  ثبته هللا ال أدري ؛ ولذل
    : قال هللا تعاىل , هللا الثبات 

                                      
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ,  017: رقم, 0/23واحلاكم ,  01557: رقم, 3/917أخرجه أمحد  (5)

(9556) . 

 . 16: رقم, 0/33أخرجه البخاري  (0)

 . 9162:رقم, 3/9911ومسلم ,  0411:رقم, 0/369ي أخرجه البخار  (9)
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  [ .97:إبراهيم .] وسؤال منكر , فهذه اآلية تدل على ثبوت فتنة القرب
 .وأهنا حق ال شك فيه , ونكري 

استغفروا :) إذا فرغ م  دف  امليت وقف على قربه هو وأصحابه وقال  وقد كان النيب  
   (0)(.ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل

ضم  الدعاء الذي يقال للميت عند الصماة عليه الدعاء بأن ي عيذه هللا م  عذاب وكان م  
فحفظت م  , على جنازة  صلى رسول هللا :) قال  القرب كما جاء يف حديث عوف ب  مالك 

اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله باملاء :) وهو يقول , دعائه 
وأبدله دارًا خريًا م  داره وأهمًا , ونقه م  اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض م  الدن  , ربد والثلج وال

حىت : قال (  خري م  أهله وزوجاً خرياً م  زوجه وأدخله اجلنة وأعذه م  عذاب القرب وم  عذاب النار 
     (9).متنيت أن أكون ذلك امليت

والتوحيد فما يثبت عند سؤاهلما إال م  كان قوي  فسؤال امللكني منكر ونكري م  أصول اإلميان 
فاملؤم  واملوق  يثبته هللا خبماف املنافق , ودي  اإلسمام  ورسوله  اإلميان واليقني واالعتقاد باهلل 

 .  ويقوي إميانه باهلل حىت يثبته هللا عند السؤال, وهذا يدعو إىل أن يدمي املؤم  العماقة باهلل , واملرتاب 
كما , ني بعذاب القرب ونعيمه جيعل العبد ي قبل على اآلخرة ويزهد يف الدنيا إن اليق .9

  فجل  رسول هللا , إىل جنازة  خرجنا مع رسول هللا : قال  جاء يف حديث الرباء ب  عازب 
أعوذ باهلل م  عذاب القرب : فقال , وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطري وهو يلحد له , على القرب 

                                      
,  4990:رقم,7/990أبو داود و , ( هذا حديث صحيح :) وقال 0479:رقم,  0/596أخرجه احلاكم  (0)

ويف صحيح اجلامع , ( 4500)وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب,  0172:رقم, 5/94والنسائي 

(235) . 

  . 264 :رقم, 669/ 9أخرجه مسلم  (9)
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إن املؤم  إذا كان يف إقبال م  اآلخرة وانقطاع م  الدنيا تنزلت إليه املمائكة كأن : ات مث قال ثماث مر 
على وجوههم الشم  مع كل واحد منهم كف  وحنوط فجلسوا منه مد البصر حىت إذا خرج روحه 

  (4)..... (. صلى عليه كل ملك بني السماء واألرض وفتحت له أبواب السماء 
, القرب جيعل املؤم  يتجنب األسباب اليت توقعه يف عذاب القرب  أن اليقني بعذاب .4

يف أسباب عذاب  -رمحه هللا–اب  القيم  وقد فصل ,   (9)ويفعل األسباب اليت تنجيه م  عذاب القرب 
أما  : جممل ومفصل: جواهبا م  وجهني ؟ فعذب هبا أصحاب القبور ما األسباب اليت ي  أ: " القرب فقال 
 عذب هللا روحاً فما ي  , وارتكاهبم ملعاصيه , وإضاعتهم ألمره , عذبون على جهلهم باهلل ي   هنمإاجململ ف
وعذاب , ن عذاب القرب إف,  كانت فيه أبداً   وال بدناً , واجتنبت هنيه , وامتثلت أمره , وأحبته , عرفته 

,  مل يتب وأسخطه يف هذه الدار مث, فم  أغضب هللا , اآلخرة أثر غضب هللا وسخطه على عبده 
, ومستكثر , فمستقل , وسخطه عليه , بقدر غضب هللا , ومات على ذلك كان له م  عذاب الربزخ 

  (0) .........".ومكذب , ومصدق 

                                      
,  017: رقم, 0/23واحلاكم ,  6747: رقم,  4/511وعبد الرزاق ,  01647: رقم, 3/925أخرجه أمحد  (4)

و وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  9361: رقم, 5/361والرتمذي ,  3754: رقم,  01/954وأبو داود 

 . (0676)صحيح اجلامع ويف , ( 4909)

 . 0/14الروح ال ب  القيم  (9)

ع  الرجلني الذي  رآمها  فقد أخرب النيب : وأما اجلواب املفصل : )وقال   72,  0/77الروح ال ب  القيم  (0)

, فهذا ترك الطهارة الواجبة , ويرتك اآلخر االسترباء م  البول , يعذبان يف قبورمها ميشى أحدمها بالنميمة بني الناس 

ويف هذا تنبيه على أن املوقع بينهم العداوة , وإن كان صادقًا , لسانه وذاك ارتكب السبب املوقع للعداوة بني الناس ب

كما أن يف ترك االسترباء م  البول تنبيهاً على أن م  ترك الصماة اليت االسترباء , بالكذب والزور والبهتان أعظم عذاباً 

فهذا , فكان يأكل حلوم الناس أما أحدمها:  ويف حديث شعبة , م  البول بعض واجباهتا وشروطها فهو أشد عذاباً 

وتعذيب م  يقرأ القرآن مث , يف تعذيب م  يكذب الكذبة فتبلغ اآلفاق  ويف حديث مسرة , مغتاب وذلك منام  

, يف الربزخ  وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النيب , وتعذيب الزناة والزواين , وال يعمل به بالنهار , ينام عنه بالليل 
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وبعد أن استعرضت بعضاً م  جماالت التصديق بالغيب وتعرضت ضمناً لبعض اآلثار املرتتبة على  

 .ات العامة للتصديق بالغيب كل واحد م  هذه اجملاالت سأذكر فيما يلي الثمر 

 :مثرات التصديق بالغيب 

الرغبة يف الطاعات رجاء لثواهبا يوم القيامة ؛ ألن اليقني باليوم اآلخر حيمل اإلنسان  :األول 

   : على العمل واالستعداد له كما قال تعاىل 

   

    

   

   

   

   .[36 , 35 : البقرة .]  وقال تعاىل:  

   

   

   

                                                                                                          
وهم على سابلة آل , فمنهم م  بطوهنم أمثال البيوت : " وعقوبة أرباب تلك اجلرائم  د ويف حديث أيب سعي

وهم أكلة أموال اليتامى , في لقمون اجلمر حىت خيرج م  أسافلهم , ومنهم م  تفتح أفواههم , وهم أكلة الربا , فرعون 

ومنهم م  هلم , حلومهم وهم املغتابون  ومنهم م  تقطع جنوهبم ويطعمون, ومنهم املعلقات بثديه  وه  الزواين , 

ع  صاحب  وقد أخربنا النيب , " أظفار م  حناس خيمشون وجوههم وصدورهم وهم الذي  يغمزون أعراض الناس 

 "هذا وله فيها حق فكيف مب  ظلم غريه ما ال حق له فيه ؟, الشملة اليت غلها م  املغنم أهنا تشتعل ناراً يف قربه
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 [ .001:الكهف .] 

    : وقال تعاىل 

  

   

    .[ 4:النمل.]  فيقينهم باآلخرة أوجب هلم

ليقني واإلميان باليوم اآلخر هو كثرياً ما جيعل ا  وقد كان النيب  ,وإيتاء الزكاة , املبادرة إىل إقامة الصماة 

م  كان يؤم  باهلل :)  وم  ذلك قوله , واحلافز للمسارعة إىل الطاعات , الدافع لألعمال الصاحلات 

وم  كان يؤم  باهلل واليوم , وم  كان يؤم  باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه , واليوم اآلخر فما يؤذ جاره 

  (0)(. اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت 

, وإمنا الشأن يف العمل لآلجل فجدير مب  املوت مصرعه :" -رمحه هللا–قال عبد الرؤوف املناوي 

والقيامة , وبط  األرض مستقره , والقرب مقره , ومنكر ونكري جليسه , والدود أنيسه , والرتاب مضجعه 

وال استعداد , ال ذكر إال له و , أال يكون له ذكر إال يف املوت وما بعده , واجلنة والنار مورده , موعده 

حوم إال , ال اهتمام إال به , وال تعريج إال عليه , وال مطلع إال إليه , وال تدبري إال فيه , إال ألجله 

فإن  , ويراها يف أصحاب القبور , وحقيق أن يعد نفسه م  املوتى , وال انتظار وتربص إال له , حوله 

  (9)".ت والبعيد ما لي  بآ, كل ما هو آت قريب 

                                      
 .  37: رقم, 0/61ومسلم ,  5679: رقم, 5/9931 أخرجه البخاري (0)

 . 3/331إحياء علوم الدي  ,   61/ 5فيض القدير (9)
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 أخرب هللافقد , وعدم الرضا هبا خوفًا م  العقاب يوم القيامة , الرهبة عند فعل املعاصي  :الثاين 

ويف , والسيئات أن اإلميان واليقني باليوم اآلخر سبب للبعد ع  املعاصي يف كتابه يف أكثر م  آية  تعاىل

وم  , فر واملعاصي وعلى الظلم والبغي املقابل فإن عدم اليقني باليوم اآلخر حيمل اإلنسان على الك

      : ذلك قول هللا تعاىل 

   

   

    

    

    

 [ . 1, 7:يون.]  وقول هللا تعاىل :    

      

    

   .[96 : ص.]  وقول هللا تعاىل: 

   

    

      

   [ .4, 0:املاعون .] 

املفل  فينا م  ال درهم : قالوا ؟ أتدرون ما املفل  :) قال  أن رسول هللا  ع  أيب هريرةو 

, شتم هذا ويأيت قد , إن املفل  م  أميت يأيت يوم القيامة بصماة وصيام وزكاة :) فقال , له وال متاع 

وهذا م   , فيعطى هذا م  حسناته, وضرب هذا , وسفك دم هذا , وأكل مال هذا , وقذف هذا 
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فطرحت عليه مث طرح يف , فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ م  خطاياهم  , حسناته

       (0)(.النار

 قوله : وم  ذلك , ت كثرياً ما ي ذكر باليوم اآلخر للبعد ع  املعاصي والسيئا  وكذلك كان 

,  (9)(.وال يعضد هبا شجرة , فما حيل المرئ يؤم  باهلل واليوم اآلخر أن يسفك فيها دماً :) يوم الفتح 

ال حيل المرأة تؤم  باهلل واليوم اآلخر أن تسافر :)  قال رسول هللا : قال  وحديث أيب هريرة 

 (4)(. مسرية يوم وليلة لي  معها حرمة 

 : قال هللا تعاىل, لية املؤم  عما يفوته م  الدنيا مبا يرجوه م  نعيم اآلخرة وثواهبا تس :الثالث 

   

  

  

  

  

   [ . 069:النساء.]  

: اجعل لنا يومًا فوعظه  وقال :)  أن النساء قل  للنيب  ففي حديث أيب سعيد اخلدري 

  (0)(.واثنان: قال, واثنان : قالت امرأة , أميا امرأة مات هلا ثماثة م  الولد كانوا هلا حجاباً م  النار 

                                      
 .079:سبق خترجيه ص (0)

 .  013:رقم , 0/09أخرجه البخاري  (9)

  . 0441: رقم,  9/275ومسلم ,  0141: رقم, 0/462أخرجه البخاري  (4)

 . 0029:رقم, 0/390أخرجه البخاري  (0)
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ميان باهلل تعاىل واإلميان تقوية اإلميان باهلل يدل على هذا أن كثريًا ما يقرن هللا بني اإل :الرابع 

اإلميان باملبدأ واإلميان باملعاد ؛ ألن م  مل يؤم  باليوم اآلخر ؛ ال ميك  أن يؤم  باهلل ؛ , باليوم اآلخر 

إذ إن الذي ال يؤم  باليوم اآلخر ل  يعمل إذ الدافع للعمل الصاحل هو ما يرجوه م  الكرامة يف اليوم 

 : عقوبة ؛ فإذا كان ال يؤم  به ؛ صار كم  حكى هللا عنهم وما خيافه م  العذاب وال, اآلخر 

     

    

     

       

    .[93:اجلاثية] 

, ويتفكر فيه , اليوم اآلخر وما فيه مما سبق ذكره حرياً باملؤم  أن يتأمله دائمًا إن : وأخرياً نقول 

ويربط كل ما مير به م  أمور الدنيا باآلخرة حىت ال تغيب عنه طرفة العني ؛ ولذلك فإن , ويوق  به بقلبه 

وكأنه ل  ميوت , يها أنه سيخلد فويعيش يف الدنيا ك, أشد ما ي بتلى به العبد هو الغفلة ع  الدار اآلخرة 

قال , وكأن لي  هناك جنة وال نار , ول  مير بالصراط , ول  يبعث يوم القيامة , ول  يوضع يف قربه , 

     :هللا تعاىل 

      

       

[.66:النمل .] حي , م  أن يتعاهد إميانه ويقينه بني الفينة واألخرى ليكون دائمًا يقض القلب فعلى املؤ

نسأل هللا أن يرزقنا م  اليقني ما نقيم به ما اعوج م  , قد نور هللا بصريته بنور اإلميان واليقني , الضمري 

 .  لنتدارك ما بقي م  أعمارنا قبل احلسرة والندامة , أعمالنا 
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 رابعال املبحث

 التصديق بالبعث
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 املبحث الرابع

  بعثـق بالـالتصدي

بعمامات ما قبل يوم القيامة م  التصديق حتدثنا يف املبحث السابق ع  جماالت التصديق بالغيب 

ويف هذا املبحث سأخصص احلديث ع  أعظم ,  الساعة والتصديق املوت والتصديق بنعيم القرب وعذابه

يه م  أهوال والتصديق باحلساب وامليزان واحلوض وما فالتصديق بالبعث  جماالت التصديق بالغيب وهو

 .واجلنة والنار 

قال هللا , البعث بعد املوت حق يقيين ثابت بالكتاب والسنة ال شك فيه وال مرية التصديق بو 

     : تعاىل 

     

       

     

   [.61:الزمر]. 

كما قال , غراًل غري خمتتنني , عراة غري مسترتي  , والناس يبعثون يوم القيامة حفاة غري منتعلني 

     :هللا تعاىل 

    

     

 .[013:األنبياء.]  

 عراة حفاة هللا مماقوا إنكم) : يقول  النيب مسعت: قال  -رضي هللا عنهما– عباس ع  اب 

  (0).( غرالً  مشاة

                                      
 . 6052:رقم, 5/9420رجه البخاري أخ (0)
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    :وقال هللا تعاىل 

    
   

  [.06, 05:املؤمنون .] 
 

 :ومما يقوي اليقني بيوم املعاد والتصديق بالبعث بعد املوت عدة أمور 
واألحاديث الصحيحة اليت أثبتت البعث بعد املوت , التأمل والتدبر يف اآليات املتواترة  .0

    :قال هللا تعاىل  ,

   

   [.55:طه.]  وقال هللا تعاىل :  

    

     

    .[01, 07:نوح.] 
بعث واملعاد وأعاد يف إثبات ال فقد أكثر هللا , واآليات يف الداللة على البعث بعد املوت كثري ة 

 .   ويعملوا هلذا اليوم العظيم, ويزدادوا إمياناً , حىت يوق  الناس بالبعث 

إن الذي خلق م  عدم قادر على إعادة اخللق ؛ ألن اإلعادة أهون م  البدء م  عدم  .9
    : قال هللا تعاىل , واآليات يف هذا كثرية , 

    

     

   

    

   .[97:الروم.]  وقال
     :تعاىل 

    

     

     

  . [013:األنبياء.]  وقال هللا تعاىل:   

     

    

      

   .[ 72,  71:ي] . 
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والذي خلقهما قادر على , وبديع صنعها , مة خلق السماوات واألرض التأمل يف عظ .4
  :قال هللا تعاىل , خلق الناس وإعادهتم باألوىل 

    

    

    . [57:غافر  .]وقال تعاىل : 
     

    

     

     

     .[44:األحقاف] .
     :وقال هللا تعاىل 

   
      
    . 

 [.10:ي ]

والقادر على ذلك قادر على إحياء , التأمل يف قدرة هللا على إحياء األرض بعد موهتا  .3
   :  قال هللا تعاىل, املوتى وبعثهم م  قبورهم 

     

   

     

    

      

 .[42:فصلت.] ذي حيمل املاء والتأمل يف قدرة هللا على إخراج النار م  الشجر األخضر الرطب ال ,
فإخراج الشئ م  ضده دليل على قدرته على اإلحياء بعد املوت والبعث والنشور وإن استبعده املنكرون 

     :  قال هللا تعاىل, 

    
     .[ 11:ي .]    

لذي قامت عليه السموات واألرض تقتضي البعث بعد املوت ؛ أن مقتضى العدل ا .5
ومل يك  , وال حكمة منه , ولوال ذلك لكان خلق الناس عبثاً ال قيمة له , لتجازى كل نف  مبا كسبت 

  :قال هللا تعاىل , وبني البهائم فرق يف هذه احلياة , بني اإلنسان 

   

     

  [.05:طه.]  
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    :وقال تعاىل 

      

      

    

    

   

   

    

    

     

  [.31, 41:النحل .] 
ك والناس يف ذل, وأنزل الكتب ؛ لبيان الطريق املوصل إليه , أن هللا أرسل الرسل  .6
, ومل جيد ثوابًا على سعيه , ومات , وسعى , وأعطى , وبذل , قسم استقام على شرع هللا : قسمان 

فهل ميك  أال يكافأ احملس  , ومات دون أن يلقى عقابه , وبغى , وطغى , وقسم انتك  ع  شرع هللا 
 : قال تعاىل , فالعقل يستبعد أن يستوي الفريقان , وال يعاقب املسيئ على إساءته , على إحسانه 

  

    

   [. 46, 45:القلم .] وقال تعاىل : 
    

   

   

   

     

    

   

      

  [ .99, 90:اجلاثية  .] وقال تعاىل:  

   

      

    

    

     

  

    

   

 [ .91, 97:ص.] 
    :أن هللا تعاىل قال  .7
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   [ . 15:القصص.]  ويفرض , وكيف يفرض القرآن
 .حناسب على ما نفذنا م  القرآن الذي فرض علينا , مث ال يكون هناك معاد , العمل به 

 :جماالت اليقني بالبعث 
 :التصديق بأهوال يوم القيامة : أوالً 

عمل م  إىل املؤ فيها م  أهوال وشدائد وكرب يدفع  وما, إن اليقني والتصديق بيوم القيامة 

    يوم العرض م  تحقق له األالصاحلات ؛ لي

       

    [.12,  11:الشعراء.] 

واشتد فزعه منها جد واجتهد وبادر حياته واغتنم عمره , وأهواهلا , يوم القيامة م  ولذلك م  خاف 

 . يامة وعقابه فكان م  اآلمنني املطمئنني يوم الق, ه وجنا م  سخط, وجنته ,  ففاز برضوان هللا 
    :قال هللا تعاىل 

   
   

     
   
    

    
   
   

     
      

    
    

    
  [. 01ـ  1: املعارج.]  

والوقوف بني , والقيامة موعده , م  علم أن املوت مورده :"  -محه هللار –قال احلس  البصري 
  (0)".فحقه أن يطول يف الدنيا حزنه , يدي هللا تعاىل مشهده 

                                      
 . 00/491فتح الباري  (0)
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وزلزلة , عظيمة داهية , مروعة خموفة , يوم القيامة بأوصاف مهيبة مفزعة  وقد وصف هللا 
 : قال هللا تعاىل , تشخص فيه األبصار مهولة توجب الفزع واخلوف والعمل ؛ لذلك اليوم الذي 

   
    

   
   

   
   

     
      

   
    

    
   

   
   [.09,  7:اإلنسان] 

, وتذهل املراضع , تذيب القلوب , وشدائد جسيمة , عظيمة واليقني بأن ليوم القيامة أهوااًل 
والبعد ع  , واالستعداد له بالقرب م  هللا , ينشط العبد للعمل لذلك اليوم , وتشيب هلا الولدان 
    : قال هللا تعاىل , املعاصي والسيئات 

   

   

    

     

     

    

 . [ 02,  07:املزمل.]   وقال هللا تعاىل:   
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[. 54, 50:ي .] 

   : وقال هللا تعاىل 

    

   

    

    

    

    

    

   

     

    

   

    

   

    

  [03ـ0:التكوير.] 

   : وقال هللا تعاىل 
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 [9, 0:احلج.] 

    :وقال هللا تعاىل 

   

    

   

   

  

    .

 [. 5, 0:القارعة ]
:  عندما قال الرسول  -رضي هللا عنها–على شدة أهوال يوم القيامة حديث عائشة ومما يدل 

يا رسول هللا الرجال :)  -رضي هللا عنها–فقالت عائشة , حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غراًل ) 
ية ويف روا, ( األمر أشد م  أن ي همهم هذا : )  فقال رسول هللا , والنساء ينظر بعضهم إىل بعض 

  (0)(.م  أن ينظر بعضهم إىل بعض :) 
ال ترى إال نفسها , فتجعلها ذاهلة عما حوهلا , فتأمل كيف أن أهوال يوم القيامة تصعق القلوب 

 .وما هي فيه م  أهوال وشدائد عظام أسأل هللا أن يهون علينا كرب ذلك اليوم وشدائده 
   : فكل إنسان له شأن يغنيه 

     

    

   

                                      
 . 9152:رقم, 3/9023ومسلم ,  6069:رقم, 5/9420أخرجه البخاري  (0)
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[ 47, 43:عب .] 
م يوم القيامة حيشر اخللق كله: قال ( أمم أمثالكم : ) يف قوله عز وجل  وع  أيب هريرة 

: مث يقول , فيبلغ م  عدل هللا أن يأخذ للجماء م  القرناء , وكل شئ , والطري , والدواب , البهائم 
  :فعند ذلك يقول , كوين ترابًا 

    

 .[31:النبأ. ](9) 
شدائد يبعث عند املوق  الرغبة يف عمل وما فيها م  كرب و , إذن فإن اليقني بأهوال يوم القيامة 

وتسلية املؤم  بأن ما يلقاه م  كرب الدنيا ال , والرهبة عند عمل املعاصي والسيئات , الصاحلات 
تساوي شيئًا أمام كرب اآلخرة ؛ ولذلك ورد يف أحاديث كثرية احلث على العمل الصاحل اليت ختفف 

, طلب غرميًا له  د هللا ب  أيب قتادة أن أبا قتادة م  ذلك حديث عب, على العبد كرب يوم القيامة 
 فإين مسعت رسول هللا : قال , آهلل : آهلل ؟ قال : فقال , إين معسر : فقال , مث وجده , فتوارى عنه 

  (0)(.م  سره أن ينجيه هللا م  كرب يوم القيامة فلينف  ع  معسر أو يضع عنه : ) يقول 
م  نف  ع  مؤم  كربة م  كرب الدنيا نف  :)  سول هللا قال ر : قال  وع  أيب هريرة 

      (9) (.هللا عنه كربة م  كرب يوم القيامة 
فيجد يف العمل الصاحل ما ينجيه م   , فاملؤم  املوق  هو الذي يوق  هبذا يقينًا يستقر يف قلبه 

ال اليت تقيهم م  أهوال كثريًا ما ي ذكر الصحابة باألعم  وقد كان النيب , كرب ذلك اليوم وشدائده 
مسعت : قال  وم  ذلك حديث أبو أمامة الباهلي , وترفع ميزاهنم يف ذلك اليوم العظيم , ذلك اليوم 
البقرة وسورة : اقرأوا الزهروان , اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه : ) يقول  رسول هللا 

أهنما غمامتان أو كأهنما غيايتان أو كأهنما فرقان م  طري صواف  آل عمران فإهنما تأتيان يوم القيامة ك

                                      
 (. صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه :) وقال  4940: رقم, 9/435أخرجه احلاكم  (9)

 .  0564: رقم, 0026/ 4أخرجه مسلم  (0)

 . 466:سبق خترجيه ص (9)



- 538 - 
 

قال , اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة , حتاجان ع  أصحاهبما 
  (4)( .بلغين أن البطلة السحرة : معاوية 

 :التصديق باحلساب : ثانياً 
وتذكريهم إياه مبا قد نسوه , مقادير اجلزاء على أعماهلم  هو تعريف هللا سبحانه عباده :احلساب 

قال هللا تعاىل : واآليات يف إثبات ذلك ال حمالة منها , وهو حق ثابت واقع ال حمالة بالكتاب والسنة , 
:     

     

.[ 96, 95: الغاشية.] وقال تعاىل :   

   
    
     

     [6:اجملادلة.]  
اسب إال هلك )  :  رسول هللاقال  : - رضي هللا عنها–وقالت عائشة  قالت , لي  أحد حي 

   : يقول  ألي  هللا , جعلين هللا فداك  يا رسول هللا: قلت : 

   
    

   .(0)(.وم  نوقش احلساب هلك , ذاك العرض يعرضون : قال 
, شتها ومناق, اليقني بالوقوف بني يدي هللا لعرض األعمال  :والتصديق باحلساب معناه 

    :ال هللا تعاىل كما ق, والتقرير هبا 

   
   

   
    

     
   

     

   .[37:الكهف .]  

فم  أنكره كفر , واليقني باحلساب جزء م  اإلميان باليوم اآلخر الذي هو رك  م  أركان اإلميان 
    : يدل على هذا قول هللا تعاىل

     
    

                                      
 .    113: رقم, 0/554أخرجه مسلم  (4)

 . 9176: رقم , 3/9913ومسلم ,  3655: رقم , 3/0115أخرجه البخاري  (0)



- 539 - 
 

     
     

[. 7:التغاب  .] 
وإن م  أقوى األسباب والدواعي لرتبية النف  وتزكيتها وهتذيبها وجماهدهتا على الصاحلات والبعد 

يقول , وحياته  ع  السيئات أن يوق  العبد أن مرجعه ومصريه إىل هللا فيحاسبه على ما مضى م  عمره
     : هللا تعاىل 

    

   [ .01:فاطر .] 
    : وقال تعاىل 

    

   [ .6:االنشقاق .] فإميان العبد ,
ويراجع نفسه قبل أن , وأفعاله جيعله حياسب نفسه قبل أن حياسب , أعماله نه بأنه حماسب على ويقي

فم  , ويبتعد ع  الذنوب والسيئات , يسارع يف الطاعات  وجيعله, يأيت يوم ال ينفع فيه مال وال بنون 
 .فكان جزاؤه جنة عالية , أيق  باحلساب جعله يستعد له بالعمل الصاحل 

فما , وجينبها فحش القول , د باملمائكة الذي  حيصون عليه أعماله جيعله حياسب نفسه ويقني العب
     :ل هللا تعاىل و قي, يقول إال خريًا 

     

.[01:ق  ]وأحصوا , ظة فأعمال اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا مكتوبة يف صحائف كتبتها املمائكة احلف
 : قال هللا تعاىل , فيها ما فعله اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا م  األعمال القولية والفعلية 

   
    
   

   
    

   

   [ .03,  04:اإلسراء .] 
      : وقال تعاىل 

     
  

    

  [.46:اإلسراء .] 
, ولك  هذه الصحف والدواوي  تنشر يوم القيامة , هذا احلد هلان ولو كان األمر يقف عند 

 :قال هللا تعاىل , أما املؤم  فإنه يعطى كتابه بيمينه , فيعطى اإلنسان كتابه اململوء بأعماله ويقرؤه 
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     .

فهذا , فاستعددت له باألعمال الصاحلات , أيقنت أين مماقي حسابيه آمنت و أي إين  [.91ـ 01:احلاقة]
والبعد ع  السيئات ؛ ولذلك , يدل على أن يقينه باحلساب هو الذي جعله يستعد بالعمل الصاحل 

   :يقال هلم 

   
   

 .[93ـ01:احلاقة .]  

    :تعاىل هللا قال , وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله م  وراء ظهره 

   

  

    

    

   

    

    

    

.[92ـ95:احلاقة .]  

وم  , فم  رجحت حسناته سعد وفاز , األعمال  موازي , وإن م  متام عدل هللا نصب املوازي  
  :تعاىل هللا قال , وثقلت سيئاته خاب وخسر , خفت حسناته 

  

   

      

    

     

   .[37: األنبياء.]  
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    :وقال هللا تعاىل 

     

    

  [ .1, 7:الزلزلة .] 

   :وقال هللا تعاىل 

    

   

    

  

   

   

  [ . 2, 1:األعراف.] 
    : وقال هللا تعاىل 

     

     

   

    

     

 [.00ـ6:القارعة.] 
مالك يا : )  فقال رسول هللا , ذكرت النار فبكيت : قالت  -رضي هللا عنها-وع  عائشة 

أما :)  فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال رسول هللا , ذكرت النار فبكيت :  قالت, عائشة ؟ 
هاؤم : فما يذكر أحد  أحداً حىت يعلم أخيف ميزانه أم يثقل ؟ وعند الكتب حىت يقال , يف ثماثة مواط  

لصراط إذا وضع بني وعند ا, أقرءوا كتابيه حىت يعلم أي  يقع كتابه أيف ميينه أم يف مشاله أو م  وراء ظهره 
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حيب  هللا هبا م  شاء م  خلقه حىت يعلم أينجو , وحسك كثري , ظهري جهنم حافتاه كماليب كثرية 
  (0)(. أم ال 

وال جزاء لكان هذا عبثًا يستحيل على هللا احلكيم إذ كيف خيلق , فلو مل يك  هناك حساب 

وال هدف م  صنع هذا  , يكون هناك غاية مث ال , ويغدق عليهم النعم , ويبسط هلم األرض , اخلمائق 

  : قال هللا تعاىل , وال نار , وال جنة , وال حساب , وال يكون هناك بعث , كله 

     

   

   

   

  [ .40:النجم .]وقال تعاىل : 

   

   

  .[97:ص.] 

 :قال تعاىل , وإن غفلة العبد ع  احلساب جيعله يف ظلمات م  املعاصي والذنوب 

    

    

    

   .[96:ص.] 

                                      
 3/931وأبو داود , صحيح إسناده على الشيخني : ؛  وقال 1799:رقم, 3/699أخرجه  احلاكم   (0)

ويف ضعيف الرتغيب , (0935)ويف ضعيف اجلامع , ( 0101) وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود,  3755:رقم,

 (.9011)والرتهيب 
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    :قال هللا تعاىل  

   

   

     

   .[7, 6:األعراف   ] 

يؤتى بالعبد يوم  :) قال رسول هللا  : قاال  - عنهما رضي هللا– ع  أيب هريرة وع  أيب سعيد

وتركتك , وسخرت لك األنعام واحلرث ,  وولداً  وماالً  وبصراً  أمل أجعل لك مسعاً : فيقول هللا له , القيامة 

اليوم أنساك كما : فيقول له , ال : فيقول : فكنت تظ  أنك مماقي يومك هذا قال , ترأس وتربع 

 .يقول اليوم أتركك يف العذاب  ( اليوم أنساك:) ومعىن قوله   (9)( . نسيتين

 :التصديق بالصراط واملرور عليه : ثالثاً 

وهو حق ثابت , يرده األولون واآلخرون , هو اجلسر املمدود على منت جهنم : الصراط 

    : قال هللا تعاىل , بالكتاب والسنة 

     

   [70:مرمي ] وجاء يف حديث أيب

, وحتل الشفاعة , مث يضرب اجلسر على جهنم :)...  قال رسول هللا : قال  سعيد اخلدري 

دحض مزلة فيه خطاطيف : قال , وما اجلسر , يا رسول هللا : قيل , اللهم سلم سلم : ويقولون 

وكالربق , فيمر املؤمنون كطرف العني , السعدوان : يقال هلا , كة وكماليب وحسك تكون بنجد فيها شو 

                                      
صححه األلباين يف صحيح (. هذا حديث صحيح غريب:) قال,  9391: رقم ,  3/602أخرجه الرتمذي  (9)

  (.   7227:) رقم,صحيح اجلامع  ويف, ( 9391:)رقم, الرتمذي 
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ومكدوس يف نار , وخمدوش مرسل , فناج مسلم , والركاب , وكاألجاويد اخليل , وكالطري , وكالريح , 

    (0)( .جهنم 

وبه كماليب مثل شوك السعدان غري أهنا :)  قال رسول هللا : قال  ويف حديث أيب هريرة 

م ما قدر عظمها إال هللا ختطف الناس بأعماهلم فمنهم املؤم  يبقى بعمله أو املوبق بعمله أو املوثق ال يعل

   (9)(.بعمله ومنهم املخردل أو اجملازى أو حنوه 

   (4)".بلغين أن اجلسر أدق م  الشعر وأحد م  السيف : "  قال أبو سعيد اخلدري 

: )  كل على حسب عمله يف الدنيا فقال   كيفية مرور املؤم  عليها  وقد وصف النيب 

املؤم  عليها كالربق وكالريح وكأجاويد اخليل والركاب فناج مسلم وناج خمدوش ومكدوس يف نار جهنم 

 (3)(.حىت مير آخرهم يسحب سحباً 
وم  أيق  باملرور على الصراط استقام على شرع هللا يف الدنيا ؛ ألن م  استقام على شرع هللا يف 

 :قال هللا تعاىل , وحس  سريه إىل هللا استقام سريه على الصراط يوم القيامة , حياته 
    

    

    

  .[99:تبارك.] 
لى شرع هللا كان جزاؤه أن ومل يستقم ع, ولك  الكافر ملا عدل ع  املنهج الصحيح يف الدنيا 

يا نيب هللا كيف : أن رجمًا قال  كما جاء يف حديث أن  ب  مالك , حيشر على وجهه يوم القيامة 

                                      
 . 014: رقم, 0/062أخرجه مسلم  (0)

 .019: رقم, 0/065رواه مسلم ؛   7111:رقم , 6/9713أخرجه البخاري  (9)

 .014: رقم , 0/071أخرجه مسلم  (4)

 . 7110: رقم , 9716/ 6أخرجه البخاري  (3)
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ألي  الذي أمشاه على الرجلني يف الدنيا قادرًا على أن ميشيه : الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال 
 (0)(.بلى وعزة ربنا: قال قتادة , على وجهه يوم القيامة 

: قال هللا تعاىل, فاجلزاء م  جن  العمل ملا انتكسوا ع  الشرع نكسوا على وجوههم يوم العرض 
     

    

    

 [ .99:تبارك.] 
أما وهللا ما حيشر الوفد : )  ل علي ب  أيب طالب قا, ولذلك حيشر املتقني يوم القيامة وفداً 

ولكنهم يؤتون بنوق مل تر اخلمائق مثلها عليها رحل الذهب وأزمتها , وال يساقون سوقًا , على أرجلهم 
  (9)(. الزبرجد فريكبون عليها حىت يضربوا أبوب اجلنة 

 :التصديق باحلوض : رابعاً 
بينا رسول هللا : قال  فع  أن  ب  مالك ,  له الكوثر الذي أعطاه هللا رسو : احلوض هو

  ًما أضحكك يا رسول هللا ؟ قال : فقلنا , ذات يوم بني أظهرنا إذ أغفى إغفاءه مث رفع رأسه مبتسما
  :فقرأ بسم هللا الرمح  الرحيم , أنزلت علي آنفًا سورة : 

   

    

    

 .[9 ,0:الكوثر.]  فإنه هنر : قال , هللا ورسوله أعلم : لكوثر ؟ فقلنا اأتدرون م: مث قال
العبد  (4)فيختلج , عليه خري كثري هو حوض ترد عليه أميت يوم القيامة آنيته عدد النجوم وعدنيه ريب 

 (3)(.ما تدري ما أحدث بعدك: فيقول , رب إنه م  أميت : فأقول , منهم 

                                      
 .9116:رقم, 3/9060ومسلم ,  3319: رقم, 3/0713أخرجه البخاري  (0)

 .  4395:رقم, 312/ 9أخرجه احلاكم  (9)

 . 3/004لم انظر شرح النووي على مس. أي ينتزع ويقتطع : معىن خيتلج  (4)

 . 311: رقم ,  0/411أخرجه مسلم  (3)
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حوضي : )  قال رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما –ع  عبد هللا ب  عمرو ب  العاص و

وكيزانه كنجوم السماء م  شرب منه مل , ورحيه أطيب م  املسك , ماؤه أبيض م  اللْب , مسرية شهر 

   (0)( .يظمأ أبداً 

ماؤه أشد بياضاً م   يف عرصات القيامة احلوض املورود للنيب و : "  -رمحه هللا–قال اب  تيمية 

وعرضه شهر م  يشرب منه شربة , وطوله شهر , آنيته عدد جنوم السماء , وأحلى م  العسل , اللْب 

 (9)". ال  يظمأ بعدها أبداً 

 :  -رمحه هللا –قال الشيخ حافظ ب  أمحد حكمي 

 (4).األخرى مجيع حزبه  يشرب يف         وحوض خري اخللق حق به  

وأنه يسقي املؤمنني املستقيمني على شرع هللا بيده , على احلوض  واليقني بلقاء الرسول 

, ول  يشرب م  يده الشريفة , مل يرد حوضه ومل يتبع الرسول , وأن م  بعد ع  شرع هللا , الشريفة 

ع  سهل ,   ومتابعة رسول هللا ,  اليقني هبذا كله جيعل املؤم  جياهد نفسه لماستقامة على شرع هللا

أنا فرطكم على احلوض م  ورده شرب منه مل يظمأ :)  قال رسول هللا : قال  ب  سعد الساعدي 

   (3) (.بعده أبداً لريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونين مث حيال بيين وبينهم 

 :التصديق باجلنة والنار : خامساً 

                                      
  . 9929: رقم,3/0724ومسلم ,  6911: رقم, 5/9315أخرجه البخاري  (0)

 .0/44العقيدة الواسطية  (9)

 .             9/170معارج القبول  (4)

 .  9912: رقم,  3/0729ومسلم ,  6915: رقم, 5/9313أخرجه البخاري  (3)
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واجلنة هي , اجلنة والنار  وأخربنا عنها رسوله , عنها  خربنا هللا إن م  األمور الغيبية اليت أ 

  :قال هللا تعاىل , والنار دار الكافري  يف اآلخرة , دار املؤمنني يف اآلخرة 

    

    

  .[03, 04:االنفطار.]  

  :  قال هللا تعاىل ع  اجلنة, وال تبيدان , قتان ال تفنيان واجلنة والنار خملو 

   [. آل عمران :

   : وقال تعاىل ع  النار[ 044

   

 [ . 040:آل عمران] 

, إين رأيت اجلنة : )  قول رسول هللا , يان وم  األحاديث اليت تدل على أهنما خملوقتان ال تفن

وأ ريت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط , ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا , فتناولت عنقودًا 

 (4)(.أفظع
 :قول هللا تعاىل ع  أهل اجلنة , وال تبيدان , ومما يدل أيضًا على أهنما ال تفنيان 

     
[.90:التوبة .] وقول هللا تعاىل ع  أهل النار:   

    

     

   [ .47:املائدة ] 

                                      
 . 0113:رقم, 0/457ي أخرجه البخار  (4)
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 خسفت الشم  على عهد رسول هللا : قالت  –رضي هللا عنها  –ويف حديث عائشة 
حىت لقد رأيتين أريد أن آخذ قطفًا م  , رأيت يف مقامي هذا كل شئ و عدمت :)  هللا قال رسول ..

 (0)(.ولقد رأيت جهنم حيطم بعضها بعضاً حني رأيتموين تأخرت, اجلنة حني رأيتموين جعلت أقدم 
ورأى عندها جنة املأوى كما جاء يف حديث أن  ب  مالك , سدرة املنتهى  وقد رأى النيب 

  ال رسول هللا ق: قال  ( : وغشيها , حىت انتهى يب إىل سدرة املنتهى , مث انطلق يب جربائيل
 (9)( .وإذا تراهبا املسك , فإذا فيها حبايل اللؤلؤ , ألوان ال أدري ما هي ؟ مث دخلت اجلنة 

لود فإن م  خيلد فيهما إال م  كتب هللا له عدم اخل, وإذا كانت اجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان 
يدخل أهل :) قال  ع  النيب  -رضي هللا عنهما–ع  عبد هللا ب  عمر , يف النار م  عصاة بين آدم 

ويا أهل اجلنة ال موت خلود , مث يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار ال موت , وأهل النار النار , اجلنة اجلنة 
 .)(4) 

 :فذكرها هللا يف ثالثة مواضع وأما يف النار , واآليات يف تأبيد اخللود يف اجلنة كثرية 
   : قال هللا تعاىل, يف سورة النساء  :اآلية األوىل 

    

    

    

   

     

    .[061:النساء.] 
    :قال هللا تعاىل , يف سورة األحزاب  :اآلية الثانية 

   

    

                                      
 . 210: رقم, 9/602ومسلم,  0053:رقم, 0/316أخرجه البخاري  (0)

 . 439:رقم, 0/046أخرجه البخاري  (9)

 .9151: رقم, 3/9012ومسلم ,  6071: رقم, 0/06أخرجه البخاري  (4)
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     .[ 65, 63:األحزاب .] 
   :قال هللا تعاىل , يف سورة اجل   :ثة اآلية الثال

     

    

    

   [. 94:اجل .](3)  
 :اليقني باجلنة والنار ومن مثرات 

ى العبد حتمل اآلآلم واملتاعب اليت جيدها يف هذه احلياة الدنيا هون علي  أن اليقني باجلنة  :األول 
وم  , ويعينه على تلقي املصائب واحمل  بالرضا والتسليم , املنغصة باآلآلم واألحزان واهلموم والغموم 

, وطلب املستحيل ؛ ألن الصفو الدائم , فقد ابتغى احملال , يبتغي الصفو الدائم يف هذه احلياة 
وال , واحلياة السعيدة اليت ال ينغصها تعب , والصحة الوافرة , والراحة السرمدية , ألبدية والسعادة ا
وال سقم ال تكون إال يف اجلنة ؛ ولذلك يقول , وال مرض , وال حزن , وال غم , وال هم , نصب 

    : املؤمنون عند دخوهلا 

   

    

    

   

     

    

  [ .45:فاطر.] 
    :ويقولون 

   
   

    
   

 .[72:غافر  .] وال , ال يشوبه نقص , فنعيم اجلنة كامل خال م  شوائب الدنيا وكدرها
                                      

 . 049: شرح ملعة االعتقاد الب  عثيمني ص (3)
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قال   ع  النيب   -رضي هللا عنهما–يدل على هذا حديث أيب سعيد وأيب هريرة , يعكر صفوه كدر 
وإن لكم أن , وإن لكم أن حتيوا فما متوتوا أبداً , أن تصحوا فما تسقموا أبداً  إن لكم: ينادي مناد :) 

 :فذلك قوله تعاىل , وإن لكم أن تنعموا فما تبأسوا أبدًا , تشبوا فما هترموا أبدًا 
   

  

   

 [.34:األعراف.](0)   
واألحزان يقينه بأنه سيلقى ذلك عند هللا غداً , ومما يهون على العبد أيضًا فيما جيده م  اآلآلم 

   : كما قال هللا تعاىل , يف اجلنة 

   

   

   .[6:االنشقاق .]  
وإمنا , نار أيق  بأن الفوز كل الفوز لي  مل  نال عرضًا م  الدنيا م  أيق  باجلنة وال :الثاين 
كما قال هللا , دخل اجلنة وأ  , والنجاة العظمى مل  جنى م  النار , والفماح الكبري , الفوز العظيم 

    :تعاىل

    

   

     

     

   

     .[ آل
أقوامًا م  بين سليم إىل بين  بعث رسول هللا : قال  ويف حديث أن  ب  مالك  [.015:عمران

وإال  ,  أتقدمكم فإن أمنوين حىت أبلغهم ع  رسول هللا : ايل عامر يف سبعني فلما قدموا قال هلم خ
, فأنفذه , فطعنه , إذ أومئوا إىل رجل  فبينما حيدثهم ع  النيب , فأمنوه , فتقدم , كنتم مين قريبًا 

خال أن  ب   ففي احلديث أن حرام ب  ملحان   (9)...(.ورب الكعبة, فزت , هللا أكرب : فقال 

                                      
 .9147: رقم, 3/9019أخرجه مسلم   (0)

 . 677: رقم, 4/0500ومسلم ,  9637: رقم, 4/0140أخرجه البخاري  (9)
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لعلمه ويقينه بأن ما بعد املوت إال لقاء هللا وجنة عرضها , فزت ورب الكعبة : قال  ملا ط ع  مالك 
 . السموات واألرض 

ولو رأت العقول بعني اإلميان نزهة اجلنة لذابت النفوس : "  -رمحه هللا  -وقال حيي ب  معاذ 
 (0)".شوقاً 

, باملكاره  اً حمفوف الطريق إليها وجعل, يف درجة عالية  اجلنةتعاىل جعل هللا اليقني بأن  :الثالث
حيتاج للسري يف طريق اجلنة إىل جهد كبري ؛ ألن فيه خمالفة هلوى النف  وحمبوباهتا فيحتاج للمضي يف 

ملا خلق : ) قال  أن رسول هللا :  ففي حديث أيب هريرة , وإرادة قوية , الطريق إىل عزمية ماضية 
ال يسمع هبا : فقال , فذهب فنظر إليها : اذهب فانظر إليها قال  يا جربائيل: قال , هللا اجلنة والنار 

وعزتك : فذهب فنظر إليها فقال : قال , اذهب فانظر إليها : أحد إال دخلها مث حفها باملكاره مث قال 
فذهب : يا جربائيل اذهب فانظر إليها قال : مث خلق النار فقال , لقد خشيت أن ال يدخلها أحد 

, اذهب فانظر إليها : فحفها بالشهوات مث قال : ال يسمع هبا أحد فيدخلها قال : قال ف, فنظر إليها 
  (9)(.رب وعزتك لقد خشيت أن ال يبقى أحد إال دخلها: فقال , فذهب فنظر إليها : قال 

وطلبه , سريه إىل هللا ومعرفة ذلك واليقني به يهون على العبد ما يماقيه م  املتاعب واآلآلم يف 
واستغمال األوقات , ويدفعه ملزيد م  البذل والعطاء وجماهدة النف  يف املسابقة للطاعات , بل لرضاه 

 .يف األعمال الصاحلات 
وينادي بأعلى , خيرج يف بعض الليل "  : -رمحه هللا-( هـ 36 :ت)كان هرم ب  حيان  وقد

  :هبا ؟ مث قرأ هار  كيف ينام الناركيف ينام طالبها ؟ وعجبت م  عجبت م  اجلنة  : صوته 
                                      

 .01/54أخرجه أبو نعيم يف احللية  (0)

 4/090والنسائي يف السن  الكربى ,  7423:رقم, 06/316واب  حبان ,  79: رقم, 0/72أخرجه احلاكم  (9)

: رقم,  9/449وأمحد ,  9561: رقم, 3/624والرتمذي ,  3733: رقم, 3/946وأبو داود ,  3719رقم ,

وهواب  –رجاله ثقات رجال مسلم غري حممد ب  عمرو , إسناده حس  :) -رمحه هللا-وقال شعيب األرنؤوط,  1472

,  06/316انظر صحيح اب  حبان (.وهو صدوق , ومسلم متابعة , فقد روى له البخاري مقروناً  -علقمة الليثي

 . ( 5901: )ويف صحيح اجلامع رقم,  (9621) :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم
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   [27:األعراف] . وقرأ :  

    و   

    (0)".مث يرجع إىل أهله 
اليقني بالثواب  ألخذ بزمامها إىل معايل األموروا, وهتذيبها , ا يدفع اإلنسان إىل تربية نفسه ومم

وجعل هواه تبعاً ملا جاء به النيب , واليقني بالنار مل  أمهل نفسه , واليقني باجلنة مل  جاهدها , والعقاب 

  ل هللا تعاىلو قيدل على هذا :     

    

    

     .

  . [30,  31: النازعات ]

بخ بخ خلم  ما أثقله  يف :) قال  رسول هللا   أن ع  أيب سمام ع  موىل لرسول هللا  و 

, والولد الصاحل يتوىف فيحتسبه والده , واحلمد هلل , وسبحان هللا , وهللا أكرب , ال إله إال هللا : امليزان 

وباجلنة , واليوم اآلخر , هب  دخل اجلنة يؤم  باهلل  بخ بخ خلم  م  لقي هللا عز وجل مستيقناً :  لوقا

  (9)(.  وبالبعث بعد املوت واحلساب, والنار 

    : قال هللا تعاىل 

    

    

  

                                      
 . 9/002أخرجه أبو نعيم يف احللية  (0)

 (.0913) وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  01010: رقم,  3/947أخرجه أمحد  (9)
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   [.2, 1:غافر  ]

  فانظر إىل دعوة املمائكة للمؤمنني 

   هذه الدعوة أتت بعد الدعوة بإدخاهلم جنات عدن

فإذا وقى هللا عباده , وتوردهم مورد اهلماك , لفتة إىل أن السيئات هي اليت توبق أصحاهبا يف اآلخرة 

 :فلو أيق  املؤم  بقوله تعاىل , ونالوا رمحة هللا , وعواقبها , املؤمنني منها وقاهم نتائجها 

    هان عليه جماهدة نفسه بالبعد ع  الذنوب

 .       واالنكفاف ع  السيئات 

وضيق احلال والفقر يقينه باجلنة , أن مما يهون على العبد ما جيده م  شظف العيش  :الرابع 

فو هللا , مث رفعت بصري يف بيته :) فقال  على رسول هللا  فقد دخل عمر ب  اخلطاب , ونعيمها 

فإن فارس والروم , ادع هللا فليوسع على أمتك : فقلت , ئًا يرد البصر غري أهبة ثماثة ما رأيت فيه شي

أو يف شك :)  فقال رسول هللا , وكان متكئًا , وهم ال يعبدون هللا , وأ عطوا الدنيا , وسع عليهم 

 (0)(.أولئك قوم عجلت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا , منها يا اب  اخلطاب 

يعين أنت يف شك يف أن التوسع يف :" معلقًا على هذا احلديث  -رمحه هللا–فوري قال املبارك

   (9)".اآلخرة خري م  التوسع يف الدنيا 

                                      
 . 0372:رقم, 9/0009ومسلم ,  9446: رقم, 9/174أخرجه البخاري   (0)

 . 060/ 2حتفة األحوذي  (9)
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ويقني املؤم  هبذا , قد أخرب أن الفقراء يدخلون اجلنة قبل األغنياء خبمسمائة سنة  والرسول 

فع  , وقلة ذات اليد , م  شظف العيش ويهون عليه ما يعانيه , جيعله خيفف م  متاع الدنيا ومتعها 

إن فقراء املهاجري  يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم : )  قال رسول هللا : قال   أيب سعيد اخلدري

   (4)(.مبقدار مخسمائة سنة 

فع  عبد هللا ب  عمرو , وقد بني يف أحاديث أخرى أن هؤالء مل يك  عندهم شئ حياسبون عليه 

هللا : قال , أتعلم أول زمرة تدخل اجلنة م  أميت :)  قال يل رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما–

أو : فيقول هلم اخلزنة , ويستفتحون , املهاجرون يأتون يوم القيامة إىل باب اجلنة : فقال . ورسوله أعلم 

متنا  وإمنا كانت أسيافنا على عواتقنا يف سبيل هللا حىت, بأي شئ حناسب ؟ : فيقولون , قد حوسبتم 

 (0)(.فيقيلون فيه أربعني عاماً قبل أن يدخلها الناس, فيفتح هلم : قال , على ذلك 

ونعيم , ال يساوي شيئًا ؛ ألن نعيم الدنيا فاٍن حقري زائل , ونعيم الدنيا جبانب نعيم اآلخرة 
    :  قال هللا تعاىل, اآلخرة باق دائم 

      
  
   

    

.[26:النحل .] وجاء يف حديث سهل ب  سعد الساعدي قال رسول هللا : قال  (: موضع سوط
 (9)(.يف اجلنة خري م  الدنيا وما فيها 

                                      
وصححه األلباين يف صحيح اب   , 9450:رقم, 577/ 3والرتمذي ,  3094:رقم, 9/0410  ماجه أخرجه اب (4)

 (. 3991) ويف صحيح اجلامع , ( 9450)ويف صحيح الرتمذي , (  3094) ماجه 

وصححه األلباين يف ؛  7370: رقم,  327/ 3وأبو عوانة يف مسنده ,  9412: رقم, 9/11أخرجه احلاكم  (0)

  (.26)ويف صحيح اجلامع , ( 154:)رقم, حة السلسلة الصحي

 . 4171: رقم, 4/0017أخرجه البخاري  (9)



- 555 - 
 

تى بأنعم أهل الدنيا م  أهل النار يوم ي ؤ : )  قال رسول هللا : قال  وع  أن  ب  مالك 
, هل مر بك نعيم قط ؟ , يا ب  آدم هل رأيت خرياً قط؟ : مث يقال , فيصبغ يف النار صبغة , القيامة 
, فيصبغ صبغة يف اجلنة , وي ؤتى بأشد الناس بؤسًا يف الدنيا م  أهل اجلنة , ال وهللا يا رب : فيقول 

ال وهللا يا رب ما مر : فيقول , هل مر بك شدة قط ؟ , بؤساً قط ؟ يا اب  آدم هل رأيت : فيقال له 
       (4)(. وال رأيت شدة قط, يب بؤس قط 

فإن لذة النعيم يف اجلنة تنسيه كل عذاب مر به يف الدنيا , وشقاء يف الدنيا , فم  كان يف بؤس 
ق حماوته يف الدنيا ؛ ولذلك جاء فإن أمل عذاب النار ي نسيه كل نعيم ذا, وكذلك كل م نعم يف الدنيا , 

ألهون أهل النار  –تبارك وتعاىل –يقول هللا :)  قال رسول هللا : قال  يف حديث أن  ب  مالك 
فقد سألتك ما هو أهون : قال , نعم : قال , عذابًا لو أن لك ما يف األرض م  شئ كنت تفتدي به 

 (3)(.الشرك  وأنت يف صلب آدم أن ال تشرك يب فأبيت إال, م  هذا 
قال هللا تعاىل , ودخول النريان , والندامة , ونسيان اآلخرة يعقبه احلسرة , وإن العمل ملتاع الدنيا 

:      

   
    

    
     

   

   [ .015:آل عمران.] 

والذي نف  حممد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم :) قال رسول هللا  : قال  ع  أن  ب  مالك 
   (0)(.لنار رأيت اجلنة وا: قال , وما رأيت يا رسول هللا : قالوا , قليماً ولبكيتم كثرياً 

السمامة م  أمراض القلوب وملء القلب خبمافها م  : م  مثرات اليقني باجلنة والنار  :اخلامس 
إن هللا جعل دخول اجلنة والنجاة م  النار معلقًا مبا : وبيان ذلك بأن نقول , أعمال وعبادات القلوب 

وجعل سبب دخول النار ما , ا استقر يف القلب م  أعمال القلوب م  اخلوف والرجاء واحملبة وغريه
يدل على هذا حديث أمساء , امتأل القلب به م  أمراض القلوب م  احلقد واحلسد أو الغلظة والشدة 

أخرب ع  املرأة اليت دخلت النار بسبب هرة حبستها  أن رسول هللا  -رضي هللا عنها–بنت أيب بكر 

                                      
 . 9117: رقم, 3/9069أخرجه مسلم  (4)

 .  9115: رقم ,  9061/ 3ومسلم ,  4056: رقم ,  0904/ 4أخرجه البخاري  (3)

  . 62:سبق خترجيه ص (0)
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فهذا احلديث يدل  (9)(.م  خشاش األرض وال أرسلتها تأكل , ال هي أطعمتها , حىت ماتت جوعًا 
ويف املقابل , على أن سبب دخول هذه املرأة النار بسبب ما استقر يف قلبها م  اجلفاء والغلظة والقسوة 

يدل على هذا حديث , والشفقة قد تكون سببًا يف دخول اجلنة , فإن ما يستقر يف القلب م  الرمحة 
بغيًا رأت كلبًا يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه م   أن امرأة: )  ع  النيب  أيب هريرة 

فهذا احلديث يدل على أن ما استقر يف قلب هذه املرأة م  نازع  (4)(.العطش فنزعت له مبوقها فغفر هلا 
 .ومغفرة ذنبها , الرمحة والشفقة كان سبب جناهتا 

وملئها , م  أمراض القلوب  وتصفيتها, فعندما يوق  املؤم  هبذا فإنه حيرص على إصماح قلبه 
وغري ذلك , والرهبة , والرغبة , واإلنابة , و التوكل , و احملبة , والرجاء , بأعمال القلوب م  اخلوف 

 .م  أعمال القلوب 

أن هللا تعاىل أخرب ع  أهل اجلنة أهنم يساقون مكرمني إىل اجلنة زمرًا زمرًا حىت إذا ما  :السادس

  : واستقبلتهم املمائكة الكرام قائلني , ا وصلوا إليها فتحت أبواهب

  

  

 [ .74:الزمر .] فأصبحت نفوسكم زاكية , أي طابت أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم

ل واألقوال ؛ وااللتزام بطيب األفعا, واليقني مبثل هذا يدفع املوق  ؛ إلحسان عمله , وقلوبكم طاهرة , 

 .ودخول اجلنة , لينال هذا الشرف باستقبال املمائكة له 

أن املؤمنني يوقفون على قنطرة بني اجلنة والنار بعد اجتياز الصراط في هذبون وي نقون بأن  :السابع 

واليقني هبذا يدفع , يقتص بعضهم م  بعض فيدخلون اجلنة أطهاراً أبراراً لي  ألحد عند اآلخر مظلمة 

ويقيناً منه حبديث , واقتصاص املؤمنني منه , ؤم  للبعد ع  ظلم الناس يقيناً منه هبذا املوقف الصعب امل

أتدرون : ) قال   أن رسول هللا  ع  أيب هريرةو  (0)(.الظلم ظلمات يوم القيامة :)  رسول هللا 

                                      
 . 709: رقم, 0/961أخرجه البخاري   (9)

 .  9935: رقم, 3/0760لم أخرجه مس (4)

 . 9571: رقم, 3/0226ومسلم ,  9405: رقم, 9/163أخرجه البخاري  (0)
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ملفل  م  أميت يأيت يوم القيامة إن ا: ) فقال , املفل  فينا م  ال درهم له وال متاع : قالوا ؟ ما املفل  

وضرب , وسفك دم هذا , وأكل مال هذا , وقذف هذا , ويأيت قد شتم هذا , بصماة وصيام وزكاة 

فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ م   , وهذا م  حسناته , فيعطى هذا م  حسناته, هذا 

  (9)(.فطرحت عليه مث طرح يف النار, خطاياهم 

فيقتص , فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار , خيلص املؤمنون م  النار :)  هللا وقال رسول 

فو , ون قوا أ ذن هلم يف دخول اجلنة , لبعضهم م  بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا ه ذبوا 

  (4)(.الذي نف  حممد بيده ألحدهم أهدى مبنزله يف اجلنة منه مبنزله كان يف الدنيا 

عندما يوق  املؤم  بأن أول زمرة تدخل اجلنة م  هذه األمة هم القمم الشاخمة يف  : الثامن

واالستقامة على الدي  يدخلون صفًا واحدًا ال يدخل أوهلم حىت , والعمل الصاحل , اإلميان والتقوى 

وأيق  به دفعه ذلك للمسارعة , م  علم هذا , يدخل آخرهم صورهم على صورة القمر ليلة البدر 

 .وعمل الصاحلات ؛ لعله أن يكون م  أوائل الزمرة اليت تدخل اجلنة , لطاعات ل
أول زمرة تلج اجلنة صورهتم على صورة القمر ليلة : )  قال رسول هللا : قال  فع  أيب هريرة 
و جمامرهم األلوة , آنيتهم فيها الذهب والفضة , وال يتغوطون , وال ميتخطون , البدر ال يبصقون فيها 

ولكل واحد منهم زوجتان ي رى مخ سوقهما م  وراء اللحم م  احلس  ال , ورشحهم املسك ,  (0)
   (9)(.يسبحون هللا بكرة وعشياً , قلب رجل واحد , وال تباغض قلوهبم , اختماف بينهم 

أو سبعمائة ألف متماسكني أخذ , ليدخل  اجلنة م  أميت سبعون ألفًا :)  وقال رسول هللا 
   (4)(.ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر , وأخرهم اجلنة , ض حىت يدخل أوهلم بعضهم ببع

                                      
 .079:سبق خترجيه ص (9)

 . 6071:رقم, 00/425أخرجه البخاري  (4)

 . 6/493انظر فتح الباري . يعين العود و اجملامر : األلوة أي  (0)

 .  9143:رقم, 3/9011ومسلم ,  4174: رقم,  4/0015أخرجه البخاري  (9)

 .  6077: رقم , 5/9426أخرجه البخاري  (4)
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أن اليقني بأبواب اجلنة الثمانية يدفع اإلنسان لألعمال الصاحلات اليت تدخله م  هذه  :التاسع 
م  أنفق زوجني يف سبيل :)  قال رسول هللا : قال  ففي احلديث الذي رواه أيب هريرة , األبواب 

وم   , فم  كان م  أهل الصماة دعي م  باب الصماة ,  نودي م  أبواب اجلنة يا عبد هللا هذا خري هللا
وم  كان , وم  كان م  أهل الصيام دعي م  باب الريان , كان م  أهل اجلهاد دعي م  باب اجلهاد 
 ما على بأيب أنت وأمي يا رسول هللا:  فقال أبو بكر , ( م  أهل الصدقة دعي م  باب الصدقة 
وأرجو , نعم : فهل يدعى أحد م  تلك األبواب كلها ؟  قال , م  دعي م  تلك األبواب م  ضرورة 

  (3)(. أن تكون منهم 
وأن أهلها متفاضلون فيها حبسب , أن اليقني بأن اجلنة درجات بعضها فوق بعض  :العاشر

 ات وابتدار عمره يف االزدياد م أعماهلم يف الدنيا جيعل العبد يبادر لإلكثار م  األعمال الصاحل
   : قال تعاىل, احلسنات حىت ينال أعلى الدرجات 

     

   [ 064:آل عمران]   فع
 وصام رمضان كان, وأقام الصماة , وبرسوله , م  آم  باهلل :)  قال رسول هللا : قال  أيب هريرة 

يا رسول هللا : فقالوا , حقاً على هللا أن يدخله اجلنة جاهد يف سبيل هللا أو جل  يف أرضه اليت ولد فيها 
إن يف اجلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدي  يف سبيل هللا ما بني : ) قال , أفما نبشر الناس ؟ 

وأعلى اجلنة , فإنه أوسط اجلنة , وس فاسألوه الفرد, فإذا سألتم هللا , الدرجتني كما بني السماء واألرض 
أن  ويف حديث أيب سعيد اخلدري ,   (5)(.ومنه تفجر أهنار اجلنة, وفوقه عرش الرمح  : أراه قال 
, وجبت له اجلنة , ومبحمد نبياً , وباإلسمام ديناً , يا أبا سعيد م  رضي باهلل رباً :) قال  رسول هللا 

وأخرى يرفع هبا العبد مائة : ففعل مث قال , ا علي يا رسول هللا أعده: فقال  فعجب هلا أبو سعيد 
اجلهاد : وما هي يا رسول هللا ؟ قال : قال , درجة يف اجلنة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض 

 (0)(.اجلهاد يف سبيل هللا, يف سبيل هللا 

                                      
 . 0721: رقم, 9/670أخرجه البخاري  (3)

  . 9647: رقم, 0/0191أخرجه البخاري  (5)

 . 0113: رقم, 4/0510أخرجه مسلم  (0)
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يح والتهليل والتحميد جيعله إن يقني املؤم  بأن غراس اجلنة ذكر هللا م  التسب :احلادي عشر
لقيت إبراهيم :)  قال رسول هللا : قال  فع  عبد هللا اب  مسعود , يكثر حظه م  أشجار اجلنة 

وأهنا , وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة عذبة املاء , يا حممد أقرئ أمتك مين السمام : ليلة أسري يب فقال 
 (9)(.وهللا أكرب , وال إله إال هللا ,  واحلمد هلل, وأن غراسها سبحان هللا , قيعان 

ال يعصون هللا ما , وبأسهم شديد , أن هللا جعل على النار ممائكة خلقهم عظيم  :الثاين عشر 
  :كما قال تعاىل , ويفعلون ما يؤمرون , أمرهم 

   
   
  

  
    

    

     .
ففت نت , وم  البماء والفتنة أن جعل عددهم تسعة عشر ملكًا مع سعة النار وعظمتها [. 6:التحرمي]

وغاب عنهم بأن الواحد منهم ميلك م  القوة , كنهم التغلب عليهم وظنوا أهنم مي, الكفار هبذا العدد 
   :ولذلك قال هللا تعاىل , ما يستطيع أن يواجه البشر مجيعًا 

    
   

     
    

  .[90: املدثر .] ويف املقابل فإن املؤمنون ال يزدادون مبثل هذه
 :األخبار إال يقينًا بقوة هللا وعظمته حني حد هذا العدد ؛ ولذلك قال هللا تعاىل 

  
    

   

     وحىت ال
, ويقينًا خ تمت اآلية مبا ي وضح أنه أعلم جبنوده , بل يزداد املؤمنون إميانًا , وال يشك شاك , يغرت مغرت 

   : فقال تعاىل , ومبا أعطاهم م  القوى اخلارقة 

      
     

                                      
لسلة وصححه األلباين يف الس, ( هذا حديث حس  غريب : ) وقال  4369: رقم, 5/501أخرجه الرتمذي  (9)

  (.5059)ويف صحيح اجلامع  (.حس  لغريه :)وقال( 0551)ويف صحيح الرتغيب والرتهيب , ( 015)الصحيحة 
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[.90:ملدثرا ] فاليقني مبمائكة النار وقوهتم يدفع املؤم  للبعد ع  املعاصي حىت ال يقوده إىل النار-
 -أجارنا هللا منها
عظيم , شديد حرها , مرتامية أطرافها , بعيد قعرها , أن النار شاسعة األرجاء  :عشر  الثالث

    :يدل على هذا قوله تعاىل , هليبها 

   

     [.41:ق .]
فإن الواحد منهم يضخم خلقه حىت يكون ضرسه , ومع كثرة عددهم , فالنار يدخلها أعداد ال حتصى 

ومع ذلك  (0)وما بني منكبيه مسرية ثماثة أيام , وغ لظ جلده مسرية ثماث أيام , مثل جبل أحد 
  :ال تزال جهنم تقول :) قال  ع  النيب  فع  أن  , ائلة تستوعب هذه األعداد اهل

    ويزوى , قط قط وعزتك : حىت يضع رب العزة فيها قدمه فتقول
   (9) (.بعضها إىل بعض 

, ومما يدل على ب عد قعرها أن احلجر إذا أ لقي م  أعماها احتاج إىل آماد طويلة حىت يبلغ قعرها 
تدرون ما : )  فقال النيب , إذ مسع وجبة ,  كنا مع رسول هللا : قال  هريرة  ففي حديث أيب

فهو يهوي يف , هذا حجر ر مي به يف النار منذ سبعني خريفًا : قال , هللا ورسوله أعلم : هذا ؟ قلنا 
  (4)(.النار اآلن حىت انتهى إىل قعرها 

فقد وصف , ذي  يأتون بالنار يوم القيامة ومما يدل على سعة النار كذلك كثرة عدد املمائكة ال
ي ؤتى جبهنم يؤمئذ هلا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون : ) فقال , جمئ النار يوم القيامة  النيب 

       (3) (.ألف ملك جيروهنا
  : قول هللا تعاىل , وعظم هليبها , ومما يدل على شدة حرها 

   
    

    
     

   [ . 33, 30: الواقعة .] وقد تضمنت هذه اآلية ذكر ما يتربد
 ع  وذكرت اآلية أن هذه ال تغين, املاء واهلواء والظل : وهو ثماثة , به الناس يف الدنيا م  الكرب واحلر 
                                      

  .9159,  9150:رقم,  3/9012أخرجه مسلم  (0)

 .واللفظ للبخاري  9131: رقم ,  9011/ 3ومسلم ,  6913: رقم, 6/9354أخرجه البخاري  (9)

 . 9133: رقم, 9013/ 3أخرجه مسلم  (4)

 . 414: سبق خترجيه ص (3)
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وماؤها احلميم الذي قد , وهو الريح احلارة الشديدة احلر , السموم : فهواء جهنم , أهل النار شيئًا 
 (5). وظلها اليحموم وهو قطع دخاهنا, اشتد حره 

  : وقال تعاىل خمربًا ع  ظل النار وشررها 

     
      

    
   

    
[ 44,  41:املرسمات .] 

واألصفر الذي يعلو , واألسود , هو دخان جهنم اللهب األخضر : "  -رمحه هللا-قال جماهد
 (0)".النار إذا أ وقدت 

 : ومدى تأثريها يف املعذبني , النار  وقال هللا تعاىل مبينًا قوة هذه
    
     

     

  [ .92,  96:املدثر  .] وتدمر كل , إهنا تأكل كل شئ
 .وتصهر ما يف البطون , يب األفئدة وتذ, وهتشم العظام , حترق اجللود , وال تذر , ال تبقي , شئ 

وأىن له , وجتعله جيود بكل أحبابه ؛ لينجو م  النار , وإن شدة النار وهوهلا تفقد اإلنسان صوابه 
     : النجاة 

    
   
   
     
    

      

    [06,  00: املعارج .] 
: قيل , ناركم جزء م  سبعني جزءًا م  نار جهنم : ) قال أن رسول هللا  وع  أيب هريرة 

فعندما  (9)(.فضلت عليه  بتسعة وستني جزءاً كله  مثل حرها : قال ,  يا رسول هللا إن كانت لكافية
وحرها فإنه يبتعد ع  , وشدهتا , ويستشعر عظمة هذه النار , واألحاديث , ي وق  املؤم  هبذه اآليات 

                                      
 . 19:انظر التخويف م  النار ص (5)

 . 19:التخويف م  النار ص (0)

 .414:سبق خترجيه ص (9)
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وألوان , وفيها م  األهوال , املعاصي والذنوب ؛ لئما ي صاب م  حرها ؛ ألن النار عذاهبا شديد 
 .والنفي  يف سبيل التخلص منها , جيعل اإلنسان يبذل الغايل  العذاب ما

واحلجارة م  اآلهلة اليت تعبد م  دون , أن هللا تعاىل أخرب أن وقود النار هم الناس  :عشر الرابع
   :كما قال تعاىل , هللا 

   
   

  
   
     

   

  [6:التحرمي .] وقال تعاىل:   

     
    

    
   

    

   [ .22, 21 : األنبياء .]  فعلى املؤم  أن حيذر م
 . -والعياذ باهلل-أن يكون وقوداً للنار بسبب أفعاله وأعماله

كما , النساء : أخرب أن أكثر م  يدخل النار م  عصاة املوحدي   أن النيب  :عشر  اخلامس
يا معشر النساء تصدق  فإين أريتك  :)  قال رسول هللا : قال  جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري 

  (0)(.وتكفرن العشري , تكثرن اللع  : ومب يا رسول هللا ؟ قال : أكثر أهل النار فقل  
وضعف , فها وامليل إىل الدنيا وزخر , وإمنا كان النساء أكثر أهل النار ملا يغلب عليه  م  اهلوى 

فيحمله  , وفتنتها , ويغرق  يف الدنيا , والتأهب هلا , فيضعف  ع  العمل لآلخرة , اليقني باآلخرة 
لدخول النار م  كثرة  اً واألفعال اليت تكون سبب, ضعف يقينه  بالنار على التجرؤ عليها باألعمال 

, املوقنة بذلك دفعها إمياهنا باهلل  وكفران العشري ؛ ولذلك إذا علمت املؤمنة, وكثرة الشكوى , اللع  
 .    وشدة بطشه إىل البعد عما ي صليها يف النار وجيعلها م  حطامه , ويقينها بعذاب هللا 

أن هذه النار هلا تأثريها على الدنيا وأهلها كما جاء يف  أخرب الرسول  :عشر  السادس
, يا رب أكل بعضي بعضًا : ا فقالت اشتكت النار إىل رهب: ) قال ع  النيب  حديث أيب هريرة 

                                      
 . 72: رقم,  16/ 0ومسلم ,  921:رقم,  0/006أخرجه البخاري  (0)
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وأشد ما جتدون , فهو أشد ما جتدون م  احلر , ونف  يف الصيف , نف  يف الشتاء : فأذن هلا بنفسني 
  (9)(.م  الزمهرير 

وكلما أح  بربد الشتاء تذكر , فاملوق  كلما شعر حبر الصيف تذكر حر النار فاستعاذ باهلل منها 
   :قال هللا تعاىل ,  منها زمهرير جهنم فاستعاذ باهلل

   
   

    
   

  [ .03:السجدة .]فإذا , دائمًا املؤم  يتذكر اآلخرة ف
: وهكذا شأن األخيار , باختبار الدنيا تذكر اختبار اآلخرة  وإذا مسع, رأى حر الدنيا تذكر نار اآلخرة 

   
   

 [36: ص.] 

عندما يعلم املؤم  مبدى احلسرة والندامة اليت حتصل للكفار والعصاة حني يرون  :عشر السابع
   :والت ساعة مندم , العذاب فيندمون أشد الندم 

     

    

   

    

     

  [ . 53:يون .] وعندما يطلع الكافر على صحيفة
 : فإنه يدعو بالثبور واهلماك , ذي ي ؤهله للخلود يف النار فريى كفره وشركه ال, أعماله 

    

    

    

   .[03, 01:االنشقاق.]  فعندما يعلم املوق  بذلك فإن هذا

                                      
 .  607: رقم, 0/340ومسلم ,  509: رقم,  0/022أخرجه البخاري  (9)
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والبعد ع  املعاصي والسيئات خوفًا م  احلسرات , ة للطاعات واملسارع, يدفعه لعمل الصاحلات 
   :وبعدًا ع  األنات والزفرات , واآلهات 

   

   

    

   

   

 [ .03, 04:الفرقان .] 

وتنجيه , أن املؤم  إذا أيق  باجلنة والنار سعى باألسباب اليت تدخله اجلنة : واخلماصة بأن يقال 
والنجاة م  النار تكون باإلميان والعمل الصاحل ؛ ولذا فإن املسلمني يتوسلون إىل رهبم بإمياهنم , م  النار 

    :ر وأعماهلم الصاحلة كي خيلصهم م  النا
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  [ .023, 020:آل عمران  .] 
قال  فع  أن  ب  مالك , حمبة هللا : وم  األعمال الصاحلة اليت تقي املؤم  م  عذاب النار 

 (0)(. ال وهللا ال ي لقي هللا حبيبه يف النار :)  قال رسول هللا : 
قال : قال  كما جاء يف حديث أيب هريرة , الصيام فإنه جنة م  النار : وم  األعمال كذلك 

  (9)(.الصيام جنة :)  رسول هللا 

  :قال هللا تعاىل , اخلوف م  هللا : ومما ينجي م  النار 

    

 [ 36:الرمح .] 

قال : قال  يدل عليه حديث أيب هريرة , اجلهاد يف سبيل هللا : ومما ينجي م  النار كذلك 

وال جيتمع ,  يلج النار أحد بكى م  خشية هللا عز وجل حىت يعود اللْب يف الضرع ال:)  رسول هللا 

 (0)(.ودخان جهنم يف منخري مسلم أبداً , غبار يف سبيل هللا عز وجل 

 :قال هللا تعاىل , استجارة العبد باهلل م  النار : ومما يقي م  النار 

   

                                      
هذا حديث صحيح على شرط :)وقال,  7437:رقم, 0/025واحلاكم ,  04329: رقم, 4/945أخرجه أمحد  (0)

   (.7125)يف صحيح اجلامع و , ( 4317)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة , ( الشيخني ومل خيرجاه

 . 0050: رقم, 116/ 9ومسلم ,  0725: رقم, 9/671أخرجه البخاري  (9)

هذا حديث صحيح : ) وقال ,  7667: رقم, 3/911واحلاكم ,  01567: رقم ,  515/ 9أخرجه أمحد  (0)

,  0644: رقم, 3/070والرتمذي ,   3406: رقم, 4/2والنسائي يف السن  الكربى , ( اإلسناد ومل خيرجاه 

 . ( 7771) ويف صحيح اجلامع , ( 0644)ويف صحيح الرتمذي , (  397)يف صحيح أيب داود وصححه األلباين 
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  [.66, 65: الفرقان .] وع  أن  ب  مالك  قال :

وم  تعوذ باهلل م  , اللهم أدخله اجلنة : قالت اجلنة , م  سأل هللا اجلنة ثماثًا : )  قال رسول هللا 

  (9)(.اللهم أعذه م  النار: قالت النار  ,النار ثماثاً 
فم  أيق  باجلنة والنار أمثرت هذه الثمرات اجلليلة وغريها م  اآلثار اليت تقوي يقني العبد باجلنة 

 .أسأل هللا أن يرزقنا يقيناً هبما يقربنا م  الطاعات ويبعدنا ع  املعاصي والسيئات , والنار 
 :البعث الثمرات املرتتبة على اليقني بومن 

ليقينه بالبعث بعد املوت واجملازاة على كل ما  عد ع  املعاصي ؛البو , حل دوام العمل الصا :األول 

   :  قال هللا تعاىل, عمل 

   

    

     

     

  [.1ـ 6:الزلزلة .] وقال هللا تعاىل :  

    
   

   
                                      

 0103: رقم, 4/924واب  حبان ,  0261: رقم, 0/707احلاكم و ,  09617: رقم, 055 /4أخرجه أمحد   (9)

,  9579: رقم, 3/711والرتمذي ,  3431: رقم, 9/0354واب  ماجه ,   7269:رقم, 3/365والنسائي , 

, ويف صحيح الرتمذي , ( صحيح لغريه :)وقال ( 4653:) صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقمو 

 ( .9701:)رقم
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  [ . 02ـ 07:املزمل.]  ليقينه أنه مل خيلق عبثًا بل كل اخلمائق و

   : قال هللا تعاىل  , معادهم إىل هللا 

   

    

    

       

    .

 [. 006, 005:املؤمنون]

    :قال هللا تعاىل و 

   

   

  [.9, 0:املاعون .]اإلميان باليوم اآلخر لي  اعتقاداً ف 
  :فيهم  كم  قال هللا ,ل حيمل صاحبه على إطعام اليتيم واملسكني ب جمرداً 

   

   

    ماذا يرجون ؟  

    

   [ . 01,  2:اإلنسان.] 
الذي يغرس يف النف  جذور اإلقبال على األعمال  ليقيين احلقيقيعث واجلزاء هو الوازع ااإلميان بالبف

وال احتياج , وانساقت إىل اخلري بدون كلفة , فزكت , الصاحلة حىت يصري ذلك خلقاً هلا إذا شبت عليه 
, جاء بالفحشاء  وآم  الرقباء, وال إىل خمافة مم  يقيم عليه العقوبات حىت إذا اختلى بنفسه , إىل آمر 

 .واألعمال النكراء

فإن إنكار البعث سبب للتفريط , وإذا كان اليقني بالبعث بعد املوت يبعث على العمل الصاحل 
  :  قال هللا تعاىل, واخلوض يف الذنوب والسيئات , يف الطاعات والواجبات 



- 568 - 
 

     
    
    

    
    

   
    

 [ .37,  39:املدثر .] 
وهو يوق  م  مات : ) يقول  مسعت رسول هللا : قال   وقد جاء يف حديث معاذ ب  جبل

فإما : وأن هللا يبعث م  يف القبور قال ب  سريي  , وأن الساعة آتية ال ريب فيها , بأن هللا ربه : بثماث 
  (0)(.يدخل اجلنة وإما قال ينجو م  النار : قال 

ويبتعد ع  السيئات ؛ ليدخل جنة , إذن فإن اليقني بالبعث جيعل اإلنسان يدمي العمل الصاحل 
  :  قال هللا تعاىل على لسان املؤمنني املوقنني, األرض عرضها السموات و 

    
    

     

  [ . 023: ال عمران .] وقال هللا تعاىل: 
    

      
[.  7:اجل .] ومما يدل على أن اليقني بالبعث سبب قوي وباعث على العمل الصاحل قول هللا تعاىل : 

    
    

    
  

   
   

    
    
    

 [.97:املعارج.] 
  احلق يعرف وإمنا كان اليقني بالبعث دافعاً للزهد يف الدنيا ؛ ألن املؤم, الزهد يف الدنيا  :الثاين 

وصدق , فإهنا ال تساوي شيئًا جبوار الدار اآلخرة وما فيها م  النعيم , حقارة الدنيا وأهنا مهما تزينت 
     : هللا تعاىل 

     
    

                                      
 . (111)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  452: رقم, 91/0612أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (0)
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  [.63:العنكبوت .] 

قال , فإن إنكار البعث سبب للتعلق بالدنيا , وإذا كان اليقني بالبعث يؤدي إىل الزهد يف الدنيا 

      : هللا تعاىل 

   

    

    

      

   [.93:اجلاثية .] وإنكار البعث أساس كل

, وال نشوراً , فما يرجو بعثًا , وسبب كل بماء ؛ ألن املنكر للبعث ال يعيش إال حلياته الدنيا , خطيئة 

قال , والدار اآلخرة ,  ونسيانه هلل, وبعده ع  هللا تعاىل , وقسوة قلبه , فكل حياته شاهدة على غفلته 

   :هللا تعاىل 

     

      

    

    

   

   

   

   [. 42,  41:النحل .] 

: قال هللا تعاىل , وم  أنكر بالبعث فإنه يعيش يف الدنيا حياة الشقاء والضمال ويف اآلخرة أشد وأنكى 
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[.1:سبأ .] 

أن يقني اإلنسان بالبعث واحلساب جيعله يبتعد ع  املعاصي عمومًا وع  ظلم الناس : الثالث 

    : قال هللا تعاىل , خصوصًا 

   

   

   

   

    

   

     

   

  [ .6, 0:املطففني .] 

الظلم ظلمات يوم القيامة :)  قال رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما–وع  عبد هللا ب  عمر 

.)(0)  

املفل  فينا م  ال درهم : قالوا ؟ أتدرون ما املفل  : ) قال   أن رسول هللا  هريرة ع  أيبو 

, ويأيت قد شتم هذا , إن املفل  م  أميت يأيت يوم القيامة بصماة وصيام وزكاة :) فقال , له وال متاع 

م  وهذا  , فيعطى هذا م  حسناته, وضرب هذا , وسفك دم هذا , وأكل مال هذا , وقذف هذا 

فطرحت عليه مث طرح يف , فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ م  خطاياهم  , حسناته

 . إىل غري ذلك م  الثمرات اجلليلة (9)(.النار

                                      
 . 9571: رقم,  0226/ 3ومسلم ,  9405:رقم, 9/163أخرجه البخاري   (0)

 . 9510:رقم,3/0227أخرجه مسلم   (9)
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 امساخل املبحث
 ديق بالتمكنيـالتص
  هلذا الدين 
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 امساملبحث اخل
 التصديق بالتمكني هلذا الدين

 

, وال املستحيل , ي  بالعسري ول, إن التمكني لدي  هللا يف األرض مطلب عزيز دعا إليه اإلسمام 

والتمكني لدي  هللا إرادة إالهية ليظهر هذا الدي  اخلامت  , وصمود , وإرادة , ولكنه حيتاج إىل أ ويل عزم 

     :قال هللا تعاىل , على األديان كلها 

   
   

    
   [ .2:الصف.]    

, وبني اإلسمام وغريه م  امللل , استمرار الصراع بني احلق والباطل : وإن م  سن  هللا الكونية 

 .ويرث هللا األرض وم  عليها , وال يزال هذا الصراع مستمراً حىت تقوم الساعة 

, وحروب , وتشريد , اإلسمامية ليحزن قلبه مما يرى ويسمع م  قتل  وإن الناظر إىل أحوال األمة

وتوق  يقينًا صادقًا بأن , وتطمئ  , ولك  عندما يوق  املؤم  بنصرة هذا الدي  تسك  نفسه , وفنت 

   : قال هللا تعاىل , وللمؤمنني ,  ولرسوله ,  والعزة هلل , الغلبة 

   
    
   

 [. 014:يون.] 

, والسنة , لدينه ومتكينه لعباده املؤمنني حق يقيين ال خياجله شك نابع م  القرآن  ونصرة هللا 

وأن النصرة , دي  فكل هذا يؤكد على أن املستقبل هلذا ال, والسن  الكونية الربانية , والواقع , والتاريخ 

 .لدينه حمققه 
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وسأذكر مجلة م  احلقائق والدالئل الصادقة على اليقني بنصرة هللا لدينه مث أعرج على الثمرات 
 .النامجة م  هذا اليقني الراسخ 

 :دالئل اليقني بنصرة هذا الدين : أوالً 
 :اليقني بعمومية رسالة اإلسالم  .1

وهذا يعىن دميومية وعمومية هذه , وهناية الرساالت ,  جعل هذا الدي  خامت األديان إن هللا 
   :قال تعاىل , وم  عليها , واستمرارها إىل أن يرث هللا األرض , الرسالة 

    

    

   

    

   .[31:األحزاب .] ويدل على هذا حديث جابر ب  عبد هللا
  قال رسول هللا : قال  ( : وكان : وذكر منها : أعطيت مخسًا مل يعطه  أحداً م  األنبياء قبلي

فإذا كان هذا الدي  هو آخر األديان فما  (0)(. وبعثت إىل الناس عامة , النيب يبعث إىل قومه خاصة 
 .وينصر أهله , سي مك  هلذا الدي  شك يف أن هللا 

    :قال هللا تعاىل 

   

  

    

    

   

     

   
                                      

 . 590 :رقم,  0/471ومسلم ,  491: رقم, 0/091أخرجه البخاري  (0)
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  . [07:الرعد.]  فاهلل ضرب مثمًا يف هذه اآلية ببقاء
فتذهب الشكوك والشبهات اليت تثار ضد الدي  ويبقى العلم , باطل واضمحماله احلق واستمراره وزوال ال

 .واليقني 
 :اليقني بانتشار الدين  .2

وهذا يدل على أن هللا تعاىل , وكثرة الداخلني فيه , بانتشار اإلسمام  لقد أخربنا رسولنا الكرمي 
قال هللا , وافرتاء املفرتي  , بطلني وكمام امل, وسيحميه م  كيد الكائدي  , سي علي مكانة هذا الدي  

    : تعاىل 

   

     

   

   

   

   

   

   

  . [ 44,  49: التوبة  ] فهذه اآلية
وعهد , ولي  هذا مقصورًا يف عهد النبوة , تبشر بأن املستقبل لإلسمام بظهوره على مجيع األديان 

 -هللا عنها رضي–بل إنه مل يتحقق إال جزء كما أشار إىل ذلك حديث عائشة , اخللفاء الراشدي  
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يا : فقلت , ال يذهب الليل والنهار حىت ت عبد المات والعزى : ) يقول  مسعت رسول هللا : قالت 
   : رسول هللا إن كنت ألظ  حني أنزل هللا تعاىل 

   

   

    

   .  ًأن ذلك تاما ,
 (0)( . إنه سيكون م  ذلك ما شاء هللا:  قال

, اطمئ  قلبه , وتكفل بنشر اإلسمام يف كل مكان , ومىت أيق  املسلم بأن هللا تكفل حبفظ دينه 
ر ضيق يف ناحية أو بلد ومل يعتقد أن العمل لدي  هللا حمصوراً يف إطا,  واتسع أفقه يف الدعوة إىل هللا 

 مسعت رسول هللا : قال  فقد جاء يف حديث متيم الداري , أو جهة أو مكان أو طائفة أو أمة 
إال أدخله هذا  (9)0وال وبر, وال يرتك هللا بيت مدر , ليبلغ  هذا األمر مبلغ الليل والنهار : ) يقول 

 وكان متيم الداري (. ويذل به يف الكفر , مام يعز بعز هللا يف اإلس, أو بذل ذليل , الدي  بعز عزيز 
ولقد أصاب , والعز , والشرف , قد عرفت ذلك يف أهل بييت لقد أصاب م  أسلم منهم اخلري :) يقول 

   (4)9(.واجلزية , والصغار , م  كان كافراً الذل 
أيت إن هللا عز وجل زوى يل األرض حىت ر : ) قال  أن نيب هللا :  ويف حديث ثوبان 

  (3)4(.فإن ملك أميت سيبلغ ما ز وي يل منها , وأعطاين الكنزي  األمحر واألبيض , مشارقها ومغارهبا 

                                      
 . 9217: رقم,  9941/ 3أخرجه مسلم  (0)

أي املدن والقرى والبوادي وهو م  وبر اإلبل أي شعرها ألهنم كانوا يتخذون منه وم  حنوه خيامهم غالبًا واملدر  (9)

 .  0/027انظر مرقاة املفاتيح .مجع مدرة وهي اللبنة 

, ( حيح على شرط الشيخني ومل خيرجاههذا حديث ص:) وقال,  1496: رقم,  3/377أخرجه احلاكم  (4)

  (. 4)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة و ,  01311: رقم, 2/010والبيهقي يف السن  الكربى 

 .  9112: رقم, 3/9905أخرجه مسلم  (3)
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ويقتلون الروم مقتلة عظيمة مل ول  ,  (5) أمته بأهنم سيفتحون القسطنطينية وقد أخرب النيب 
فع  , شارق األرض ومغارهبا وهذا بشارة بانتشار اإلسمام حىت يتسع ملك املسلمني يف م, ي رى نظري  هلا 

أي املدينتني تفتح أواًل يعين : فس ئل ,  كنا عند رسول هللا : يقول  عبد هللا ب  عمرو 
  (5)(.مدينة هرقل أوالً يعين القسطنطينية : فقال , القسطنطينية أو رومية 

 :البشارة بالرفعة والنصرة والتمكني  .5

أن رسول  مة كما جاء يف حديث أ يب ب  كعب بشر بالنصر والتمكني هلذه األ إن النيب 
فم  عمل منهم , والتمكني يف األرض , والنصرة , والرفعة , بشر هذه األمة بالسناء :) قال  هللا 

 ( 0)0 (.مل يك  له يف اآلخرة نصيب , عمل اآلخرة للدنيا 
ويزيدها طمأنينة , ة ويزيل عنها هذا احلزن والكآب, فهذا احلديث يبعث األمل يف النفوس احلزينة 

 :قال هللا تعاىل , وينصرها على م  عدوها , وسريفع م  شأهنا , وسكينة بأن هللا سي مك  هلذه األمة 
    

   
  [ .32:سبأ .] 

ة فيما يرى النائم كأنا رأيت ذات ليل:)  قال رسول هللا : قال  ويف حديث أن  ب  مالك 
والعاقبة يف , فأولت الرفعة لنا يف الدنيا ,  (9) ب  طابافأتينا برطب م  رطب , يف دار عقبة ب  رافع 

 (4) (.وأن ديننا قد طاب , اآلخرة 

                                      
 كانت رومة يف القدمي دار مملكة الروم نزهلا م  ملوكهم تسعة وعشرون ملكاً , مث ملك هبا: القسطنطينية  (5)

وبىن عليها سوراً ومساها القسطنطينية , وقد كان امسها طوانة مث نسبت إىل , قسطنطني األكرب مث انتقل إىل بزنطية 

 .0/310الروض املعطار يف خرب األقطار . قسطنطني , وبينها وبني عمورية ستون ميماً يف قرى وعمارات

وصححه األلباين يف , (. ناد ومل خيرجاه حديث صحيح اإلس:) وقال,  1551:رقم, 3/554أخرجه احلاكم  (5)

   (.3)السلسلة الصحيحة 

هذا حديث صحيح اإلسناد :) وقال 7169: رقم, 3/436واحلاكم ,  90951: رقم, 5/043أخرجه أمحد  (0)

ويف , (  94)وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  315: رقم, 9/049واب  حبان , (. ومل خيرجاه 

  (. 9195)ع صحيح اجلام
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  : قال هللا تعاىل, وإن استعماء الدي  ورفعة أهله دليل م  دالئل التمكني 
   
    
  . [ 042: عمرانآل .] وال مي ك  املؤم  وال يعلو

وقوى األرض احلائدة ع  منهج اإلميان , ويسمو بدينه إال إذا استعلى بإميانه على مجيع القوانني البشرية 
 . ونظاماً , اً وسلوك, وخلقاً , وضمرياً , وشريعة , فاملؤم  هو األعلى ديناً , 

وقد وعد هللا تعاىل بالنصر والتأييد والرفعة والعزة مل  ينصر دينه وعدًا مؤكدًا وثيقًا متحققًا ال 
  :    فقال , يتخلف 

     
    

   
  
  
  
     

   [.30, 31:احلج].  
فقال , وال جيب على هللا شئ إال ما أوجبه على نفسه , وقد أوجب هللا على نفسه نصر املؤمنني 

     :سبحانه 
    [ 37:الروم.] 

 : هنصر الثقة باليقني مبعية هللا و  .4

وم  وجد هللا فماذا فقد ؟ وم  , معية هللا للمؤمنني املوقنني : إن م  املبشرات بنصرة دي  هللا 

قال هللا , ن معية النصر والتأييد والعو : وإن هلل معية خاصة بعباده املوقنني وهي , فقد هللا فماذا وجد ؟ 

      : تعاىل 

                                                                                                          
هو رجل م  أهل البادية ينسب إليه نوع م  التمر : وقيل , هو اسم لنوع م  ألوان التمر منسوب إىل اب  طاب  (9)

/ 0انظر كشف املشكل . وقيل هو نوع م  متور ورطب املدينة طيب , هو رجل م  أهل املدينة : وقال النووي , 

: رقم, 3/0772أخرجه مسلم . 02/02املفهم ,  0/493ر مشارق األنوا,  04/413مرقاة املفاتيح ,  0914

9971 . 

 . 9971: رقم, 3/0772أخرجه مسلم  (4)
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  . [02:األنفال   .]  

, وإن الذي أخرج اللْب م  بني الفرث والدم قادر على إخراج النصر م  رحم البأساء والضراء 

وثقته باهلل على الرغم م  أن كل األحوال احمليطة به بائسة يائسة , بنصر هللا  يف يقني موسى وتأمل 

  : وم  معه خيذلونه ويوخوفونه قائلني , والعدو م  خلفه , فالبحر م  أمامه , 

   ومل يتزعزع يقينه به , ومع هذا كله مل تضعف ثقته باهلل ,

     : ورباطة جأش  بل قال بقوة يقني

   [ . 60:الشعراء ] كلمات

واليقني الثابت الذي يدل , فما أحوجنا إىل هذا اإلميان الراسخ , واملستشعر ملعية هللا , الواثق بنصر هللا 

واألسباب الظاهرة , يطة وح س  الظ  باهلل مهما كانت األحوال احمل, واألمل باملستقبل , على التفاؤل 

 .تنبئ خبماف ذلك 

وجيعله يطرح م  ورائه اجلْب واخلوف , يدفع العبد املوق  إىل الصدع باحلق  والشعور مبعية هللا 

 .وحيدث يف نفسه حتواًل نفسياً م  الراحة والسكينة والطمأنينة , واهللع 

ويقني , لوا ثقة باهلل بإميان ثابت والذي  كانوا مع طالوت مل يفزعوا م  العدو على قلتهم بل قا

   : وآمري  هلم بالصرب, ومطمئنني خلواطرهم ,  قومهممثبتني لراسخ 

    

     

   [.932:البقرة .]  أي :
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فما تغين الكثرة مع , والذليل م  أذله هللا , والعزيز م  أعزه هللا , فاألمر هلل تعاىل  , بإرادته ومشيئته

 .وال تضر القلة مع نصره , خذالنه 

:  قال عمر ب  اخلطاب ) : يف قصة احلديبية أنه قال   وجاء يف حديث املسور ب  خمرمة

وعدونا على ,  ألسنا على احلق: قلت  ,بلى : ؟ قال  ألست نيب هللا حقاً  : فقلت فأتيت نيب هللا 

ولست أعصيه وهو , إين رسول هللا : قال  ,  فلم نعطي الدنية يف ديننا إذاً : قلت , بلى : قال  ؟الباطل

  (0)0(.  ناصري

والثقة حبماية هللا , إن قوة الصحابة وصمابتهم يف التمسك بالدي  نابع م  اليقني بنصرة الدي  

 ) :قال   وذكر أبا بكر,  فذكر نيب هللا ,  يوم اجلمعة خطب عمر ب  اخلطاب فقد , لدينه 

يأمرونين أن  وإن أقواماً  , وإين ال أراه إال حضور أجلي, نقرين ثماث نقرات  إين رأيت كأن ديكاً 

فإن عجل يب أمر  وال الذي بعث به نبيه , وال خمافته  , وإن هللا مل يك  ليضيع دينه, ستخلف ا

فانظر إىل هذه  (9)9( .  وهو عنهم راض ذي  تويف رسول هللا  فاخلمافة شورى بني هؤالء الستة ال

 (.وإن هللا مل يك  ليضيع دينه :) حبماية هللا لدينه حني يقول  الثقة اليت غمرت قلب عمر 

أعطيت مخسًا مل : )  قال رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما–وحديث جابر ب  عبد هللا 

فاهلل ينصر عباده اجملاهدي   (4)(.نصرت بالرعب مسرية شهر : منها و ذكر : يعطه  م  األنبياء قبلي 

 . ويقيناً مبعية هللا معه , وبصرية , وإمياناً , وهذا يزيد املؤم  ثباتاً , والفزع يف قلب العدو , بإلقاء الرعب 

اجتياز و , والعقبات , فإذا استيق  املؤمنون بقلوهبم معية هللا هلم قويت قلوهبم ملواجهة العوائق 

فتكون , ويقع النصر املبني , فيتحقق التمكني , فيتحرر القلب م  التعلق بغري هللا , واألزمات , احمل  
                                      

 .  9510:رقم, 9/271أخرجه البخاري  (0)

 . 567: رقم, 0/426أخرجه مسلم  (9)

 .  319:سبق خترجيه ص (4)
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   : كما قال هللا تعاىل يف غزوة بدر ,والدائرة على الكافري  , العاقبة للمؤمنني 

   

     

     

  

      

   [ .07:األنفال  .] فقد كانت معركة بدر

وتأييده هلم باملمائكة استجابة الستغاثات املؤمنني , صراع بني احلق والباطل ظهر فيه معونة هللا للمؤمنني 

  : قال هللا تعاىل , خاصة  ورسول هللا  ,عامة 

  

   

   

   

     

   

      

       

 [ .01, 2: األنفال.]  
فصلى فما رأيت  ملا التقينا يوم بدر قام رسول هللا : قال  ب  مسعود  عبد هللا ويف حديث 
اللهم إين أنشدك : ) وهو يقول  ربه  له أشد م  مناشدة حممد رسول هللا  ينشد حقاً  ناشداً 



- 581 - 
 

اللهم إن هتلك هذه العصابة ال تعبد يف األرض مث , أسألك ما وعدتين اللهم إين , وعدك وعهدك 
  (0)(. هذه مصارع القوم العشية: فقال , وكأن شقة وجهه القمر , التفت إلينا 

 : لموقنني اليقني بأن العاقبة ل .5
هماك ويف املقابل , ونصرته هلم يف املعارك , إن م  دالئل التمكني لدي  هللا محاية هللا للمؤمنني 

  :وم  آم  معه  نوح  الكفار ؛ فقد جنى هللا 
   
 [.63:األعراف .] يف حني أهلك قومه الذي  كذبوه بالغرق:  

  
   
    

  .[63:فاألعرا]  ؛ ألن م  سن  هللا الكونية أن العاقبة للموقنني مهما حاك العدو ودبر
 .فإن هذا الدي  حق يوجب الدفاع ع  املؤمنني املوقنني القائمني على دينه , 

ونكاية , والتفرق , والتشتت , والتمزق , واإلنسان مىت شاهد ما عليه املسلمون م  الضعف 

وال شك أن هذا ال , والقنوط م  التمكني هلذا الدي  , م  نصر هللا  العدو هبم رمبا دخل قلبه اليأس

وهو دليل على قلة اليقني بوعد هللا , وضعف يقينها , يكون إال م  النفوس الضعيفة اليت قل إمياهنا 

ع  خباب ب  ف, وحقائقها , الصادق مع االلتفات إىل األمور احملسوسة دون النظر إىل عواقب األمور 

أال تستنصر : قلنا له , وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة  شكونا إىل رسول هللا  : قال  األرت 

فيجاء , فيجعل فيه , فر له يف األرض كان الرجل فيم  قبلكم حي  : ) قال , أال تدعو هللا لنا , لنا 

حلديد ما وميشط بأمشاط ا, وما يصده ذلك ع  دينه , فيشق باثنتني , فيوضع على رأسه , باملنشار 

وهللا ليتم  هذا األمر حىت يسري الراكب , وما يصده ذلك ع  دينه , دون حلمه م  عظم أو عصب 

 (0)0(.ن ولكنكم تستعجلو , أو الذئب على غنمه , م  صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال هللا 

                                      
 0/430والبزار ,  01971:قمر , 01/037والطرباين يف املعجم الكبري,  1691: رقم, 5/017أخرجه النسائي  (0)

  ( 4110)وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي ,  999:رقم,

  . 4306:رقم, 4/0499أخرجه البخاري  (0)
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ا فوالذي نفسي بيده ليتم  هللا هذ ) :  قال رسول هللا: قال   عدي ب  حامتويف حديث 

وليفتح  كنوز كسرى ب  , األمر حىت خترج الظعينة م  احلرية حىت تطوف بالبيت يف غري جوار أحد 

وليبذل  املال حىت ال يقبله , كسرى ب  هرمز , نعم : قال . كسرى ب  هرمز : قلت : قال , هرمز 

ولقد  , ار فتطوف بالبيت يف غري جو  , فهذه الظعينة خترج م  احلرية:   قال عدي ب  حامت. أحد 

قد قاهلا  ألن رسول هللا  ؛ والذي نفسي بيده لتكون  الثالثة , كنت فيم  فتح كنوز كسرى ب  هرمز 

).(9)  

بأن العاقبة هلذا الدي  هو استجابتهم  -رضي هللا عنهم –وإن أقوى دليل على يقني الصحابة 

وأهله , ع شدة حب اإلنسان لوطنه واألهل م, واألوطان , وتركهم للبماد , للهجرة م  مكة إىل املدينة 

واعتقاد , وإميان راسخ , متغلغل يف قلوهبم , وما كان هذا ليحصل منهم إال م  قوة يقني صادق , 

ولك  اليقني , ثابت بأن العاقبة للتقوى واملتقني ؛ إذ إن مغادرة الوط  م  أصعب األمور على النف  

 .والسري قدماً حنو العمل لدي  هللا , والصعاب , ت الصادق يدفع اإلنسان إىل جتاوز كل هذه العقبا

 :فقال هلم , م  قومه أن يدخلوا بيت املقدس  وعندما طلب موسى 

  
   

     
  

  [ .90:املائدة.]  وأبوا , وتكاسلوا , ولكنهم ختاذلوا

   :فقالوا له  ملوسى  االستجابة ؛ لضعف يقينهم بنصرة هللا 

    
                                      

صححه األلباين يف صحيح سن  أيب و ,  9632:رقم, 6/032وأبو داود ,  01916:رقم, 3/957أخرجه أمحد  (9)

 (3351)ويف صحيح اجلامع , ( 9632)داود 
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  . [ 93:املائدة.] وهي تلك الصورة , ملقابل صورة مغايرة ملا فعله بين إسرائيل ولك  يف ا

,  ولرسوله ,  وذراريهم حبًا هلل , تاركني أمواهلم  املشرقة م  الصحابة حني خرجوا مع حممد 

يا رسول : ) قال املقداد يوم بدر : قال  فع  اب  مسعود , وهذا دليل على يقينهم بنصرة هللا لدينه 

  : ل لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى هللا إنا ال نقو 

    

     ولك  امض وحن  معك فكأنه س ري ع

    .)(0)رسول هللا 

إنه يقينهم بأن  فما الدافع للصحابة ملثل هذا العطاء والبذل ألنفسهم وأمواهلم ومغادرة أوطاهنم ؟

 .   لعاقبة لرسوله هللا سيجعل ا

 :موسم احلج : من دالئل التمكني هلذا الدين  .6

ولك  ملا كان هذا الدي  حق فقد زاد , إال قلة قليلة  يف بداية اإلسمام مل ي سلم مع الرسول 
وال شك ,  (9)صحايب ألف أربعنيخلق كثري ال حيصون جتاوز عددهم  أتباعه حىت حج مع الرسول 

 .والتمكني ألهله , واألدلة على نصرة هللا هلذا الدي  , د أن هذا م  أعظم الشواه
وكيف يتزايد عددهم عامًا بعد عام يعلم علماً , وم  يرى تلك اجلموع الغفرية اليت حتج كل عام 

 . ن الباطل كان زهوقاً أبو , وال يعلى عليه , وبأن احلق يعلو , معٍل كلمته , يقيناً بأن هللا ناصر دينه 
 :ملصائب وتكالب األعداء كثرة احملن وا .7

                                      
 . 3444: رقم, 3/0613بخاري أخرجه ال (0)
 . 5/039البداية والنهاية . أو عشرة اآلف أو حنو هذا  011ذكر أبو زرعة أهنم  (9)
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ونصرة هللا ألهله كثرة املعادي  له , والرباهني الواضحة على التمكني للدي  , إن م  أقوى الدالئل 
, وتتحقق النصرة , واملصائب املتكالبة على هذه األمة ؛ ألنه ال مي ك  أن ميك  للدي  , وكثرة احمل  , 

فهذه سنة ثابتة أن تكثر احمل  على , وصنوف األذى ,   واحمل, والعزة ألهله إال على جسر م  البماء 
  : قال هللا تعاىل , ومي ك  لعباده الصاحلني , وأن يبتلى أهله ؛ لي ظهر هللا هذا الدي  , الدي  

   

    

   

    

  [009, 000:األنعام .]  ويزيد ثباته , واليقني مبثل هذا يشرح صدر املؤم
على الدي  مهما زادت احمل  واملصائب ؛ ألنه يعلم أنه ل  يسلم كل م  انتسب للدي  م  البماء ؛ 

     :  املبتلى بقوله ولذلك واسى هللا 

     

  [ .009, 000:األنعام.] 
حني  يف قصة أول نزول الوحي على الرسول  -رضي هللا عنها–وقد جاء يف حديث عائشة 

خرب ما رأى فقال  فأخربه الرسول , إىل ورقة ب  نوفل  بالرسول  -رضي هللا عنها–ذهبت خدجية 
ليتين أكون حياً إذ خيرجك , يا ليتين فيها جذع  ل هللا على موسى هذا الناموس الذي نز : له ورقة 
نعم مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال : ) قال , ( أو خمرجي هم ؟ :)  فقال رسول هللا , قومك 
 (9)0( .عودي 

, واملسلمني منذ بزوغ فجر اإلسمام إىل يومنا هذا يعلم مدى احمل  , وم  يتتبع أحوال اإلسمام 
وم  فضل هللا أن هذا كله , والتعذيب الذي حلق أتباعه , ومدى األذى , لفنت اليت حلقت باألمة وا

وانتشارها يف مجيع بماد العامل ؛ , وبلوغ شأهنا , وهيمنة الشريعة , وإظهار كلمة هللا , سبب للتمكني 
,  طريقها العراقيل وقامت يف, ألنه جعل م  هذه األمة طائفة منصورة مهما وضعت يف سبيلها العوائق 

فما بد أن ينتهي األمر إىل الوعد الذي وعده هللا , ومهما رصد هلا أهل الباطل م  القوى والتحديات 

                                      
 . 061: رقم, 0/030ومسلم ,   4: رقم, 0/3أخرجه البخاري  (9)
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  :قال هللا تعاىل , والفماح , والفوز , والنصرة , رسله عليهم السمام م  الغلبة 
   

   
   
     

   
   
    .[59, 50:غافر   .] 

 :ظهور اجملددين يف كل قرن  .8

والشك أن يف هذا , ا يقيض هلذه األمة على رأس كل مائة عام م  جيدد لألمة دينه إن هللا 
: )  قال رسول هللا , أو أن يدرس , وحفظ هللا له م  أن يندثر , داللة واضحة على نصرة هللا لدينه 

أي يبني السنة م  البدعة   (0)( .إن هللا يبعث إىل هذه األمة على رأس كل مائة سنة م  جيدد هلا دينها 
  (9)0. ويذهلم ,  ويكسر أهل البدعة, وينصر أهله , ويكثر العلم , 

 :اليقني ببقاء الطائفة املنصورة  .9

وبقاء طائفة م  هذه األمة على , إن م  املبشرات بنصرة دي  هللا ثبات أهله عليه إىل يوم القيامة 
ال تزال  : ) يقول مسعت رسول هللا  : يقول جابر ب  عبد هللا يدل على هذا حديث , احلق 

  (4)9( . ظاهري  إىل يوم القيامة طائفة م  أميت يقاتلون على احلق
ولك  هذا ال , فثبات هؤالء على الدي  نابع م  قيام هذا الدي  على احلق مع ما حياك ضدهم 

رسول هللا مسعت : قال  معاوية فع  , ثابتني على الدي  , يضرهم بل ال يزالون ظاهري  على احلق 
 خالفهم حىت يأيت أمر هللا  أو,  يضرهم م  خذهلم ال تزال طائفة م  أميت قائمة بأمر هللا ال:)  يقول
: بأن الطائفة املنصورة املراد هبم  -رمحه هللا –وقد جزم البخاري   (3)4 (. وهم ظاهرون على الناس, 

                                      
 6/493والطرباين يف املعجم األوسط ,  3920:رقم,3/012وأبو داود ,  1529: رقم, 3/567أخرجه احلاكم  (0)

 (.0173)ويف صحيح اجلامع الصغري , ( 522)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  6597:رقم,

 . 9/910انظر فيض القدير  (9)

 .  0294:رقم, 4/0593أخرجه مسلم  (4)

 . 0147:رقم, 4/0593أخرجه مسلم  (3)
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(. إن مل يكونوا أهل احلديث فما أدري م  هم :)  -رمحه هللا –وقال اإلمام أمحد , أهل العلم باآلثار 
0(5) 

وعدم انقطاعها إىل قيام الساعة , شئ فإنه يدل على بقاء اخلريية يف هذه األمة  وهذا إن دل على
مثل أميت مثل املطر ال يدرى أوله :)  قال رسول هللا : قال  ففي احلديث ع  عمار ب  ياسر , 

  (0)(. خري أو آخره 
 : نزول عيسى ابن مرمي  .11

فع  أيب , وحكمًا مقسطًا , ًا عاداًل يف آخر الزمان إمام بنزول عيسى  لقد أخربنا النيب 

والذي نفسي بيده ليوشك  أن ينزل فيكم ب  مرمي حكماً :)  قال رسول هللا : يقول  هريرة 

ويفيض املال حىت ال يقبله أحد حىت تكون , ويضع اجلزية , ويقتل اخلنزير , فيكسر الصليب , مقسطًا 

 : واقرؤوا إن شئتم :  يقول أبو هريرة  مث, السجدة الواحدة خريًا م  الدنيا وما فيها 

     

     

   

   [.052:النساء .](9) 

تها إذ أشرف علينا يف غرفة وحن  حت بينا رسول هللا : قال  وع  حذيفة ب  أسيد الغفاري 

فإهنا ال تكون حىت يكون بني : قال , نتذاكر الساعة : ماذا تتذاكرون ؟ قلنا : فقال ,  رسول هللا 

                                      
 . 0/063انظر فتح الباري  (5)

,  0309:رقم, 3/933والبزار ,  7996:رقم, 06/901واب  حبان ,  01210:رقم, 3/402أخرجه أمحد  (0)

ويف صحيح الرتمذي , ( 9916)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  9162: رقم, 5/059والرتمذي 

 .( 5153)صحيح اجلامع ويف , ( 9162)

 .055: رقم, 0/045ومسلم ,   4963: رقم, 4/0979أخرجه البخاري  (9)
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, والدابة , وعيسى ب  مرمي , والدخان , والدجال , طلوع الشم  م  مغرهبا : يديها عشر آيات 

ونار خترج م  , زيرة العرب وخسف جب, وخسف باملغرب , وخسف باملشرق , وخروج يأجوج ومأجوج 

وكون عيسى  (4)(.وتنزل معهم حيث ينزلون , تقيل معهم حيث قالوا : أحسبه قال : موضع كذا قال 

  ينزل يف آخر السماء وحيكم بالشريعة اإلسمامية فهذا دليل على أن هذا الدي  حمفوظ منصور إىل

 . يوم القيامة 
 :  أن هذه األمة خري األمم وأكرمها عند هللا .11

قال , ومنها أهنا خري األمم وأكرمها عند هللا , إن هللا ميز هذه األمة خبصائص دون سائر األمم 

    :  هللا تعاىل

   

  

   

 [ . 001: ل عمرانآ .] 

أنتم تتمون : ) يقول  أنه مسع النيب  -رضي هللا عنهما–هبز ب  حكيم ع  أبيه ع  جده  وع 

   .)0(0)سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على هللا 

فهي , وتفضيلها على سائر األمم مل تأت إال بتمسكها بدينها , وال شك أن إكرام هذه األمة 

, اة بل لنهوضها بتكاليف األمة اخلرية م  اإلميان باهلل وال حماب, خري أمة أخرجت للناس ال م  جماملة 

                                      
 . 426:سبق خترجيه ص (4)

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل :) وقال 6217: رقم, 3/23واحلاكم ,  91192:رقم, 3/337رجه أمحد أخ (0)

والطرباين يف املعجم الكبري ,  4110: رقم, 5/996والرتمذي ,  3911: رقم, 9/0344واب  ماجه , ( خيرجاه 

ن  الرتمذي ويف صحيح س,  (3917)وحسنه األلباين يف صحيح سن  اب  ماجه ,  0109: رقم, 02/302

(4110.)  
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وكون هذه , وصيانة اجملتمع م  الفساد واملعاصي , والتحريض على اخلري , واالستقامة على شرع هللا 

 .األمة خري األمم وأكرمها عند هللا مبشر م  املبشرات بالنصرة والتمكني للدي  وأن املستقبل هلذا الدي  

 :ة ال جتتمع على ضاللة أن هذه األم .12

رضي هللا –فع  عبد هللا ب  عمر , إن مما متيزت به هذه األمة أيضًا أهنا ال جتتمع على ضمالة 

  (9)(.ل  جيمع هللا أميت على ضمالة أبداً ويد هللا مع اجلماعة :)  قال رسول هللا : قال  -عنهما

العلم ؛ ألن هللا جعلهم حجة على اخللق واملراد هبم أهل :" -رمحه هللا–قال اب  حجر العسقماين 

  (4)0".والناس تبع هلم يف أمر الدي  , 

وثباهتا على , فإن هذا يعىن متسكها بدينها , وإذا كانت هذه األمة ال جتتمع على ضمالة 

 .والتمكني لدي  هللا , وهذا مبشر م  املبشرات بالنصرة , فما ميك  أن جتتمع على ضمالة , عقيدهتا 
ن استعرضنا الدالئل اليت تدل على متكني هللا لدينه نستعرض اآلثار والثمار املرتتبة وبعد أ

 . على اليقني بالنصرة والتمكني لدين هللا 
 :  مثرات اليقني بنصرة هذا الدين : ثالثاً 

 :البعد عن اليأس واإلحباط  .1

ووقوع الكمال يف ,  والصحوة اإلسمامية, والفتوحات اإلسمامية , إن اليقني بانتشار اإلسمام 
كما , كما وقع يف زم  خمافة الصحابة كل هذا ي بعد ع  النف  اليأس واإلحباط , تطبيق اإلسمام 

تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون مث :)  قال رسول هللا : قال  جاء يف حديث حذيفة 
ما شاء هللا أن تكون مث يرفعها إذا مث تكون خمافة على منهاج النبوة فتكون , يرفعها إذا شاء أن يرفعها 

مث , مث تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء هللا أن يكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها , شاء هللا أن يرفعها 
مث تكون خمافة على , تكون ملكًا جربية فتكون ما شاء هللا أن تكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها 

                                      
صححه األلباين يف و ,  9070: رقم, 9/911والطرباين يف املعجم الكبري ,  423:رقم ,0/911أخرجه احلاكم  (9)

 (.0131)صحيح اجلامع 

 . 04/47فتح الباري  (4)
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احلديث يدل على أن خامتة هذه األمة سيكون تطبيقًا كاممًا شاممًا  فهذا  (0)0(.منهاج النبوة مث سكت
وهذا يؤكد  -رضوان هللا عليهم–واخللفاء الراشدي   للدي  مياثل التطبيق الذي كان يف عهد الرسول 

على أنه ال ينبغي أن يستويل اليأس على اإلنسان إذا رأى م  الناس غفلًة وب عدًا ع  الدي  بل عليه أن 
والعودة والرجعة م  املسلمني إىل دينهم خريًا مما كانوا عليه ؛ ألن , والتمكني لإلسمام , بالنصرة يوق  

 .هذه األمة معقود بنواصيها اخلري إىل قيام الساعة 
ولك  هذا دليل  على قرب الفرج , وقد يصاب املؤم  باليأس واحلزن جراء تأخر النصرة والتمكني 

   :ال فإن هللا تعاىل ق, م  هللا 
   

   
    

      
   

[.001:يوسف ] ت اخلطوب واألمل بنصره مهما عظم, فهذه اآلية تبعث يف النف  الثقة باهلل ,
, وإن اآلآلم حماض  اآلمال , وما بعد الضيق إال السعة , فإن ما بعد الشدة إال الفرج , وتفاقمت احمل  
 .ورب ضارة نافعة, ورب حمنة منحة 

  :أرأيت قوله  زوج النيب  -رضي هللا عنها–وجاء يف حديث عائشة 

   

     

  فقالت , وما هو بالظ  , وهللا لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم : فقلت , بل كذهبم قومهم : قالت :

معاذ هللا مل تك  الرسل تظ  ذلك برهبا : قالت , فلعلها أو كذبوا : قلت , يا عرية لقد استيقنوا بذلك 

, وطال عليهم البماء , وصدقوهم , برهبم  هم اتباع الرسل الذي  آمنوا: وأما هذه اآلية قالت , 

وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم , واستأخر عنهم النصر حىت إذا استيأست مم  كذهبم م  قومهم 

 (0)(. نصر هللا 

                                      
صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  9726: رقم, 7/994والبزار ,  01341: رقم, 3/974أخرجه أمحد  (0)

(5. ) 

 . 4912: رقم, 4/0942أخرجه البخاري  (0)
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 : وقد هنى هللا ع  اليأس فقال , والضجر كيف ال , والقنوط , فاملؤم  ال يعرف اليأس 

     

      

   

  [ .17:يوسف.]  

 :ل وبث روح األمل ؤ التفا .2

والبعد , وبث روح األمل يف املسلمني , إن م  اآلثار املرتتبة على اليقني بالتمكني للدي  التفاؤل 

دث اهلزمية النفسية عند املسل  . مني ع  األسباب اليت حت 

ومل يك  املسلمون , ومل خيرجوا للقتال إمنا العرتاض عريًا لقريش , ففي غزوة بدر مع أهنم قلة 

يبث  وكذلك فهي أول مواجهة بينهم وبني العدو مع ذلك كله كان الرسول , على استعداد للحرب 

  إن رسول هللا: ) قال  ب  اخلطاب  عمر فع , التفاؤل يف نفوس املسلمني ويريهم مصارع القوم 

 فو :  قال عمر, إن شاء هللا  هذا مصرع فمان غداً : يقول , كان يرينا مصارع أهل بدر باألم  

, علوا يف بئر بعضهم على بعض فج  : قال  الذي بعثه باحلق ما أخطؤا احلدود اليت حد رسول هللا 

هل وجدمت ما , ا فمان ب  فمان وي, يا فمان ب  فمان  : فقال, حىت انتهى إليهم  فانطلق رسول هللا 

يا رسول هللا كيف تكلم  :  قال عمر؟  فإين قد وجدت ما وعدين هللا حقاً  وعدكم هللا ورسوله حقاً 

 ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم غري أهنم ال يستطيعون أن يردوا علي شيئاً : قال  ؟ ال أرواح فيها أجساداً 

.)0(0) 

؛ ألن الفأل احلس   (9)9فقد كان حيب الفأل احلس   ا حممد وأسوتن, فالتفاؤل هو فعل قدوتنا 

ويطرد ع  النف  , والعمل , واجلد , كما أنه يبعث على اهلمة , ورباطة اجلأش , سبب لتقوية العزمية 

 .واإلحباط , واليأس , والكسل , والعجز , وامللل , السآمة 
                                      

 . 9174: رقم, 9919/ 3أخرجه مسلم  (0)

 . 9993: رقم, 3/0736ومسلم ,  5394: رقم, 5/9070أخرجه البخاري  (9)
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 :ؤل واألمل املفعمة بالتفا وسأذكر موقفني من واقع حياة املصطفى 
  : يقول هللا تعاىل عنه , و يا له م  يوم , ما حدث يف غزوة األحزاب  :املوقف األول 

    

    

   

  

   

   

  

   [ .00,  01:األحزاب .] فعلى

والفزع الذي مألت , واخلوف , وإحاطتهم هبا م  كل جانب , الرغم م  تكالب األعداء على املدينة 

فقد كان   املرسلني سيد ومل تتزعزع روح الثقة والتفاؤل عند, القلوب حىت بلغت القلوب احلناجر 

الرباء فقد جاء يف حديث , وضرب املعاول , و يراه رأي عني بني الصخور , يستشرف النصر م  بعيد 

وعرض لنا صخرة يف مكان م  اخلندق ال : ) حبفر اخلندق قال أمرنا رسول هللا : قال  ب  عازب 

مث هبط إىل , وضع ثوبه ف,  هللا فجاء رسول  فشكوها إىل رسول هللا : قال  , تأخذ فيها املعاول

هللا أكرب أعطيت : وقال, فضرب ضربة فكسر ثلث احلجر, بسم هللا : فقال , فأخذ املعول, الصخرة 

, وضرب أخرى , بسم هللا : مث قال,  ألبصر قصورها احلمر م  مكاين هذا ينإوهللا , مفاتيح الشام 

وأبصر قصرها , ألبصر املدائ   إينوهللا , ح فارس أعطيت مفاتي, هللا أكرب : فقال, فكسر ثلث احلجر 
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, هللا أكرب : فقال, فقلع بقية احلجر , وضرب ضربة أخرى , بسم هللا : مث قال , األبيض م  مكاين هذا

  (0)(.ألبصر أبواب صنعاء م  مكاين هذا إينوهللا , أعطيت مفاتيح اليم  
شغلونا ع  الصماة الوسطى صماة  :) فكانوا يف شدة وخوف وكربة حىت قال رسول هللا 

  (9)0(.حشا هللا أجوافهم وقبورهم ناراً : العصر مأل هللا أجوافهم وقبورهم ناراً أو قال 
وم  معه م  املؤمنني ع  الثقة ,  فمع شدة اخلوف والفزع والقلق إال أن هذا مل خيرج الرسول 

   : تعاىل قال هللا , واليقني بنصر هللا , والرضا بالقضاء , باهلل 
  

    
    

    
     .

الزلزلة إال قرب وعد و , والضيق , فهم ال يرون هذا الكرب ,  فهذا هو قوة الصلة باهلل  [99:األحزاب]
 . وحس  الظ  مل تعرف البشرية له نظرياً , والتمكني فيا له م  أمنوذج فريد يف التفاؤل , هللا بالنصر 

وكان بصحبته أبو بكر الصديق , م  املدينة إىل مكة  ما حصل عند هجرته  :املوقف اآلخر 
 ساخت يدا ف:) يقول سراقة  , ريش وبينما مها يسريان خفية إذ حلقهما سراقة طمعًا يف جائزة ق

فلم تكد خترج يديها , فنهضت , مث زجرهتا , فرسي يف األرض حىت بلغتا الركبتني فخررت عنها 
ووقع يف نفسي حني لقيت ما لقيت م  , فركبت فرسي حىت جئتهم , فوقفوا , فناديتهم باألمان ..

وأخربهتم , ك قد جعلوا فيك الدية إن قوم : فقلت له,  احلب  عنهم أن سيظهر أمر رسول هللا 
: ومل يسأالين إال أن قال ,  (4)9 فلم يرزآين, واملتاع , وعرضت عليهم الزاد , أخبار ما يريد الناس هبم 

مث مضى , فكتب يف رقعة م  أدمي , فأمر عامر ب  فهرية , فسألته أن يكتب يل كتاب أم  , أخف عنا 

                                      
: رقم, 7/471واب  أيب شيبة ,  1151: رقم,  5/962والنسائي ,  01706: رقم ,  3/414أخرجه أمحد  (0)

ويف صحيح اجلامع , ( 779)حسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة و ,  0615:رقم,  4/933وأبو يعلى ,  46191

 (.4413)الصغري 

  .  691: رقم, 0/347أخرجه مسلم  (9)

 .  9/901انظر النهاية يف غريب األثر . أي مل يأخذا مين شيئاً  (4)
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كأين بك قد لبست سواري كسرى :)  قال لسراقة  ل هللا ويف رواية أن رسو   ) .(3) رسول هللا
فو اعجبًا هلذه النف  املطمئنة الواثقة باهلل وبنصره كيف يبشر بفتح الروم وهو خيرج م  بلده  (5)(.

 .وروح األمل يف هللا , لكنها قمة التفاؤل , مهاجراً خفية قد أخرجه قومه منه 

وتكالبت , والتمكني مهما أظلمت األحوال , بالعزة فاملوق  بنصر هللا نفسه مطمئنة واثقة 

وأن اآلآلم , وأن الفرج مع الكرب , واشتدت الكربات ؛ ألنه يوق  أن مع العسر يسرًا , األزمات 

, فما يأس , واألبطال األشاوس , وأن هذه األزمات واحمل  ال تولد إال القادة اجملاهدي  , حماض  اآلمال 

 . والكرم السابغ , والرمحة الواسعة , كيف وهو مع هللا ذو القوة اليت ال حتد ,  وال حزن مع هللا, وال هم 

, وييسر العسري , ويبعد احلزن , ويزيل اهلم , ويقرب البعيد , واستصحاب األمل يهون الصعب 

    : ويبدد الظمام , وينري الطريق , ويطمئ  النف  

    

      

    

    

 [ .6, 5:الروم .] 

 : -رمحه هللا-( هـ 931 :ت )قال أبو حامت السجستاين 

 .إذا اشتملت على اليأس القلوب       وضاق ملا به الصدر الرحيب 

 .وأرست يف أماكنها اخلطوب       وأوطأت املكــاره واطمأنت  

 .ومل تر النكشاف الضر وجهاً         وال أغىن حبيلتـه األريـب 

 .أتاك على قنوط منك غـوث         مي  به اللطيـف املستجيب 

 (9)0. وكـل احلادثات إذا تناهـت        فموصول هبا الفرج القريب 
                                      

 . 4624: رقم, 4/0391أخرجه البخاري  (3)

 .09109: رقم,  6/457ويف السن  الكربى ,  6/495نبوة أخرجه البيهقي يف دالئل ال (5)
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وكان الفرس مشركني يعبدون النار , األرض  كانت الفرس والروم أقوى دول ويف عهد الرسول 
وظهورهم على , فكان املؤمنون حيبون غلبتهم , قرب إىل املسلمني أوهم , وكانت الروم أهل كتاب , 

 .الفرس 
ففرح بذلك , يف إحدى احلروب والقتال اليت كانت تدور بينهم ظهر الفرس على الروم فغلبوهم و 

حىت يدخل على  , رسفووعدهم أن الروم ستغلب ال, هم هللا فأخرب , وحزن املسلمون , مشركو مكة 
  :قال هللا تعاىل , ومبا وعد هللا , واليقني بتحقق النصر , قلوهبم السكينة والطمأنينة 

  
   

      
   

       
   
     [.6,  3 : الروم.] 

 :بث روح العمل واجلد والعطاء  .5

, والعطاء املتفاين , والبذل املستمر , إن اليقني بنصرة هذا الدي  يدفع املوق  إىل العمل اجلاد 
, غافمًا , ال متشائمًا , عاممًا , جادًا , فيكون متفائمًا , لمني واحلرص الدائم على ما ينفع املس

على  وكيف تقلب بمال , وروحه فداء للدي  , كيف قدم ماله فانظر إىل أيب بكر , متكاسمًا 
 وكيف غامر علي , بذاته للمناوئني  وكيف تعرض الفاروق , وهو يهتف أحد أحد , الرمضاء 

وكيف ترك الصحابة , حميطة ببيته تريد دمه , ليلة اهلجرة وقريش مرتبصة به  بالنوم يف فراش الرسول 
لقد حترك كل , واإلبادة , وشرساً ضد قوى القهر , وكيف خاضوا قتااًل ضارياً , مكة إىل احلبشة مرتني 

 . والتفاين ع  يقني لنصرة دي  هللا , هؤالء للعمل 
والضعف إذا ختلفت عنه نتائج العمل , واحلسرة , مل وإن العمل لدي  هللا يزيل ع  قلب املوق  األ

 . أو مل حيصل هلم , يثيب العاملني سواء حصل هلم ما يريدون  ؛ ليقينه بأن هللا 
باالستعداد املادي والعلمي ؛ ألن ديننا احلنيف حيث , فما بد لألمة م  يقظة لنصرة دي  هللا 
 :قال هللا تعاىل, والدفاع ع  دي  هللا يف يقني , قني على القوة املادية يف إطار اإلميان باهلل ع  ي

   
    

   
    

    

                                                                                                          
   . 39/549تاريخ مدينة دمشق  (9)
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     [61:األنفال] 

وأعدوا : ) وهو على املنرب يقول  مسعت رسول هللا : ) يقول  ويف حديث عقبة ب  عامر 
 (0) (.أال إن القوة الرمي , أال إن القوة الرمي , أال إن القوة الرمي ( هلم ما استطعتم م  قوة 

إن اجلدية يف العمل واإلميان اليقيين بالنصرة والتمكني مع الصرب واملثابرة كفيلة بأن يعيد لألمة 
وصمود يقيين يعمل , وعزمية صادقة , جمدها وعزهتا ؛ إذ األمة اإلسمامية حباجة إىل قادة ذوي إرادة قوية 

وال افرتاء , وال كمام متكاسل , تخاذل ال يثنيه قول م, وجيد يف السري حنو املعايل دون كلل , دون ملل 
 .متشائم 

, بالصرب واإلعراض ع  السفهاء املخذلني الذي  خفت أحمامهم  ولذلك أمر هللا رسوله 
 :فقال سبحانه , فإن وعد هللا حمقق واقع , وقل صربهم , وضعف يقينهم 

      
    

   .[61:الروم   .] فأمره بالصرب على نشر دي  هللا والدعوة
                                                                                                                                                                                                                            . وإن وجد معارضة 

 :زوال الرهبة واخلوف من األعداء  .4

, والفزع م  العدو أي ًا كان , والرهبة , إن اليقني بنصرة الدي  يزيل ما يف القلب م  اخلوف 
وإرادته ,  وعظمته فوق كل شئ, فإن هللا هو القوي املتني , ومهما عظمت سطوته , ومهما كانت قوته 

فما حيزن , وخذالن أعدائه , وهو قادر على التمكني ألوليائه , فوق كل إرادة ؛ ألن الدي  دي  هللا 
ويضمحل  , فإنه عما قريب سيفسد أمرها , املؤم  ملا يرى م  تلك اجلموع املتكاثرة املتكالبة على احلق 

قال , وجاعل دينه فوق كل دي  , كلمته   ومعلي, وتضعف قوهتا ؛ ألن هللا ناصر دينه ال حمالة , كيدها 
    :تعاىل 

  

   

  

   
                                      

 .         0207: رقم,  4/0599أخرجه مسلم  (0)
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   .[ 56, 55: املائدة.]  وهذا يدفع إىل
وأن العدو , وذل الكافر , أن ينفض املؤم  يده م  أن يضعها يف أيدي العدو ؛ ليقينه التام بعز املؤم  

 .وازدادت قوته فإن الشيئ أمام قوة هللا وجربوته , مهما اشتدت وطأته 
وجربوته هانت عليه كل القوى البشرية مهما عظمت واشتد بطشها فم  استشعر قوة هللا العظيم 

الرباء  فع , وهللا غالب على أمره " ك  فيكون " ؛ فإن الذي خلقها قادر على إهماكها بكلمة واحدة 
م  املشركني يوم بدر أربعني وا وأصحابه أصاب وكان النيب : حيدث قال  -رضي هللا عنهما-ب  عازب 

 فنهاهم النيب  , أيف القوم حممد ثماث مرات : فقال أبو سفيان  , وسبعني قتيماً  اً ومائة سبعني أسري 
أيف القوم ب  اخلطاب ثماث مرات : مث قال , أيف القوم ب  أيب قحافة ثماث مرات : مث قال , أن جييبوه 

ت وهللا يا كذب  : فقال, نفسه   فما ملك عمر, أما هؤالء فقد قتلوا : فقال , مث رجع إىل أصحابه , 
واحلرب , يوم بيوم بدر : قال , وقد بقي لك ما يسوؤك , عدو هللا إن الذي  عددت ألحياء كلهم 

قال , أعل هبل , مث أخذ يرجتز أعل هبل , ومل تسؤين , سجال إنكم ستجدون يف القوم مثلة مل آمر هبا 
إن : قال , وأجل , هللا أعلى : ولوا ق: قال ؟ ما نقول , يا رسول هللا : قالوا ؟ أال جتيبونه :  النيب  

قولوا : ) قال ؟  يا رسول هللا ما نقول : قالوا  ؟ أال جتيبونه : فقال النيب  , وال عزى لكم , لنا العزى 
 (0)0(.  هللا موالنا وال موىل لكم

, وكثرة العدو جعل هللا يطمئ  املؤمنني حىت تسك  النفوس , ويف غزوة بدر مع قلة املؤمنني 
   : فقال هللا تعاىل , يزول منها كل رهبة م  العدو و 

   

   

  

   

   
                                      

 .  9173: رقم, 4/0015أخرجه  البخاري  (0)
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 [ .00:األنفال .] ويذهب عنها أحاديث , فأنزل هللا م  السماء ماء ليطهر القلوب
والثقة بنصرة , ولريبط على القلوب بقوة اليقني , واخلوف م  العدو , وختويفه م  بث الرهبة , الشيطان 

ة واإلقدام مثرة م  مثرات قوة ويثبت األقدام ؛ ألن الشجاع, وإن كانوا قلة , هللا مل  كان معه واتكل عليه 
 (9).اليقني بعلو املؤمنني وانتصار الدي  

 :محاية هللا ألوليائه القائمني بنصرة دينه  .5

تكفل بنصرة الدي  ورفعته وعزته فإن هذا يستلزم محاية هللا ألوليائه الصاحلني  هللا تعاىلأن  مبا

 القائمني على الدي  بعونه وتوفيقه وتسديده إذ كيف مي ك  للدي  دون أن ميد هللا, املنافحني ع  شرعه 

 وقادته اجملاهدي  ؟, وهل يقوم الدي  إال برجاله املخلصني , هلم 

   : قال تعاىل 

  
   

   
   

  . [074,  070:الصافات] . 

     :وقال تعاىل

   
   

   [ .50:غافر.]  فهذه

 . ا واآلخرة وإعزازه هلم بالنصر والتمكني يف احلياة الدني, اآليات تشري إىل نصر هللا لعباده 

                                      
 .بتصرف  2/013انظر تفسري روح املعاين  (9)
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حسان  ما أيد هللا به شاعر رسول هللا : وم  األدلة على تأييد هللا ألوليائه املنافحني ع  دينه 

إن هللا يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر ع  رسول :)  فقد قال له رسول هللا  ب  ثابت 

   .)(0)هللا 

ويولد فيهم اليقظة والسعي احلثيث لنصرة , واليقني مبثل هذا ال شك أنه يثبت أفئدة املؤمنني  

  :فعندما أرسل هللا موسى وأخيه عليهما السمام إىل فرعون وقومه , دي  هللا 

    
    

    هللا هلما فقال :    

   

  [.35,  39:طه.]  وال تزال محاية هللا ملوسى  ومل  يقوم

  :فقال هللا تعاىل , وم  معه  فأخرب هللا ع  متكينه ملوسى , بدينه 

    
   

  
   

    
   

   
   [ .6, 5:القصص .] 

  : و مؤامرهتم حني قالوا له , م  كيد قومه  وقد محى هللا نبيه نوح 

    

                                      
صححه األلباين يف السلسلة  ,  9136: رقم ,  041/ 5والرتمذي ,  6151: رقم ,  4/553أخرجه احلاكم  (0)

 (.  0165)صحيح اجلامع  ويف,  (0657)صحيحة ال
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   [ .006:الشعراء .]

ومع ذلك ما استطاعوا إليه , وحتقيق معاين العبادة هلل , ع  دعوة التوحيد  ومع ذلك مل ينته نوح 

 . سبيماً 

  :قال هللا تعاىل, وم  كان هللا معه فهو مواله وناصره وحسبه 

    
   

    [.00:حممد.]  وم  كان هللا معه فإنه

     :يدافع عنه كما قال تعاىل 

   [ .41:احلج.]  وم  يدافع هللا

 . عنه فإنه ممنوع حتماً م  عدوه

    :وقال هللا تعاىل 

    
  

   
    

   

 [ .37:الروم.]  ًفضمًا منه , فسبحان م  أوجب على نفسه نصر املؤمنني وجعله هلم حقا

 .وتكرماً 

وجماهبة العدو دون خوف أو وجل , ألوليائه يدفع العبد دفعًا للعمل لدي  هللا  واليقني حبماية هللا

وسفهائها النزال لكل م  , ويطلب م  كفار مكة , يعل  هجرته صرحية  فها هو عمر ب  اخلطاب , 

 ولك  مل يستطع أحد أن يتعرض لعمر خوفاً منه واعرتافاً بقوة بأسه ووثوقاً , حيدث نفسه بالتعرض واملنع 

 .بشدته 
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أيب األنبياء عندما دعا  محاية هللا لنبيه إبراهيم : وم  األمثلة أيضًا على محاية هللا ألوليائه 

ورعاية هللا ألولياءه أسبق , ولك  محاية هللا لرسله أوجب , قومه فطغوا وجتربوا وعزموا على إلقائه يف النار 

    : فجعلها هللا بردًا وسمامًا على إبراهيم , 

    
  [ . 62:األنبياء .] 

, وعصمه , واستنجد بالقوي املتني فأعاذه هللا , ما رأى دعا ربه  وعندما رأى إبراهيم 

حني  قاهلا إبراهيم ( حسبنا هللا ونعم الوكيل : ) قال  -رضي هللا عنهما–وحفظه فع  اب  عباس 

إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانًا وقالوا : ) حني قالوا  لقي يف النار وقاهلا حممد أ

 (0)0(. حسبنا هللا ونعم الوكيل 

ولكنه كان يف  حافلة بالصعوبات واملصائب واحمل  اليت واجهت الرسول  وإن حياة الرسول 

عندما هاجر م  مكة إىل املدينة خرج م  بني أظهر  ف, يوفقه ويسدده وحيميه ويرعاه , كنف هللا ورعايته 

  :  يتلو قوله تعاىل, وهو يراهم وال يرونه خرج وهو حيثو يف وجوههم الرتاب , كفار قريش 

   
   
   

    [ . 2:ي.]  ميممًا وجه خرج

وسبحان , إىل الغار  وأعني قريش تماحقه هنا وهناك حىت أوى هو وصاحبه أبو بكر , شطر املدينة 

لو أن أحدهم نظر حتت قدميه :)  لرسول هللا  م  أعمى أعني الكفار عنهما حىت قال أبو بكر 

 (9)(.ما ظنك باثنني هللا ثالثهما: فقال , ألبصرنا 
                                      

 . 027:سبق خترجيه ص (0)

 . 4717: رقم , 0397/  4أخرجه البخاري  (9)
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ويسك  , فتطمئ  نفسه  أن يصف وقعها على قلب أيب بكر  كلمات يعجز اإلنسان ع 

    :قال هللا تعاىل , قلبه إىل محاية هللا ورعايته 

    
   
    
   

     
    

   
    

   
     
    

  . [31:التوبة .] 

قصة الغمام مع امللك الكافر فإهنا م  :  ألوليائه ونصرته هلم وم  األمثلة أيضًا على محاية هللا

وما كلفهم هللا به م  تبليغ , أوضح القصص يف متكني هللا للدعاة يف تبليغ رسالتهم وأداء أمانتهم 

وكان له ساحر فلما , كان ملك فيم  كان قبلكم   :) قال أن رسول هللا  ع  صهيب ف ,الرسالة 

يعلمه فكان يف  فبعث إليه غماماً , أعلمه السحر  إين قد كربت فأبعث إيل غماماً  : قال للملكو , كرب 

وقعد إليه , فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب , ومسع كمامه فأعجبه , طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه 

حبسين أهلي : فقل , إذا خشيت الساحر : فقال , فشكى ذلك إىل الراهب , فإذا أتى الساحر ضربه 

فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست  , حبسين الساحر: وإذا خشيت أهلك فقل , 

اللهم إن كان أمر : فقال ,  فأخذ حجراً ؟  اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل: فقال , الناس 

, ى الناس ومض, الراهب أحب إليك م  أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حىت ميضى الناس فرماها فقتلها 



- 612 - 
 

نك إو , أي بين أنت اليوم أفضل مين قد بلغ م  أمرك ما أرى : فقال له الراهب , فأتى الراهب فأخربه 

ويداوى الناس م  سائر األدواء , كمه واألبرص وكان الغمام يربئ األ, ستبتلى فإن ابتليت فما تدل علي 

, ن أنت شفيتىن إا ها هنا لك أمجع م: فقال , فسمع جلي  للملك كان قد عمى فأتاه هبدايا كثرية , 

فشفاك فآم  باهلل فشفاه , فإن أنت آمنت باهلل دعوت هللا , إمنا يشفى هللا  ين ال أشفى أحداً إ: فقال 

قال  , ريب: قال ؟ م  رد عليك بصرك : فقال له امللك , فأتى امللك فجل  إليه كما كان جيل   , هللا

فجيء , فلم يزل يعذبه حىت دل على الغمام , فأخذه ,  ريب وربك هللا: قال ؟  ولك رب غريي: 

فقال , تفعل  وتفعل و, أي بين قد بلغ م  سحرك ما تربئ األكمه واألبرص : فقال له امللك , بالغمام 

, فجيء بالراهب , حىت دل على الراهب  فلم يزل يعذبه, فأخذه , إمنا يشفى هللا   ال أشفى أحداً إين: 

فشقه حىت وقع شقاه , شار يف مفرق رأسه نفوضع امل, شار نفأىب فدعا بامل, دينك ارجع ع  : فقيل له 

شار يف مفرق رأسه فشقه به حىت نفأىب فوضع امل, ارجع ع  دينك : فقيل له , مث جيء جبلي  امللك , 

وا اذهب : فقال, ارجع ع  دينك فأىب فدفعه إىل نفر م  أصحابه : مث جيء بالغمام فقيل له , وقع شقاه 

فإن رجع ع  دينه وإال فاطرحوه فذهبوا , فإذا بلغتم ذروته , فاصعدوا به اجلبل , به إىل جبل كذا وكذا 

فسقطوا وجاء ميشى إىل , فرجف هبم اجلبل , كفنيهم مبا شئت ا اللهم : فقال , فصعدوا به اجلبل , به 

: فقال , ه إىل نفر م  أصحابه فدفع, كفانيهم هللا   : قال؟ ما فعل أصحابك : فقال له امللك , امللك 

اللهم : فقال , اذهبوا به فامحلوه يف قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع ع  دينه وإال فاقذفوه فذهبوا به 

ما فعل : فقال له امللك , فغرقوا وجاء ميشى إىل امللك , فانكفأت هبم السفينة , كفنيهم مبا شئت ا 

جتمع : قال ؟ وما هو : قال  , حىت تفعل ما آمرك بهإنك لست بقاتلي : فقال للملك ؟ أصحابك 

مث ضع السهم يف كبد القوس , م  كنانيت  مث خذ سهماً , وتصلبين على جذع , الناس يف صعيد واحد 

, مث ارمين فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين فجمع الناس يف صعيد واحد , باسم هللا رب الغمام : مث قل , 
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باسم هللا رب : مث قال , مث وضع السهم يف كبد القوس , م  كنانته  مث أخذ سهماً , وصلبه على جذع 

: فقال الناس , فوضع يده يف صدغه يف موضع السهم فمات , مث رماه فوقع السهم يف صدغه , الغمام 

أرأيت ما كنت حتذر قد : فقيل له , فأتى امللك , آمنا برب الغمام , آمنا برب الغمام  , آمنا برب الغمام

وقال , وأضرم النريان , فأمر باألخدود يف أفواه السكك فخدت , قد آم  الناس , نزل بك حذرك وهللا 

, ومعها صيب هلا , اقتحم ففعلوا حىت جاءت امرأة : أو قيل له , فأمحوه فيها , م  مل يرجع ع  دينه : 

نظر كيف محى هللا ا (0)0(. يا أمه اصربي فإنك على احلق: فقال هلا الغمام , فتقاعست أن تقع فيها 

وال يضر موته بعد ذلك ؛ ألن كل الناس يف احلقيقة , الغمام وحفظه ؛ ألنه يناظر م  أجل العقيدة 

وبني م  ميوت ذليمًا ؛ وموت الغمام يف احلقيقة انتصار , ولك  شتان بني م  ميوت عزيزًا , سيموت 

  .ودي  ربه , حيث نصر عقيدته 

 : وخماصة القول 

مثل هذا الزمان إىل أن نقوي يقيننا بنصرة دي  هللا ملا ي رى م  الضعف واهلزمية اليت  إننا حباجة يف

تعرتي نفوس الضعفاء مث ما يلبثوا أن يبثوها يف صفوف املسلمني ؛ لكي يزرعوا اهلزمية النفسية يف النفوس 

عف ع  العمل لدي  هللا ويثق بنصر هللا ؛ حىت ال يض, ويقينه باهلل , ؛ ولذا على املؤم  أن يقوي إميانه 

وليجعل دائماً نصب عينه تلك الدالئل اليت ذكرناها ليزداد , وال جيْب ع  السعي يف خدمة هذا الدي  , 

 . ويظفر بتلك الثمرات اليت ذكرناها , محاساً وثباتاً 

 

 

 

                                      
 . 4115:رقم,  3/9922أخرجه مسلم  (0)
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 :املبحث األول 
 .نواهي الشرعية االنقياد يف األوامر وال 

 يف كتابه مبا جاء ع  هللا  والتصديق, إن م  عقيدة أهل السنة واجلماعة وجوب اإلميان 
,  مبا جاء به والقبول, واالنقياد ,  والرضا, وهذا يوجب التسليم ,  وأخرب به رسوله الكرمي , العظيم 

     : قال هللا تعاىل 

    

     

    

   

[.65:النساء .] 

 :اليقني مبا يلي , واجتناب نواهيه ,  مر هللا واومما يوجب سهولة االنقياد أل
, ومقصد نبيل , هذه احلياة الدنيا عبثًا بل لغاية شريفة اليقني بأن هللا تعاىل مل خيلقنا يف  :األول

    :قال هللا تعاىل ,  عبادة هللا  و حتقيقأال وه

   

  [ . 56: الذاريات .]وقال هللا تعاىل :  
   

    

    

     

    

  [ .006:املؤمنون  .] 
يف سهولة االنقياد  اً عجيب اً له أثر فإن واستشعار مراقبة هللا للعبد ,  تعاىل اليقني مبعية هللا :الثاين
, بنظر هللا إليه   قو ي  تعاىل ؛ ألنه وكذلك البعد عما يغضب هللا ,  هواخلضوع التام ل,  عاىلت ألوامر هللا

يدل على هذا حديث ثوبان , وم  ضعف يقينه باطماع هللا عليه هانت عليه فعل املعاصي والذنوب 
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  ع  النيب هتامة بيضاء  ألعلم  أقواماً م  أميت يأتون يوم القيامة حبسنات أمثال جبال:)  أنه قال
يا رسول هللا صفهم لنا جلهم لنا أن ال نكون منهم :  قال ثوبان (. هباًء منثوراً  فيجعلها هللا , 

ولكنهم ,  ويأخذون م  الليل كما تأخذون, وم  جلدتكم , أما إهنم إخوانكم : قال , وحن  ال نعلم 
   (0)(. أقوام إذا خلوا مبحارم هللا انتهكوها

فإن وال ريب , حق ال شك فيه  شريعته وأن,  بصدق ما جاء به رسول هللا  اليقني :الثالث

: يقول  , يف قصصه يذكر النيب   هريرة  أيبفع  , واالنقياد هلديه  نتهيوجب اتباع ساليقني هبذا 

 :قال   إن أخا لكم ال يقول الرفث يعين بذاك ب  رواحة

 .انشق معروف م  الفجر ساطع  إذا           ابه  ـوفينا رسول هللا يتلو كت

 . عـا قال واقـات أن مـه موقنـب            أرانا اهلدى بعد العمى فقلوبنا  

 (0).ع ـ  املضاجـإذا استثقلت بالكافري            هـيبيت جيايف جنبه ع  فراش     

وم  ,  أروع األمثلة يف سرعة االستجابة ألوامر هللا -رضوان هللا عنهم–ولقد ضرب الصحابة  

 فقرأه النيب , بكتاب أصابه م  بعض أهل الكتب  أتى النيب  أن عمر ب  اخلطاب :  ذلك

ال , والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية , أمتهوكون فيها يا اب  اخلطاب :) فقال , فغضب 

بيده لو أن موسى   والذي نفسي, فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به , تسألوهم ع  شئ فيخربونكم حبق 

  (9)(.كان حياً ما وسعه إال أن يتبعين 

وأراقوا اخلمور يف سكك , وانقادوا ,   عندما نزل حترمي اخلمر حترميًا هنائيًا استجابوا ألمر هللاو 

إذ , فإين لقائم أسقي أبا طلحة و فمانًا و فمانًا :) .. فقد جاء يف حديث أن  ب  مالك , املدينة 

                                      
 .065:سبق خترجيه ص (0)

 . 370:سبق خترجيه ص (0)

 (.41)ويف مشكاة املصابيح , ( 0512)حسنه األلباين يف إرواء الغليل و ,  05025: قمر , 4/417أخرجه أمحد  (9)
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أهرق هذه : قالوا . حرمت اخلمر : وما ذاك ؟ قال : وهل بلغكم اخلرب ؟ فقالوا : جاء رجل فقال 

   (4)0 .(وال راجعوها بعد خرب الرجل , فما سألوا عنها : قال , القمال يا أن  

فسألته ع  ذلك , وعلى غمامه حلة , وعليه حلة , بالربذة   لقيت أبا ذر: ع  املعرور قال و 

يا أبا ذر أعريته بأمه إنك امرؤ فيك  : فقال يل النيب , فعريته بأمه , مًا إين ساببت رج: فقال , 

فليطعمه مما يأكل , فم  كان أخوه حتت يده , جعلهم هللا حتت أيديكم , إخوانكم خولكم , جاهلية 

  (3)9(.فإن كلفتموهم فأعينوهم , وال تكلفوهم ما يغلبهم , وليلبسه مما يلب  , 
 استجاب ألمر الرسول  فأبو ذر ,  ألمر الرسول االستجابة يف هذا احلديث سرعة 

 .  ورسوله فأحس  مل  هم حتت يده حىت ألبسه مما يلب  طاعة هلل 

 يا رسول هللا مل ظاهرت للمحلقني ثماثاً : قيل : قال  -رضي هللا عنها – ع  ب  عباسو 

 (0)(. إهنم مل يشكوا: قال ؟ وللمقصري  واحدة 

أهنا ما رأت أفضل م  نساء األنصار أشد تصديقاً بكتاب  -رضي هللا عنها–ة وقد أخربت عائش

يرحم هللا نساء : )وقالت , واملبادرة المتثاله , وال سرعة الستجابة أمر هللا , وال إميانًا بالتنزيل , هللا 

  :  تعاىل املهاجرات األول ملا أنزل هللا

    

[.90:النور .] (9)4 (.شقق  مروطه  فاختمرن هبا  

                                      
 .  3430: رقم, 3/0611أخرجه البخاري  (4)

 . 41: رقم, 0/91أخرجه البخاري  (3)

وحسنه األلباين  , 2157:رقم, 5/905والبيهقي يف السن  الكربى ,  4135: رقم, 9/0109أخرجه اب  ماجه  (0)

 .( 9371)ويف صحيح ب  ماجه , ( 916 – 3/915)الغليل يف إرواء 

 . 3311:رقم , 3/0719أخرجه البخاري   (9)
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   :ملا نزلت : قالت  -رضي هللا عنها–وع  أم سلمة 

     [ . األحزاب

 (4)."خرج نساء األنصار كأن على رؤوسه  الغربان م  األكسية [. 52:

أهنا نزلت   معقل ب  يسارحدثين : قال ( وه  فما تعضل)  -رمحه هللا–وع  احلس  البصري 
 : فقلت له, فطلقها حىت إذا انقضت عدهتا جاء خيطبها , يل م  رجل  زوجت أختاً  : قال, فيه 

ال  وكان رجماً ,  مث جئت ختطبها ال وهللا ال تعود إليك أبداً , فطلقتها , وأكرمتك , وفرشتك , زوجتك 
اآلن أفعل : فقلت  (.فما تعضلوه   : )فأنزل هللا هذه اآلية , ع إليه وكانت املرأة تريد أن ترج, بأس به 

 . يه سرعة االستجابة ألوامر الرسول فف (3)(.فزوجها إياه  : يا رسول هللا قال
فاملبادرة السريعة المتثال األوامر عند نزول اآليات دليل على ما يف القلب م  تعظيم لكتاب هللا 

 ويقينهم بصدق ما جاء به الرسول القرآن جملرد التماوة بل ألجل العمل به  ويقني بأن هللا ما أنزل, 
  :    فإنه 

      

 [.3, 4:النجم ] , فع  أيب هريرة  ملا نزلت على رسول هللا : قال  :   

     

     

    

    

   

     

      .

                                      
 . 3010:رقم , 3/60أخرجه أبو داود  (4)

  . 3147:رقم,  5/0279أخرجه البخاري  (3)
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أي : فقالوا , كب مث بركوا على الر  فأتوا رسول هللا ,  فاشتد ذلك على أصحاب رسول هللا : قال 
, نزلت عليك هذه اآلية وقد أ  , رسول هللا ك لفنا م  األعمال ما نطيق الصماة والصيام واجلهاد والصدقة 

مسعنا وعصينا : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابني م  قبلكم )  : قال رسول هللا , وال نطيقها 
, مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري : قالوا ,  ( بل قولوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري
   فأنزل هللا يف إثرها, فلما اقرتأها القوم ذلت هبا ألسنتهم 

   

   

    

  

   

    

    

    

    . فلما فعلوا
   :    فأنزل هللا , ذلك نسخها هللا تعاىل 

      

   

    

    

   نعم : قال:   

    

    

   نعم  : قال   
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   نعم : قال    

   

    

     قال
 (0)(. نعم: 

واالمتثال ألمر هللا هو الشك يف , وإن م  أقوى املوانع اليت متنع اإلنسان ع  االتباع لشرع هللا 
    : كما قال هللا تعاىل , أوامر هللا 

   

    

     

   

    

    

    

    

   

 [ .51ـ 31:النور.] 

                                      
 . 095: رقم, 0/005أخرجه مسلم  (0)
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ع  رسول  فضالة ب  عبيد يدل على هذا حديث كان جزاء م  شك يف أمر هللا اهلماك قد  و 

رجل نازع هللا عز وجل رداءه فإن رداءه الكربياء و إزاره :  (0)0وثماثة ال تسأل عنهم:)...أنه قال  هللا 

  (9).(و القنوط م  رمحة هللا , ورجل شك يف أمر هللا , العزة 

واجتناب نواهيه , اليقني بأن احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة ال تكون إال بامتثال أوامر هللا  :الرابع

     :  ؛ قال هللا تعاىل

     

   

   

   

   .[27:النحل .] ألن اإلميان والعمل الصاحل سبب

 : قال هللا تعاىل, للنجاة م  اخلسران كما جاء يف سورة العصر 

    

     

  

  

  

  . [4ـ0:العصر.]  واملعرض ع  هللا ضيق الصدر ,

   :ل كدر مستمر ؛ ألن هللا تعاىل يقو , يف نكد دائم 

                                      
 . 4/493قدير انظر فيض ال. فإهنم م  اهلالكني : ثماثة ال تسأل عنهم أي  (0)

 .54:سبق خترجيه ص (9)
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   . 

 [. 093:طه]
وما هنانا ع  شئ إال وفيه شر لنا , أن يقني العبد أن هللا ما أمر بشئ إال وفيه خري لنا : اخلامس 

   : قال هللا تعاىل, يوجب سهولة االنقياد ألوامر هللا واجتناب نواهيه 

    

   

    

     

    

    

    

   

    

  

  [ .61ـ 66:النساء .] 

وأمر ,  فنهانا ع  أمر كان لنا نافعاً  خرج إلينا رسول هللا : قال   وع  رافع ب  خديج
أو ليمنحها , أو ليذرها , م  كان له أرض فليزرعها  ):  قال, خري لنا مما هنانا عنه  رسول هللا 

.)0(4)  

                                      
والنسائي يف السن  ,  3342: رقم, 3/915والطرباين يف املعجم الكبري ,  9521: رقم, 0/916أخرجه أمحد  (4)

  (.461)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة و ,  3522:رقم, 4/20الكربى 
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أيق  بشؤم املعاصي والذنوب وخطرها على اإلنسان يف الدنيا واآلخرة أوجب له م   :السادس
   : قال هللا تعاىل, التهاون يف الواجبات  دموع, البعد عنها 

   
    

  
  

    
   

    
   

    
   [ .1: غافر ,

صري تعرض الفنت على القلوب كاحل:) يقول قال مسعت رسول هللا  ب  اليمان  ع  حذيفةو [. 2
حىت , وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء , فأي قلب أشرهبا نكت فيه نكتة سوداء , وداً وداً عَ عَ 

 أسودواآلخر , تصري على قلبني على أبيض مثل الصفا فما تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض 
يا كالكوزِ  , م رنباداً  فتتابع املعاصي  (0)0(.أشرب م  هواه وال ينكر منكراً إال ما , ال يعرف معروفاً ,  جم َخِ 

ويتبع هواه بالكوب املنحرف , واالسرتسال معها سبب لظلمة القلب فشبه القلب حني يرتكب املعاصي 
عده ع  هللا وب  , وال يتعظ مبوعظة النتكاس قلبه , وال حكمة , الذي ال يستقر فيه املاء فما يعرف خري 

   (9).-والعياذ باهلل  -
إذا أذنب العبد نكت يف قلبه نكتة سوداء فإن :)  قال رسول هللا : قال  ة وع  أيب هرير 

تاب صقل منها فإن عاد زادت حىت تعظم يف قلبه فذلك الران الذي ذكره هللا عز وجل كما بل ران على 
  (4)9(.قلوهبم 

                                      
  . 033: رقم, 0/091أخرجه مسلم  (0)

 .9/074مسلم شرح النووي على صحيح  (9)

 .935:سبق خترجه ص (4)
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ات إن يقني املؤم  بشدة فنت الدنيا وتقلب أهلها يوجب للعبد السعي ألسباب الثب :السابع
 أيب هريرة  حديث: واألحاديث يف هذا كثرية منها  ,والبعد ع  املعاصي والسيئات , بالعمل الصاحل 
, يصبح الرجل مؤمنًا وميسي كافراً , بادروا باألعمال فتناً كقطع الليل املظلم  ) :قال   أن رسول هللا 

 (3)0(.يبيع دينه بعرض م  الدنيا , أو ميسي مؤمناً ويصبح كافراً 
فإن م  ورائكم أيام الصرب الصابر : ) ....  رسول هللا  قال : قال  ثعلبة اخلشين  أيب وع 

يا رسول هللا أجر مخسني : قيل  , فيه مثل القابض على اجلمر للعامل يف ذلك الزمان أجر مخسني رجماً 
   (5)9(. منكم ال بل أجر مخسني رجماً : قال ؟ منا أو منهم  رجماً 

 دينه على فيهم الصابر زمان الناس على يأيت :)  هللا رسول قال:  قال  مالك ب  أن  ع 

 (0)4(.  اجلمر على كالقابض

اليقني باملمائكة الذي  حيصون على العبد حسناته وسيئاته جيعل العبد يسارع إىل  :الثامن 

   :قال هللا تعاىل , الطاعات والبعد ع  السيئات 

   

    

   [09, 01:االنفطار .] كما قال هللا تعاىل: 

   

   

                                      
 . 001: رقم, 0/001أخرجه مسلم  (3)

 .934:سبق خترجيه ص (5)

ويف صحيح اجلامع , (  257) وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  9961:رقم, 5/961أخرجه الرتمذي  (0)

(1119) . 
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  [ .32:الكهف  .] 

اليقني بأن والية هللا للعبد ال تتحقق له إال باملبادرة واملسارعة إىل الطاعات والبعد ع   :التاسع 
     :قال هللا تعاىل , الذنوب والسيئات 

   

    

    .

م  عادى يل ولياً : قال  تعاىل إن هللا:)  قال رسول هللا : قال   ع  أيب هريرةو [.  93:السجدة]
وما يزال عبدي يتقرب , ضت عليه وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرت , فقد آذنته باحلرب 

ويده اليت , وبصره الذي يبصر به , فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به , إيل بالنوافل حىت أحبه 
وما ترددت ع  شيء , ولئ  استعاذين ألعيذنه , وإن سألين ألعطينه , ورجله اليت ميشي هبا , يبطش هبا 

فما تتحقق والية هللا للعبد إال   (9)0(.وأنا أكره مساءته,  أنا فاعله ترددي ع  نف  املؤم  يكره املوت
 .وابتعد ع  الذنوب والسيئات , وسارع إىل فعل النوافل , إذا أدى الفرائض 

                                      
 .  17:سبق خترجيه ص (9)
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أن اليقني بقرب هناية الدنيا وظهور عمامات الساعة الصغرى واخلوف م  ظهور  :العاشر
  أن رسول هللا ع  أيب هريرة , احلات عمامات الساعة الكربى جيعل العبد يبادر باألعمال الص

أو , أو الدابة , أو الدجال , أو الدخان , طلوع الشم  م  مغرهبا : بادروا باألعمال ستًا :) قال 
 (4)0(.أو أمر العامة, خاصة أحدكم 

م  احملفزات لألعمال  إن العلم واليقني بالثواب واألجر املدخر عند هللا  :احلادي عشر

لو :) قال  أن رسول هللا   يدل على هذا حديث أيب هريرة , ملسارعة إىل الطاعات الصاحلات وا

ولو يعلمون ما يف , يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا 

   (0)9(.ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا , التهجري الستبقوا إليه 

إن أثقل صماة على املنافقني صماة العشاء :)  قال رسول هللا : قال  ديث أيب هريرة وح

مث آمر , ولقد مهمت أن آمر بالصماة فتقام , ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا , وصماة الفجر 

, مث أنطلق معي برجال معهم حزم م  حطب إىل قوم ال يشهدون الصماة , رجمًا فيصلي بالناس 

  (9)4.( فأحرق عليهم بيوهتم بالنار
وسكراته جيعل العبد دائم املسارعة للطاعات وترك الذنوب والسيئات اليقني باملوت  :الثاين عشر

فع  عبد هللا ب   -والعياذ باهلل-يموت على سوء خامتة فحىت ال يوافيه هادم اللذات وهو على معصية 
إن خلق أحدكم جيمع يف بط  أمه :) املصدوق وهو الصادق  يقول حدثنا رسول هللا  مسعود 

فيؤذن , مث يبعث إليه امللك , مث يكون مضغة مثله , مث يكون علقة مثله , وأربعني ليلة , أربعني يومًا 
فإن أحدكم , مث ينفخ فيه الروح , وشقي أم سعيد , وعمله , وأجله , فيكتب رزقه , بأربع كلمات 

فيعمل بعمل أهل , فيسبق عليه الكتاب , ن بينها وبينه إال ذراع ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ال يكو 

                                      
 . 462:سبق خترجيه ص (4)

  . 521:رقم, 0/999 أخرجه البخاري (0)

 . واللفظ له  650:رقم ,  0/350ومسلم ,  696:رقم , 0/943أخرجه البخاري  (9)
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فيسبق عليه , وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينها وبينه إال ذراع , النار فيدخل النار 
  (0)0(.فيعمل عمل أهل اجلنة فيدخلها , الكتاب 

حىت ال ل الصاحلات والبعد ع  السيئات ألعماباادر يباليقني بلقاء هللا جيعل العبد  :الثالث عشر

  : قال هللا تعاىل -نعوذ باهلل م  الغفلة–صفر اليدي  م  احلسنات , ملئ باخلطيئات  يلقى هللا 

     

      

    

   

     

   [ .6, 5:العنكبوت .] 

    :وقال تعاىل

    

   

   

 [ .92: هود.] فما م  عبد إال وسيلقى هللا   , وتعرض أعماله على هللا  , ففي

إن هللا يدين املؤم  )  :يقول  قال مسعت رسول هللا  -رضي هللا عنهما-احلديث ع  عبد هللا ب  عمر 

نعم أي رب حىت إذا : فيقول , أتعرف ذنب كذا , أتعرف ذنب كذا : فيقول , فيضع عليه كنفه ويسرته 

فيعطى  , وأنا أغفرها لك اليوم , سرتهتا عليك يف الدنيا : قال , ورأى يف نفسه أنه هلك , قرره بذنوبه 

                                      
 .  7106: رقم ,  6/9704أخرجه البخاري  (0)
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هؤالء الذي  كذبوا على رهبم أال لعنة هللا على  فيقول األشهاد, واملنافق , وأما الكافر , كتاب حسناته 

 (0)(.الظاملني

احلياة وال يثبت عند السؤال إال م  ثبته هللا يف , اليقني بسؤال امللكني يف القرب  :الرابع عشر 

الرباء ب  عازب يدل على هذا حديث , واجتناب نواهيه , ستقامة على شرع هللا بامتثال أوامره الدنيا باال

  ع  النيب  قال:     

  

    م  ربك ؟ فيقول : فيقال له, نزلت يف عذاب القرب : قال :

  :  فذلك قوله ,    حممدونيب, ريب هللا 

  

   

   

  .0(0)   ثبتهم هللا, فلما ثبتوا يف احلياة الدنيا على كلمة التوحيد 

  هبا يف قبورهم عند سؤال امللكني. 

م  ربك ؟ : فيقولون , فتأتيه املمائكة  :) ... قال رسول هللا : ل قا وع  الرباء ب  عازب 

ما هذا الرجل الذي خرج : فيقولون , اإلسمام : ما دينك ؟ فيقول : فيقولون , هللا : فيقول , قال 

, قرأت كتاب هللا : فيقول : قال ,  ؟وما يدريك : فيقولون : قال , رسول هللا : فيكم ؟ قال فيقول 

                                      
 . 406:سبق خترجيه ص (0)

 . 9170: رقم, 3/9910أخرجه مسلم  (0)
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وألبسوه م  , فأفرشوه م  اجلنة , فينادي مناد م  السماء أن صدق : قال , وصدقت , فآمنت به 

  (9)0(. وأروه منزله م  اجلنة, اجلنة 

اليقني بشهادة جوارحه عليه واستنطاقها يوم القيامة عما فعلت وما عملت م   :اخلامس عشر 

    :خري أو شر  قال هللا تعاىل 

   

  

   

   

   

    

    

    

    

    

    

                                      
حه األلباين يف السلسلة وصح,  3754:رقم, 01/954وأبو داود ,  017: رقم, 0/23أخرجه احلاكم  (9)

 . (0676)يف صحيح اجلامع  ,( 4909)الصحيحة 
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  [ .99ـ91:فصلت .] وقال رسول هللا  (:  عليك

فإهن  مسؤوالت , نسني التوحيد واعقدن باألنامل وال تغفل  فت, بالتسبيح والتهليل والتقدي  

 (9)(.ومستنطقات

وال يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم , إن يقني املؤم  بنشر الصحائف يوم القيامة : عشر السادس

فاملؤم  املمتثل ألوامر هللا اجملانب , واجتناب نواهيه ,  بشماله جيعله جياهد نفسه يف امتثال أوامر هللا 

   :كما جاء يف قول هللا تعاىل , و م  يأخذ كتابه بيمينه ملعاصيه ه

   

   

    

    

     

    

   

                                      
وحسنه األلباين يف مشكاة ,  139: رقم,  4/099واب  حبان ,  9117: رقم,  0/749أخرجه احلاكم  (9)

  (.94)املصابيح 
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  .[93ـ02:احلاقة.] 

فهذا يأخذ كتابه بشماله كما جاء يف , املضيع حلدود هللا , وأما املسرف على نفسه باملعاصي 

    :قول هللا تعاىل 

   

    

    

   

    

    

    

[.92ـ95:احلاقة .] وقال هللا تعاىل:   

   

     

   

    

   

   [ . 03,  04: االسراء.] 
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يوجب ملوازي  يوم القيامة فما يدري أخيف ميزانه أم يثقل بنصب ا املؤم  يقنيإن  :عشر السابع

 :قال هللا تعاىل , واجتناب نواهيه ,  االنقياد ألوامر هللا  ةلو سه

   

    

   

    

  

   

  

  [ .2, 1:األعراف.]  ع  أيب هريرة   ع  رسول هللا

  اقرؤوا إن  : إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند هللا جناح بعوضة وقال:) قال

  (0)(.لقيامة وزنا فما نقيم هلم يوم ا )شئتم 

بخ بخ مخ  ما أثقله  يف :) قال  أن رسول هللا  وع  أيب سمام ع  موىل رسول هللا  

, والولد الصاحل يتوىف فيحتسبه والده , واحلمد هلل , وسبحان هللا , وهللا أكرب , ال إله إال هللا : امليزان 

, وباجلنة والنار , واليوم اآلخر ,   باهلل وقال بخ بخ خلم  م  لقي هللا مستيقنًا هب  دخل اجلنة يؤم

  (9)(.والبعث بعد املوت واحلساب 

وأنه ال يثبت عليه إال م  كان مستقيماً على شرع هللا , اليقني باملرور على الصراط  :عشر الثامن

ل قا: قال  ففي حديث أيب هريرة , فيسهل عليه املرور على الصراط يوم القيامة , يف احلياة الدنيا 

                                      
 .  9715: رقم,  3/9037ومسلم ,  3359:رقم, 3/0752أخرجه البخاري  (0)

 .344:سبق خترجيه ص (9)
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اللهم سلم سلم : ودعاء الرسل يومئذ , فأكون أول م  جييز , ويضرب جسر جهنم )  : رسول هللا 

فإهنا : قال , بلى يا رسول هللا : قالوا , أما رأيتم شوك السعدان , وبه كماليب مثل شوك السعدان , 

منهم املوبق بعمله , م فتخطف الناس بأعماهل, مثل شوك السعدان غري أهنا ال يعلم قدر عظمها إال هللا 

  (9)(.ومنهم املخردل مث ينجو , 

اليقني بنعيم اجلنة يوجب سهولة االنقياد ألوامر هللا الشرعية واالنتهاء ع  النواهي  :عشر التاسع

    : قال هللا تعاىل  ,

     

   

    

    

    

     

   

   

  

     .

 [.34:األعراف]

                                      
 .  019: رقم,  0/064ومسلم,  6913: رقم, 5/9314أخرجه البخاري  (9)
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     :وقال تعاىل 

     

   

  

   

   

 [.93, 90:احلاقة.]  

, قد بلغ املنزل وم  أدجل ف, م  خاف أدجل )  : قال رسول هللا : يقول  ع  أيب هريرة و 

 (0).( أال أن سلعة هللا غالية, أال أن سلعة هللا غالية 

نزل أول ما نزل منه سورة م  املفصل فيها ذكر  إمنا " : -رضي هللا عنها–وع  عائشة قالت 

ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر , اجلنة والنار حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسمام نزل احلمال واحلرام 

,  لقد نزل مبكة على حممد , ال ندع الزنا أبداً : ولو نزل ال تزنوا لقالوا , ال ندع اخلمر أبداً : لقالوا 

وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا ( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر :)وإين جلارية ألعب 

هلم ذلك االنقياد بفعل الطاعات فالصحابة ملا استقر يف قلوهبم اليقني باجلنة والنار أوجب  (9)". عنده

 .واجتناب السيئات 
اليقني بالنار وهليبها يوجب االنقياد ألوامر هللا واالنتهاء ع  نواهيه حىت ال يصلى  :ون عشر ال

   :قال هللا تعاىل  , -نعوذ باهلل م  النار-حرها

   

                                      
 .405:سبق خترجيه ص (0)

 . 3717: رقم ,  3/0201أخرجه البخاري  (9)
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 [.37ـ 31:املدثر.]  

   :وقال تعاىل 

    
   

   
   

    
    

    
[.96ـ94:الفجر]  

قال , بل فإن م  خياف عقاب هللا جيد وجيتهد يف طاعة هللا ليدخل اجلنة وينجو م  النار ويف املقا

   :هللا تعاىل 

  
   
   

    
   [.41ـ97:رالفج]  

  :وم  األدلة الدالة على أن اليقني بالنار يبعث على االنقياد يف الطاعات قوله تعاىل 
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. [029ـ 021:مران آل ع.] 

فإن الغفلة وضعف اليقني يوجبان , وإذا كان قوة اليقني بالنار توجب للعبد االبتعاد ع  املعاصي 

جياء بالرجل يوم )  : قال رسول هللا :  قال ع  أسامة ب  زيد ف, التهاون والتساهل يف املعاصي 

فيجتمع أهل النار عليه , ما يدور احلمار برحاه فيدور ك, فتندلق أقتابه يف النار , لقى يف النار القيامة في  

كنت آمركم : أي فمان ما شأنك ؟ ألي  كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا ع  املنكر؟  قال : فيقولون , 

  (0)(.وأهناكم ع  املنكر وآتيه , باملعروف وال آتيه 

, يفعل ما يأمرهم به فضعف يقينه هو الذي أورده هذا املورد حني كان يأمر الناس وينهاهم مث ال 

 .وكل هذا ناجم م  ضعف اليقني , وال يدع ما يناهم عنه 

وعقابه يف اآلخرة لمارتداع ع   يستخدم أسلوب التذكري بعذاب هللا  وقد كان النيب 

يا : أن فمان ب  فمان قال : قال  -رضي هللا عنهما–املعصية كما جاء يف حديث عبد هللا ب  عمر 

ن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم أمر عظيم وإن رسول هللا أرأيت أ

                                      
 .9212: رقم,  9921/ 3ومسلم ,  4123:رقم,4/0020أخرجه البخاري   (0)
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: فقال , فلما كان بعد ذلك أتاه , فلم جيبه  فسكت النيب : قال , سكت سكت على مثل ذلك 

 :فأنزل هللا عز وجل هؤالء اآليات يف سورة النور , إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به 

  

 [.6:النور .] وأخربه أن , وذكره , ووعظه , فتماه  عليه

 , مث دعاها, ال والذي بعثك باحلق ما كذبت عليها  : قال, عذاب الدنيا أهون م  عذاب اآلخرة 

ال والذي بعثك باحلق  : قالت , وأخربها أن عذاب الدنيا أهون م  عذاب اآلخرة, وذكرها  , فوعظها

كما ذكر , ذكره بعذاب اآلخرة حىت ال يتجرأ على االفرتاء على امرأته  فالنيب  (9)(.... إنه لكاذب

 . املرأة بعذاب اآلخرة حىت تتجرأ على هذه الفعلة العظيمة 

مام يعظ املتماعنني وخيوفهما فيه أن اإل:" عند شرحه هلذا احلديث  -رمحه هللا–قال اإلمام النووي 

 (4)". الصرب على عذاب الدنيا وهو احلد أهون م  عذاب اآلخرة وأن, م  وبال اليمني الكاذبة 

والدار اآلخرة , اإلخالص والصدق واملتابعة جيمعها اليقني باهلل : ن أركان العبادة الثالثة وإ

 :وبيان ذلك نقول 

 أن اليقني بلقاء هللا واليوم اآلخر يوجب اإلخماص يف العبادة بأن يقصد هبا وجه هللا  :أوالً 

    : تعاىل هللا قالفقد , دار اآلخرة وال

   

    

   

 [000:الكهف .] 

                                      
 .   0324: رقم,  9/0041أخرجه مسلم   (9)

 . 01/095م شرح النووي على صحيح مسل (4)
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امتثال أن اليقني باهلل والدار اآلخرة يوجب الصدق يف العبادة والنشاط فيها وبذل اجلهد يف  :ثانياً 

قال مسعت  -رضي هللا عنهما-عبد هللا ب  عمر  يدل على هذا حديث, أمر هللا واجتناب نواهيهه 

أتعرف , أتعرف ذنب كذا : فيقول , إن هللا يدين املؤم  فيضع عليه كنفه ويسرته :) يقول  رسول هللا 

سرتهتا عليك : قال , ك ورأى يف نفسه أنه هل, نعم أي رب حىت إذا قرره بذنوبه : فيقول , ذنب كذا 

:) فيقول األشهاد , واملنافق , وأما الكافر , فيعطى كتاب حسناته , و أنا أغفرها لك اليوم , يف الدنيا 

 (4)(.هؤالء الذي  كذبوا على رهبم أال لعنة هللا على الظاملني
 :ىل قال هللا تعافقد   أن اليقني باهلل واليوم اآلخر يوجب االقتداء بالرسول :ثالثاً 

      
    
   
    

  .[90:األحزاب.] 

,   هبرسول باهلل والتصديق نابع م  اإلميان فاالنقياد يف األوامر الشرعية واالقتداء بالرسول 

م  بأن هللا آأيق  و  إذا واجتناب نواهيه إال, وامتثال أوامره , أن ينقاد اإلنسان إىل شرع هللا فما ميك  

وم  الشرك , وم  اجلهل إىل العلم , إىل البشرية مجعاء ؛ ليخرجهم م  الظلمات إىل النور  أرسل رسوالً 

ق وصدق ال شك فيه وال ريب وأن ما جاء به ح, وم  أنواع الشر كله إىل أنواع اخلري كله , إىل التوحيد 

. 

ومبا أوجبه هللا , ويف املقابل فإن عدم اخلضوع ألوامر هللا خضوعاً تاماً نابع م  ضعف اليقني باهلل 

     : قال هللا تعاىل , عليه 

    
    

                                      
 .406:سبق خترجيه ص (4)
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   [ 2:إبراهيم .] عهم للرسل فعدم خضو ,

     : بعد هذه اآلية سبحانه هللا قال؛ لذا وتكذيبهم هلم نابع م  شكهم يف هللا 

     
   

    
   

     
    

    
   

    

[.01:إبراهيم.]  وأصدق م  ضرب أروع األمثلة يف سرعة االنقياد ألمر هللا  : إبراهيم  فقد كان

وهذا ال يكاد يوجد عند أحد إال م  وفقه هللا , وتصديقًا خلرب هللا  ,أسرع م  امتثل أمر هللا يقينًا منه 

قال هللا تعاىل , تعاىل ملثل ذلك م  رسله وأوليائه املصطفني األخيار ـ وذلك عندما أمره هللا أن يذبح ابنه 

:     
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   [.019:الصافات] 

 :واخلماصة 

فإن اليقني باآلخرة وما فيها م  احلساب والصراط واجلنة والنار م  أقوى الدوافع لعمل الصاحلات 

   :قال هللا تعاىل , د ع  الذنوب والسيئات والبع

   
   

   
      

    [.)40:إبراهيم .]

قال الشنقيطي , إلقامة الصماة واإلنفاق يف سبيل هللا هو اخلوف م  يوم القيامة فقد جعل هللا  الدافع 

 قبل م  والصدقات كالصلوات الطاعات إىل باملبادرة الكرمية اآلية هذه يف تعاىل أمر: "  -رمحه هللا–

,  اآلخر خبلة أحدمها فينتفع,  خليلني بني خمالة وال , فيه بيع ال الذي اليوم هو الذي القيامة يوم إتيان

 كثرية آيات يف املعىن هذا وبني,  يومئذ خليله ينفع خليل وال,  فيفديها نفسه له تباع أن أحداً  ميك  فما

   : كقوله

   
     

       
    

  [.953:البقرة.]وقوله : 
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  [ .05:احلديد .]وقوله  : 

    
      

    
     

 [ .31:البقرة.] (0)0".  اآليات م  ذلك وحنو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 . 9/937أضواء البيان  (0)

 
 ثاينال املبحث

االنقياد يف األمر باملعروف 
 والنهي عن املنكر 
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 :املبحث الثاين 
 االنقياد يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ورفعة األمة , ألمر باملعروف والنهي ع  املنكر م  األمهية مبكان ؛ إذ به يكون صماح اجملتمع إن ا

 وال ينقاد املؤم  إىل القيام مبا أوجبه هللا , وإبعاد املنكرات , وتقليل الفساد , وقوام الدي  , وعزهتا , 

,  (0)والثواب اجلزيل مل  قام به , يم عليه م  األمر باملعروف والنهي ع  املنكر إال إذا أيق  باألجر العظ

 . وأيق  كذلك بعظيم العقاب املرتتب على ترك القيام به 

فاألمر باملعروف والنهي ع  املنكر م  أعظم أسباب حتصيل احلسنات وتكفري السيئات ؛ ألهنا 

    : قال هللا تعاىل , وم  أجل القربات , م  خصال اإلميان 

     

    

     

                                      
/ خالد السبت ؛ األمر باملعروف والنهي ع  املنكر وأثرمها يف حتقيق األم  د/ األمر باملعروف والنهي ع  املنكر د (0)

 .عبد العزيز الفوزان 
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  [.003: النساء.] 

كما , درجات وزيادة احلسنات واألمر باملعروف والنهي ع  املنكر م  الصدقات موجبان لرفع ال

وكل حتميدة , فكل تسبيحة صدقة , يصبح على كل سمامى م  أحدكم صدقة : )  قال رسول هللا  

, وهني ع  املنكر صدقة , وأمر باملعروف صدقة , وكل تكبرية صدقة , وكل هتليلة صدقة , صدقة 

 (9)(.وجيزئ م  ذلك ركعتان يركعهما م  الضحى 

والنهي ع  املنكر موجبان لتكفري السيئات كما جاء يف حديث حذيفة ب  واألمر باملعروف 

فتنة الرجل يف أهله وولده وجاره تكفرها الصماة : ) يقول  مسعت رسول هللا : قال  اليمان 

  (4)(.والصيام والصدقة واألمر باملعروف والنهي ع  املنكر
قال هللا , وصمام األمان م  العذاب , مة واألمر باملعروف والنهي ع  املنكر سفينة جناة هذه األ 
      :تعاىل 

   

  .[007:هود .] وقال تعاىل: 

    

   

    
                                      

 . 791: رقم, 0/321أخرجه مسلم  (9)

والطرباين يف املعجم األوسط ,  4255: رقم, 9/0415واب  ماجه ,  94317: رقم, 315/ 5أخرجه أمحد  (4)

ويف , ( 4555)وصححه األلباين يف صحيح اب  ماجه ,  9133: رقم, 7/964والبزار ,  0773: رقم, 9/905

 .(3025)صحيح اجلامع ويف , ( 9951)صحيح الرتمذي 
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[.95:األنفال .] 
مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها  : )  قال رسول هللا : قال  وع  النعمان ب  البشري 

فكان الذي يف , وأصاب بعضهم أسفلها , كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعماها 
لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً فاستقينا : فقالوا , آذوهم أسفلها إذا استقوا م  املاء فمروا على م  فوقهم 

( وإن أخذوا على أيديهم جنوا مجيعًا , وما أرادوا هلكوا مجيعًا , فإن تركوهم , ومل نؤذ م  فوقنا , منه 
 .فهذا احلديث يدل على أن األمر باملعروف والنهي ع  املنكر مينع املفسدي  م  الفساد يف األرض  (0).

 وأمر به رسوله , أمر به  باملعروف والنهي ع  املنكر سبب  لتقوية اإلميان ؛ ألن هللا واألمر 
     :قال هللا تعاىل , 

   

  

    

  

  [.013:ال عمران .] وع  عائشة
مروا باملعروف واهنوا ع  املنكر قبل أن تدعوا فما : )  قال رسول هللا : قالت  -رضي هللا عنها–

  (9)(.يستجاب لكم 
كما جاء يف حديث أيب سعيد , واألمر باملعروف والنهي ع  املنكر حق م  حقوق الطريق 

يا رسول هللا ما بدلنا م  : قالوا , م واجللوس بالطرقات إياك:) قال  أن رسول هللا  اخلدري 
: وما حقه ؟  قالوا : قالوا , إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه :)  فقال رسول هللا , جمالسنا نتحدث فيها 

                                      
 .  9460: رقم,  9/199أخرجه البخاري  (0)

والبيهقي يف السن  الكربى ,  3113: رقم, 9/0497واب  ماجه ,  95923: رقم, 6/052أخرجه أمحد  (9)

وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ,  0467: رقم, 9/26والطرباين يف املعجم األوسط ,  02217: رقم, 01/24

ب  ويف صحيح سن  ا, ( حس  لغريه : ) وقال( 9495) ولك  حسنه يف صحيح الرتغيب والرتهيب , ( 9129)

 (.5161)ويف صحيح اجلامع , ( 3113)ماجه 
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واألمر باملعروف , وكف األذى و ورد السمام , غض البصر : ) قال , وما حق الطريق يا رسول هللا ؟ 
  (4)(.كر والنهي ع  املن

وم  أيق  بكل ما سبق م  الفضائل لألمر باملعروف والنهي ع  املنكر جد واجتهد يف بذل 

 .وإقامة هذه الشعرية العظيمة , النصح للناس كافة 

وعظم  وقد كان السلف الصاحل خري م  قام هبا ملا استقر يف قلوهبم م  اليقني بلقاء هللا 

 . وأمر رسوله  ر يف قلوهبم م  تعظيم أمر هللا وملا استق, املسؤولية بني يدي هللا 

وكان مخرهم ,  كنت ساقي القوم يف منزل أيب طلحة : ) قال  حديث أن  : وم  ذلك 

فقال يل أبو طلحة : قال , مناديًا ينادي أال إن اخلمر قد حرمت  فأمر رسول هللا , يومئذ الفضيخ 

  ( : قد قتل قوم : فقال بعض القوم , يف سكك املدينة  فجرت, فخرجت فهرقتها , اخرج فأهرقها

    :فأنزل هللا تعاىل , وهي يف بطوهنم 

  

   

    

  

   

   

                                      
 . 003:رقم, 4/0675ومسلم ,  9444:رقم,  9/171أخرجه البخاري  (4)
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  [ .24:املائدة .](0) 

أمره كما جاء  وال ننسى قصة الصحابية املوقنة اليت أنكرت على أبيها أن يرد على رسول هللا 

مي مل إذا كان ألحدهم أ وكان أصحاب النيب , كان م  األنصار   ن جليبيباً أ أيب برزة  يف حديث

زوجين : ذات يوم لرجل م  األنصار  فقال رسول هللا , فيها حاجة أم ال  يزوجها حىت يعلم النيب  

, جلليبيب  : قال؟ فلم : قال ,  لست لنفسي أريدها ينإ: فقال له , نعم ونعمة عني : فقال , ابنتك 

نعم ونعمة عني زوج : قالت  ,خيطب ابنتك  رسول هللا   إن: فقال , حىت استأمر أمها فأتاها : قال 

حلقي أجليبيب : قالت , جلليبيب : قال ؟ فلم  : قالت  , نه لي  يريدها لنفسهإ: قال  رسول هللا 

: قالت الفتاة ألمها م  خدرها  فلما قام أبوها ليأيت النيب : قال ,  مرتني ال لعمر هللا ال أزوج جليبيباً 

فإنه ال  أمره ادفعوين إىل النيب  رتدون على النيب ف: لت قا,  النيب  : قالت؟ م  خطبين إليكما 

وأفاء , يف مغزى له  فبينما النيب ,  شأنك هبا فزوجها جليبيباً : فقال  , فأتى أبوها النيب , يضيعىن 

,  ونفقد فماناً  نفقد فماناً : قالوا  ؟ هل تفقدون م  أحد:  فقال رسول هللا  ,  هللا تبارك وتعاىل عليه

فنظروه فوجدوه إىل جنب سبعة قد قتلهم , فانظروه يف القتلى ,  فقد جليبيباً ألكين : )  ال النيب  فق

مث محله رسول هللا  , قتل سبعة مث قتلوه هذا مىن وأنا منه : فقال ,  فوقف النيب : قال ( . مث قتلوه 

   على ساعديه ما له سرير غري ساعدي رسول هللا  وما ذكر , ه يف حلده مث وضع, حىت حفر له

                                      
 .  0211:رقم, 0570/ 4ومسلم ,  9449: رقم, 162/ 9أخرجه البخاري  (0)
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 رتدون على النيب  ف: قالت  :) -رضي هللا عنها–فانظر إىل قول هذه الصحابية اجلليلة   (0) (. غسماً 

 (.  فإنه ال يضيعين ادفعوين إىل النيب  :)مث تأمل واستشعر الثقة باهلل حني تقول (.  أمره

يف هجاء  رسول هللا   استأذن حسان ب  ثابت  : قالت -رضي هللا عنها-ع  عائشة و 

ألسلنك منهم كما تسل الشعرة  :  فقال حسان؟ فكيف بنسيب  : فقال رسول هللا  , املشركني 

ال تسبه  : فقالت, ذهبت أسب حسان عند عائشة : وع  هشام ب  عروة ع  أبيه قال , م  العجني 

    .)(9)فإنه كان ينافح ع  رسول هللا  
رضي هللا –يف حديث اإلفك إال أن أم املؤمنني عائشة  كان مم  خاض  فمع أن حسان 

وما كان هذا يصدر منها إال ملا استقر يف قلبها م  , مل ترض بسبه بل أنكرت ذلك على عروة  -عنها

بل إهنا , وجوب األمر باملعروف والنهي ع  املنكر دون أن يدخل يف ذلك حظوظ شخصية وال مداهنة 

 .   كان ينافح ع  رسول هللا أنكرت ذلك متعجبة كيف يسب م   

وال يقوم هبذه الشعرية العظيمة م  األمر باملعروف والنهي ع  املنكر إال م  كان استقر يف قلبه 

ع  كل  وأيق  بأنه مسؤول أمام هللا ,  وثواهبا املدخر عند هللا , وأيق  بعظيم أجرها , وجوهبا 

إال  -الذي سيلحق كل م  قام هبذه الشعرية-ى األذى وال يصرب عل, منكر رآه أو مسع به مث مل ي نكره 

 .يوم يلقائه  م  أيق  بالثواب واجلزاء عند هللا 

منها قول , وجاء احلث على الصرب بعد ذكر األمر باملعروف والنهي ع  املنكر يف آيات كثري ة 

   : هللا تعاىل 

                                      
-هللارمحه -قال شعيب األرنؤوط,  3145: رقم,  434/ 2واب  حبان ,  02194: رقم, 3/395أخرجه أمحد  (0)

 . 2/433انظر صحيح اب  حبان (. إسناده صحيح :) 

 .  5721:رقم, 9971/ 5أخرجه البخاري  (9)
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 [ .049:طه .] 

    : وقول هللا تعاىل 

  
   

   
      

   [.07:لقمان.] 

     : وقال تعاىل 

   
    
     

   
   

   [.95ـ94:اإلنسان.]   

اآليات وغريها دليل على أن العبادات والطاعات تقوي نف  املؤم  وتربط على قلبه ففي هذه 

 .فيزداد بذلك إمياناً ويقيناً , وتزيده صرباً وحتممًا لألذى 

وإذا أراد  :"...قال هلم ف, بنية  ىوصأنه  وكان قد بايع النيب  عمري ب  حبيب وع  

وليوق  بالثواب م  , وط  نفسه قبل ذلك على األذى أحدكم أن يأمر باملعروف وينهى ع  املنكر فلي

 (0)(.هللا فإنه م  يوق  بالثواب م  هللا ال جيد م  األذى 

                                      
 .02227: رقم ,  01/25أخرجه البيهقي يف السن  الكربى  (0)



- 641 - 
 

واالجتهاد يف العبادة مع اليقني الدائم باملوت م  البوعث لألمر باملعروف والنهي ع  املنكر 

   : وحتمل األذى يدل على هذا قوله تعاىل 

    
    
   

   
   

  [ .22ـ27:احلجر.] 
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 املبحث الثالث

 العبادات املاليةباالنقياد يف القيام 

, حث العباد على أداء عبادات مالية م  الزكوات والصدقات والنفقات وغري ذلك   إن هللا

فبذله أشق شيء على النف  , وقد جبلت النف  على الشح به , واملال كما هو معلوم حمبوب للنف  

  : يقول  وهللا , م  سائر العبادات اآلخرى 

     [91:الفجر .]

    : وقال تعاىل 

  [ .1:العاديات ] وإذا تقرر هذا فإن الذي ينفق املال يف سبيل هللا

  وابتغاء مرضات هللا  ال شك أن هذا دليل على صدق إميانه ويقينه بالعوض م  هللا  ؛

 . (0)(والصدقة برهان :) مرفوعاً وفيه  ولذلك جاء يف حديث أيب مالك األشعري 

   :  وقال هللا تعاىل

  
   
   

   
   

    
     

     .

 .فكأن إنفاق املال تثبيتاً للنف  على اإلميان واليقني  [.965:البقرة]

                                      
 .  994: رقم, 0/914أخرجه مسلم  (0)
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وملا كان املال حمببًا إىل النف  حيث تكون النف  شحيحة خبيلة ال تنقاد بسهولة بل حتتاج إىل 

يف أداء العبادات املالية ينبع م  اليقني والتصديق  ذكر ما يرغبها يف النفقة والبذل والعطاء ؛ فإن االنقياد

 :مبا يلي 

م  صفات املسارعني  فقد جعل هللا , اليقني جبنة عرضها السموات واألرض  :األول

يدل على هذا قول هللا , للطاعات واملسابقني للجنات اإلنفاق يف اخلريات واملبادرة لألعمال الصاحلات 

   : تعاىل 

    
  
   

    
  

  
    

   
 [ .043,  044:عمران ال.] 

–يدل على هذا حديث عبد هللا ب  عمرو , فاإلنفاق والبذل للصدقات سبب لدخول اجلنات 

ما م  عامل يعمل , أربعون خصلة أعماه  منيحة العنز :)  قال رسول هللا : يقول  -رضي هللا عنهما

  (0)(.وتصديق موعودها إال أدخله هللا هبا اجلنة , خبصلة منها رجاء ثواهبا 

اليقني بأن الصدقات جنة يستج  هبا العبد م  النار يدل على هذا حديث عدي ب   :الثاين 

فينظر , ما منكم م  أحد إال سيكلمه ربه لي  بينه وبينه ترمجان :)  قال رسول هللا : قال حامت 

                                      
 . 372:سبق خترجيه ص (0)
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فما , بني يديه وينظر , وينظر أشأم منه فما يرى إال ما قدم , أمي  منه فما يرى إال ما قدم م  عمله 

 (9)(.فاتقوا النار ولو بشق مترة , يرى إال النار تلقاء وجهه 

: اليقني بأن هذه الصدقات مكفرات للذنوب والسيئات يدل على هذا قول هللا تعاىل  :الثالث 

    

  

  

     

    

   

    

    

     [.  التغاب

:06 ,07 .]  

كم حيفظ قول رسول أي: فقال  كنا جلوسًا عند عمر : قال  وحديث حذيفة ب  اليمان 

فتنة الرجل يف أهله وماله :) قلت , إنك عليه أو عليها جلرئ : قال , أنا : قلت , يف الفتنة  هللا 

  (0)(.وولده وجاره تكفرها الصماة والصوم والصدقة واألمر والنهي 

والصدقة تطفئ اخلطيئة كما :) .... قال رسول هللا : قال  ويف حديث معاذ ب  جبل 

 (9)(.ملاء النار يطفئ ا

                                      
 . 414:سبق خترجيه ص (9)

  .واللفظ للبخاري 033: رقم, 0/091ومسلم ,  519: رقم,  0/026أخرجه البخاري  (0)



- 645 - 
 

  :فقد قال هللا تعاىل , اليقني مبضاعفة األجور والثواب للمتصدق  :الرابع

  

    

    

    

    

     

    

   

     

      

    

     

  [ . 969, 960:البقرة .] 

   :ل تعاىل وقا

    

   

     

                                      
, (. حديث حس  صحيح :) وقال 9606: رقم,5/00والرتمذي ,   4274: رقم, 9/0403أخرجه اب  ماجه  (9)

 . (5046)صحيح اجلامع ويف , (  4274)صححه األلباين يف صحيح اب  ماجه 
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    [ .91:املزمل.] 

وإن , وال يقبل هللا إال الطيب , م  كسب طيب  م  تصدق بعدل مترة: )  وقال رسول هللا 

  (4)(.يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل  اهللا يتقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كم

فقال , هذه يف سبيل هللا : فقال , جاء رجل بناقة خمطومة : قال  وع  أيب مسعود األنصاري 

 (3)(. اقة كلها خمطومة ئة نلك هبا يوم القيامة سبعم) :  رسول هللا 
قال  اليقني بأن الصدقة سبب حلس  اخلامتة يدل على هذا حديث أن  ب  مالك  :اخلامس 

  (0)(.تة السوء ين الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع مِ :)  قال رسول هللا : 

-( هـ 917 :ت ) ما ر وى ع  حممد ب  وضاح: والشواهد واألدلة على ذلك كثرية وم  ذلك 

فأصابت ابنك  (وهي اآللة جير هبا الثور ) خطرت اآلن عجلة : أنه دخل عليه رجل فقال ,  -رمحه هللا

وأمر القارئ أن , وجعل يقبل على ما كان عليه م  إمساك كتابه , ث لذلك فلم يكرت , ومشت عليه 

واحلمد هلل أبشر يا أبا عبد هللا سلم الصيب : يتمادى يف قراءته فلم يلبث أن دخل عليه رجل آخر فقال 

قد أيقنت بذلك ؛ ألين قد , احلمد هلل : فقال , ومل تؤذه , إمنا أصابت العجلة ثوبه فسقط وجاوزته 

                                      
  .واللفظ للبخاري  0103: رقم, 9/619ومسلم ,  0433: رقم, 9/500أخرجه البخاري  (4)

 . 0129:رقم,  4/0515أخرجه مسلم  (3)

هذا حديث حس  غريب م  :) وقال 663: رقم, 4/59والرتمذي ,   4412: رقم, 1/014أخرجه اب  حبان  (0)

ويف إرواء الغليل , ( 015)ويف ضعيف الرتمذي , ( 504)ضعفه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب , (. هذا الوجه 

 .(0312)ويف ضعيف اجلامع الصغري , ( 115)
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فعلمت أنه ال يصيبه بماء يف هذا النهار للحديث الذي أتى , رأيت اليوم الصيب قد ناول مسكيناً كسرة 

 (4) (.إن هللا ليدفع ع  العبد امليتة السوء بالصدقة يتصدق هبا " 

ومما , ودفع لآلفات عنها مع بركة يطرحها هللا فيه , اليقني بأن الصدقة محاية لألموال  :السادس

فأحرقها هللا عليهم , يدل على هذا أصحاب اجلنة الذي تعاهدوا وتآمروا أال يطعمون منها املساكني 

  : عاىل يقول هللا ت, جزاء لسوء نيتهم باتفاقهم وتآمرهم أال يطعموا منها املساكني 

  

    

  

   

    

    

     

   

    

    

    

    

    

                                      
 .923:ص( 921-910)تاريخ اإلسمام ,  00/07سري أعمام النبماء   (4)
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   [ . 44ـ  94:القلم.] 

رج زكاة أمواله  يدل , وينميه , يبارك له فيه  فإن هللا , ويتصدق م  ماله , ويف املقابل فإن الذي خي 

فسمع صوتًا يف , بينا رجل بفماة م  األرض : ) قال  ع  النيب  يب هريرة على هذا حديث أ

فإذا شرجة م  تلك الشراج , فأفرغ ماءه يف حرة , فتنحى ذلك السحاب , اسق حديقة فمان : سحابة 

 يا: فقال له , فإذا رجل قائم يف حديقته حيول املاء مبسحاته , فتتبع املاء , قد استوعبت ذلك املاء كله 

يا عبد هللا مل سألتين ع  : فقال له , فمان لماسم الذي مسع يف السحابة : عبد هللا ما امسك ؟ قال 

فما , اسق حديقة فمان المسك : يقول , إين مسعت صوتًا يف السحاب الذي هذا ماؤه : امسي ؟ قال 

وآكل أنا وعيايل ثلثاً ,  فأتصدق بثلثه, أما إذ قلت هذا فإين أنظر إىل ما خيرج منها : تصنع فيها ؟ قال 

  (0)(.وأرد فيها ثلثه , 

وما زاد هللا عبداً , ما نقصت صدقة م  مال : ) قال  ع  رسول هللا  وحديث أيب هريرة 

  (9)(.وما تواضع أحد هلل إال رفعه , بعفو إال عزاً 

                                      
 .  9213:رقم, 3/9911أخرجه مسلم  (0)
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ولو كانت م  فاجر , إن للصدقة تأثرياً عجيباً يف دفع أنواع البماء : "  -رمحه هللا–قال اب  القيم 

وهذا أمر معلوم عند الناس , فإن هللا تعاىل يدفع هبا عنه أنواعًا م  البماء , بل م  كافر , أو ظامل 

  (4)". وأهل األرض كلهم مقرون به ؛ ألهنم جربوه , خاصتهم وعامتهم 
, دفع البماء  الصدقة واإلحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثريًا عجيبًا يف :" -رمحه هللا–وقال أيضًا 

فما يكاد العني , وشر احلاسد ولو مل يك  يف هذا إال جتارب األمم قدمياً وحديثاً لكفى به , ودفع العني 

وإن أصابه شيء م  ذلك كان معاممًا فيه باللطف , واألذى يتسلط على حمس  متصدق , واحلسد , 

املتصدق يف خفارة إحسانه وصدقته عليه م  فاحملس  , وكانت له فيه العاقبة احلميدة , واملعونة والتأييد 

 (0)".وحص  حصني , هللا جنة واقية 

, فقد تكفل سبحانه لكل م  أنفق باخللف : اليقني بالعوض واخللف م  هللا تعاىل  :السابع 

     :يقول هللا تعاىل 

    
    

    
     

  [. 42: سبأ .] 

فيقول , ما م  يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن :) قال  أن النيب  وع  أيب هريرة 

 (9)(.فاً اللهم أعط ممسكاً تل: ويقول اآلخر , اللهم أعط منفقاً خلفاً : أحدمها 

                                      
 . 9511: رقم, 3/9110أخرجه مسلم (9)

 . 57: ص, الوابل الصيب  (4)

 .  9/367بدائع الفوائد  (0)

 .  0473: رقم, 9/599أخرجه البخاري  (9)
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ما : ما بقي منها ؟ قالت :)  فقال النيب , أهنم ذحبوا شاة  -رضي هللا عنها–وع  عائشة 

   (4)( .بقي كلها غري كتفها : بقي منها إال كتفها قال 

يا رسول هللا أي الصدقة أعظم أجراً ؟ : فقال  جاء رجل إىل النيب : قال  وع  أيب هريرة 

وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم , وتأمل الغىن , شحيح ختشى الفقر  وأنت صحيح, أن تصدق : قال 

  (3)( . وقد كان لفمان , ولفمان كذا , قلت لفمان كذا , 

 فإنفاقه وهو صحيح شحيح دليل على يقينه باخللف م  هللا تعاىل ؛ ولذلك جعله الرسول 

خري الصدقة : ) قال  رسول هللا أن  ويدل على هذا أيضاً حديث أيب هريرة , أعظم الصدقة أجراً 

  (0)(.وابدأ مب  تعول , ما كان ع  ظهر غىن 

 أن رسول هللا  املنفق باخللف والعوض يدل على هذا حديث أيب هريرة  وقد بشر هللا 

  (9)0(.يا اب  آدم أنفق أنفق عليك :)  قال هللا : ) قال 

قول هللا تعاىل : يدل على ذلك آيات كثرية منها  ,بأن هللا قد تكفل بأرزاق العباد  اليقني :الثامن

 :      

    

  

                                      
صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  (.هذا حديث صحيح :) وقال 9371: رقم, 3/633أخرجه الرتمذي  (4)

 . (9371)ويف صحيح سن  الرتمذي , ( 152)صحيح الرتغيب والرتهيب ويف , ( 9533)

 . 0149: رقم, 706/ 9ومسلم ,  0454: رقم, 9/505أخرجه البخاري  (3)

 . 0143: رقم, 9/707ومسلم ,  5130: رقم, 5/9131أخرجه البخاري  (0)

  .واللفظ ملسلم  224: رقم, 9/621ومسلم ,  3317: رقم,  0793/ 3أخرجه البخاري  (9)
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  [ .6:هود  .] 

     :وقول هللا تعاىل 

   

    

    .

كما جاء يف , رزقه م  قبل والدته وهو جنني يف بط  أمه  فكل عبد قد كتب هللا [. 61: العنكبوت ]

مث يرسل امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات :) مرفوعًا وفيه  حديث عبد هللا ب  مسعود 

  (4)0(.كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ب

 فكان أحدمها يأيت النيب ,  كان أخوان على عهد النيب : قال  ع  أن  ب  مالك و 

  (3)( .لعلك ترزق به : ) فقال  فشكا احملرتف أخاه إىل النيب , واآلخر حيرتف 

فدعا الناس  النيب قام : قال  حديث حذيفة ب  اليمان : ومما يدل على اليقني بالرزق 

هذا رسول رب العاملني جربيل نفث يف روعي أنه ال : فقال , هلموا إيل فأقبلوا إليه فجلسوا :) فقال 

                                      
 . 9634: رقم, 3/9146أخرجه مسلم  (4)

 3/573والرتمذي , (. هذا حديث صحيح على شرط مسلم :) وقال ,  491:رقم, 0/079أخرجه احلاكم  (3)

ويف , (  9762)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة , (. هذا حديث حس  صحيح :) وقال 9435:رقم,

 . (5113)صحيح اجلامع 
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وال حيملنكم استبطاء , وإن أبطا عليها فاتقوا هللا وامجلوا يف الطلب , متوت نف  حىت تستكمل رزقها 

  (0) ( .عنده إال بطاعته فإن هللا ال ينال ما , الرزق أن تأخذوه مبعصية هللا 

م  وثق باهلل يف رزقه زاد يف حس  خلقه وأعقبه احللم و :"  -رمحه هللا–قال أبو سليمان الدارين 

 (9) ".وسخت نفسه يف نفقته وقلت وساوسه يف صماته 

ووثق باخللف م  هللا بادر إىل كثرة الصدقة واإلنفاق يف سبيل هللا دون , ومىت أيق  العبد بالرزق 

 -رضي هللا عنها–عائشة ترويها لنا  وم  ذلك قصة علي ب  أيب طالب , ف م  الفقر واإلقتار خو 

اذهب إىل  : فقال للحس  أو احلسني,   ب  أيب طالب وقف سائل على أمري املؤمنني علي: ت قال

تركت  إمنا: فقال قالت , فذهب مث رجع  فهات منها درمهاً , تركت عندك ستة دراهم : فقل هلا , أمك 

ال يصدق إميان عبد حىت يكون مبا يف يد هللا أوثق منه مبا يف يده :  فقال علي , ستة دراهم للدقيق 

حىت مر  (4) فما حل حبوته: قال  , فدفعها إىل السائل, ابعثي بالستة دراهم فبعثت هبا إليه  : قل هلا, 

:  فقال علي,  وأربعني درمهاً مبائة  : قال؟ بكم اجلمل :  فقال علي, به رجل معه مجل يبيعه 

فقال ؟ مل  هذا البعري : فقال , مث أقبل رجل , فعقله الرجل ومضى  بثمنه شيئاً  عقله على أنا نؤخركأ

: قال  , قد ابتعته : قال, مبائيت درهم : قال ؟ قال بكم , نعم : قال , أتبيعه  : فقال, يل  :  علي

وجاء بستني ,  الرجل الذي أراد أن يؤخره مائة وأربعني درمهاً فأعطى , وأعطاه املائتني  , فأخذ البعري

                                      
 .095:سبق خترجيه ص (0)

 .2/957أخرجه أبو نعيم يف احللية  (9)

ان انظر لس. إذا ترك االحتباء : يقال حل حبوته , إذا مجع ظهره وساقيه بعمامته وقد حيتيب بيديه : احتىب الرجل  (4)

   . بتصرف 03/060العرب 
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م  جاء باحلسنة فله  هذا ما وعدنا هللا على لسان نبيه : قال ؟ هذا  ما : فقالت, إىل فاطمة  درمهاً 

 (0)(.عشر أمثاهلا 

يدل على هذا حديث أيب , اليقني بأن املتصدق يظله هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله  :التاسع

ورجل : وذكر منها : سبعة يظلهم هللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظله : ) قال  ع  النيب  هريرة 

  (9)(.تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه 

كل امرئ يف ظل صدقته : ) يقول  مسعت رسول هللا : يقول  وحديث عقبة ب  عامر 

 (4)(.كم بني الناس حىت يفصل بني الناس أو قال حىت حي

ع  عبد هللا ب  أيب قتادة أن أبا , اليقني بأن الصدقة سبب لتفريج كرب الدنيا واآلخرة  :العاشر 

فإين : آهلل قال : آهلل ؟ قال : قال , إين معسر : فتوارى عنه مث وجده فقال , طلب غرميًا له  قتادة 

فلينف  ع  معسر أو يضع , كرب يوم القيامة   م  سره أن ينجيه هللا م : ) يقول  مسعت رسول هللا 

 (3)(. عنه 

                                      
 . 06276: رقم ,  6/934كنز العمال   (0)

 . 931:سبق خترجيه ص (9)

  4401: رقم,  1/013واب  حبان ,  0507: رقم, 0/576واحلاكم ,  07470: رقم, 3/037أخرجه أمحد  (4)

حيح الرتغيب والرتهيب صو ,  770:رقم, 07/911والطرباين يف املعجم الكبري ,  9340: رقم,  3/23واب  خزمية , 

 .(3501)صحيح اجلامع  ويف,  (179)

 . 337:سبق خترجيه ص (3)
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وم  يسر على معسر يسر هللا عليه يف الدنيا :) .. قال رسول هللا : قال  وع  أيب هريرة 

 (5)(.واآلخرة 

, كان رجل يداي  الناس :) قال  ع  النيب  وع  عبيد هللا ب  عبد هللا أنه مسع أبا هريرة 

 (0)(.جتاوزوا عنه لعل هللا أن يتجوز عنا فتجاوز هللا عنه : لفتيانه فإذا رأى معسراً قال 

رمحه هللا –ب  القيم اقال , فإهنا سبب النشراح الصدر , وكما أن الصدقة سبب لتفريج الكرب 

ومنها اإلحسان إىل اخللق ونفعهم مبا ميكنه م  املال واجلاه والنفع :" يف أسباب انشراح الصدر  –

, وأنعمهم قلبًا , وأطيبهم نفسًا , فإن الكرمي احملس  أشرح الناس صدرًا , ع اإلحسان وأنوا , بالبدن 

   (9)(.وأعظمهم مهاً وغماً , وأنكدهم عيشاً , والبخيل الذي لي  فيه إحسان أضيق الناس صدراً 

مثل البخيل واملتصدق كمثل رجلني عليهما جبتان م  حديد قد  وقد ضرب رسول هللا 

فجعل املتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حىت , وتراقيهما , ما إىل ثديهما اضطرت أيديه

قال أبو , وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مبكاهنا , تغشى أنامله وتعفو أثره 

 (4)(.جيبه فلو رأيته يوسعها وال تتوسعيقول بأصبعه هكذا يف  فأنا رأيت رسول هللا : )  هريرة 

وكأهنا ستصطحب هذا , هذا كله ما بال أنفسنا تشح باألموال فما تنفقها يف سبل اخلري وبعد 

فم  مل يك  , والشغف به , ولك  هكذا نفوس البشر ج بلت على حب املال , املال معها يف القرب 

  :وصدق هللا تعاىل , فسوف يبخل ولو بالقليل , حب هللا يف قلبه أحب م  هذا املال 

                                      
 . 9622: رقم, 3/9173أخرجه مسلم  (5)

  . 0569: رقم, 4/0026ومسلم ,  0279: رقم, 9/740أخرجه البخاري  (0)

 . 9/95زاد املعاد  (9)

 . 0190:رقم, 9/711ومسلم ,  5360:رقم, 5/9015أخرجه البخاري  (4)
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 [. 2:احلشر .] ومل مينعه شح , فم  أيق  بكل ما سبق جادت نفسه بالصدقات واهلبات

 .نفسه ألن نفسه قد انقادت للبذل والعطاء 
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 رابعال املبحث
ـة اد يف معاملـاالنقي

 اخللق باحلسىن 
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 املبحث الرابع

 االنقياد يف معاملة اخللق باحلسىن

فإذا كان الكافر , إن املسلم يتميز ع  غريه يف الدوافع اليت تدفعه إىل إحسان التعامل مع الناس 

فهو ال , فإن املسلم متميز بعقيدته , أو تتحقق له رغبة , حيس  التعامل مع الغري ؛ لينال مصلحة 

يق إحسان اخللق مع حيس  التعامل مع غريه ؛ ألجل مصلحة ما بل ليكسب رضا هللا أواًل ؛ وألنه ال يط

واجلزاء يف الدنيا , ومقابلة إساءهتم باإلحسان إال م  أيق  بالثواب , والصرب على آذاهم , الناس 

    :قال هللا تعاىل , واآلخرة 

    
    
   

   
    

   
    

    . [45, 43:فصلت.]  

ولو , والكف ع  ظلم اآلخري  , يدفع املؤم  للعفو عم  ظلمه  فاليقني باجلزاء م  عند هللا 

قبل أن يأيت , ويقبل عذره ,  له م  العقاب لقبل يد املظلوم يرجوه أن يعفو عنه يعلم الظامل ما أعده هللا

 :       

   
   

  [ .59:غافر .] 

, بد إحسان املعاملة مع الناس واليقني بالبعث بعد املوت واحلياة بعد النشور ي وجب على الع

  : يقول هللا تعاىل , والتجاوز ع  الناس رجاء الثواب والعفو م  هللا يف ذلك اليوم العظيم 
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  [ .910:البقرة.] 

وحذرهم م  مماقاة اجلزاء يوم القيامة بعد أن حث , عباده باليوم اآلخر  فقد ذ كر هللا 

لعباد باجلزاء يوم القيامة يعطى حافزاً بتذكره ل وكأنه , والتجاوز عنه , سبحانه على انظار املعسر 

 .للعفو والتسامح  

قال لفتيانه , فإذا رآى معسراً , كان تاجر يداي  الناس :) قال  ع  النيب  وع  أيب هريرة 

 (0).فتجاوز هللا عنه( جتاوزوا عنه لعل هللا أن يتجاوز عنا : ) 

أصبح ينظر لألحياء قاطبة على ضوء , وخالطت بشاشة قلبه , وإذا رسخ اليقني بفؤاد اإلنسان 

  هللا رسول قال, ويبغض فيه , حيب يف هللا , ويكره ملبدأ ال حلرمان , فهو حيب ملبدأ ال لشهوة , الدي  

 (:  اإلميان استكمل فقد,  هلل وأنكح,  هلل وأبغض , هلل وأحب,  هلل ومنع,  هلل أعطى م .)(9)  

 .اليقني وأعماه  ومىت استكمل املؤم  اإلميان بلغ ذروة

                                      
  .0279: رقم, 9/740أخرجه البخاري  (0)

هذا حديث صحيح على :) وقال ,  9623:رقم, 9/071واحلاكم ,  05655: رقم, 4/341أخرجه أمحد  (9)

وصححه األلباين يف السلسلة ,  7604: رقم, 1/043والطرباين يف املعجم الكبري , ( شرط الشيخني ومل خيرجاه 

ويف صحيح سن  أيب داود , ( حس  صحيح : )وقال( 4192)ب والرتهيب ويف صحيح الرتغي, ( 411)الصحيحة 

 ( .5265)ويف صحيح اجلامع , ( 3610)
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وفيما يلي سأذكر الدوافع إلحسان التعامل مع الناس اليت مىت أيقن هبا املؤمن دفعه للرب 

 :والصلة وحسن اخللق 

إن م  أقوى الدوافع اليت تدفع املؤم  حلس  اخللق هو يقينه باجلنة عرضها السموات  :األول

    : قال هللا تعاىل , واألرض 
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  [. 043, 044:آل عمران .] حس  اخللق : فاآلية توضح أن م  أسباب دخول اجلنة

  أيب أمامةويؤكد هذا حديث , واإلحسان إىل الناس , والعفو عم  أساء إليك , م  كظم الغيظ 

وببيت يف وسط ,  أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة مل  ترك املراء وإن كان حمقاً  : ) قال رسول هللا : قال 

    (0)(. وببيت يف أعلى اجلنة مل  حس  خلقه,  الكذب وإن كان مازحاً اجلنة مل  ترك 

وع  , الغليظ اجلايف قد جعل بينه وبني اجلنة سداً بسبب سوء خلقه , ويف املقابل فإن سئ اخللق 

أال أدلكم على أهل اجلنة كل ضعيف : ) يقول  مسعت رسول هللا : قال  حارثة ب  وهب 

  (0) (. وأهل النار كل مستكرب جواظ, بره ألقسم على هللا أ متضعف لو
                                      

والطرباين يف ,  91265:رقم,932/ 01والبيهقي يف السن  الكربى ,  3111: رقم , 3/954أخرجه أبو داود  (0)

وم  حديث أن  ب  مالك بلفظ ,  7311:رقم,  1/21ويف املعجم الكبري ,  3624: رقم, 5/61املعجم األوسط 

حسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  0224: رقم ,  451/ 3والرتمذي ,  50:رقم,0/02رواه اب  ماجه : آخر 

 . (0363)ويف صحيح اجلامع ,  ( 3111)ويف صحيح سن  أيب داود , ( 974)

 3/954وأبو داود , واللفظ له  , 5672: رقم, 09/329واب  حبان ,  01199: رقم, 3/997أخرجه أمحد  (0)

,  95499: رقم, 5/900واب  أيب شيبة يف مصنفه ,  0377: رقم,  4/54وأبو يعلي يف مصنفه ,  3110: رقم,

,  09/324انظر صحيح اب  حبان , ( إسناده صحيح على شرط الشيخني :) -رمحه هللا-وقال شعيب األرنؤوط

 .(9521)ويف صحيح اجلامع , ( 9615)لرتمذي ويف صحيح سن  ا, ( 3006)صحيح سن  اب  ماجة 
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كما جاء يف حديث أبو , أن حس  اخللق أثقل ما يكون يف ميزان العبد يوم القيامة : الثاين 

  (9)(.ما م  شئ أثقل يف امليزان م  حس  اخللق :) قال  ع  النيب  الدرداء 

يف  فقد أخرب رسول هللا , م ومرافقته يف جنات النعي الرغبة يف نيل حمبة النيب : الثالث

عبد هللا ب  حديث  :وم  ذلك , وأقرهبم إليه جملساً أحسنهم أخماقاً , أحاديثه أن م  أحب الناس إليه 

إن م  أحبكم إيل :)وقال,  وال متفحشاً  يك  فاحشاً مل  إن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عمرو

     (4)(. أحسنكم أخماقاً 

أال أخربكم : ) قال يف جمل   أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما– عبد هللا ب  عمرو وحديث

: قال , بلى يا رسول هللا : قلنا , يوم القيامة ثماث مرات يقوهلا  بأحبكم إيل وأقربكم مين جملساً 

 (0)(. أحسنكم أخماقاً 

كما جاء يف , وأفضلهم وأحبهم إىل هللا تعاىل , أن صاحب اخللق م  خري الناس  :الرابع

 (9)(. أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقاً :) قال  أن نيب هللا  أيب هريرة  يثحد

                                      
وصححه األلباين يف صحيح  , 9119: رقم, 3/469والرتمذي ,  3722:رقم, 3/954أخرجه أبو داود  (9)

  (.5421)صحيح اجلامع ويف , ( 3722)ويف صحيح سن  أيب داود ,  ( 9117) الرتمذي 

 .  4532: رقم, 4/0479أخرجه البخاري  (4)

:) -رمحه هللا-قال شعيب األرنؤوط,  315: رقم,  9/945واب  حبان ,  7145:رقم, 9/907 أخرجه أمحد (0)

 . (9911)يف صحيح اجلامع ,  (9631)صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب و (. إسناده حس  
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وكان ,  وال متفحشاً  فاحشاً  مل يك  النيب  : قال  -رضي هللا عنهما-ع  عبد هللا ب  عمرو و 

 (4)(. إن م  خياركم أحسنكم أخماقاً  :)  يقول

فجاءه رجل م   مع رسول هللا  كنت: أنه قال  -رضي هللا عنهما– عمرعبد هللا ب    عو 

قال ,  أحسنهم خلقاً : قال ؟ يا رسول هللا أي املؤمنني أفضل : مث قال ,  فسلم على النيب , األنصار 

  (3)(. أولئك األكياس وأحسنهم ملا بعده استعداداً ,  أكثرهم للموت ذكراً  : قال؟ فأي املؤمنني أكي  : 

فأي الناس أحب إىل هللا يا : قالوا ف عند النيب  كنا : قال   أسامة ب  شريك ويف حديث

  (0)(  أحب الناس إىل هللا أحسنهم خلقاً :)  رسول هللا قال

                                                                                                          
هذا حديث صحيح ومل خيرج يف :) وقال ,  9:رقم, 0/34واحلاكم ,  7426:رقم, 9/951أخرجه أمحد  (9)

صححه األلباين يف السلسلة ,  372:رقم, 9/997واب  حبان , (. لصحيحني وهو صحيح على شرط مسلم ا

 . (913)الصحيحة 

 . 4466: رقم, 4/0415أخرجه البخاري  (4)

 . (0413)وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  3952:رقم, 9/0394أخرجه اب  ماجه  (3)

والطرباين يف املعجم ,  1903:رقم, 334/ 3واحلاكم ,  316: مرق, 947,  9/946أخرجه اب  حبان  (0)

-رمحه هللا-وقال شعيب األرنؤوط,  6411:رقم,  961/ 6ويف املعجم األوسط ,  370: رقم, 0/010الكبري

صححه ,  9/947انظر صحيح اب  حبان (.إسناده صحيح على شرط مسلم غري صحابيه أسامة ب  شريك :)

 ( .349)حيحة األلباين يف السلسلة الص
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رضي هللا –فع  عائشة ,  أن حس  اخللق م  أفضل األعمال وأحبها إىل هللا  :اخلامس

 (9)(.القائم  إن املؤم  ليدرك حبس  خلقه درجة الصائم:) يقول  مسعت رسول هللا : قالت  -عنها

 . فاحلديث يدل على عظم أجر م  أحس  خلقه فهو يبلغ درجة الصائم القائم 

يا رسول هللا أي : فقال  أن رجمًا جاء إىل رسول هللا  -رضي هللا عنهما–وع  اب  عمر 

م أحب الناس إىل هللا أنفعه: )  فقال رسول هللا , الناس أحب إىل هللا وأي األعمال أحب إىل هللا ؟ 

, أو تقضي عنه ديناً , أو تكشف عنه كربة , وأحب األعمال إىل هللا سرور تدخله على مسلم , للناس 

يعين )وألن أمشي مع أخ يل يف حاجة أحب إيل م  أن أعتكف يف هذا املسجد , أو تطرد عنه جوعًا 

 (4)(.شهراً ( مسجد املدينة

  دفعًا إىل اإلحسان إىل الناس م  بذل اليقني باألجر واجلزاء يف اآلخرة يدفع املؤم :السادس

عبد هللا ب  فع  , وإحسان معاملته باخللق عمومًا , والتيسري على املعسر , وكشف الكروب , املعروف 

, وال يسلمه , املسلم أخو املسلم ال يظلمه : ) قال  أخربه أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عمر 

وم  فرج ع  مسلم كربة فرج هللا عنه كربة م  كربات يوم  , جتهوم  كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حا

 (3)(. سرته هللا يوم القيامة وم  سرت مسلماً , القيامة 

فتجئ الفتنة فيقول :)... قال رسول هللا : قال  وكما جاء يف حديث عبد هللا ب  عمرو 

هذه : فيقول , مث جتئ هذه مهلكيت مث تنكشف : مث تنكشف مث جتئ فيقول , املؤم  هذه مهلكيت 

ويدخل اجلنة فلتدركه موتته وهو يؤم  باهلل واليوم , فم  سره أن يزحزح ع  النار , مهلكيت مث تنكشف 

                                      
  (.725)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  3721: رقم,  3/959أخرجه أبو داود  (9)

  (.216)حسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  6196:رقم,6/042أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط (4)

 . 9511:رقم, 3/0226ومسلم ,  9401:رقم,  9/169أخرجه البخاري  (3)



- 664 - 
 

فعندما يوق  العبد هبذه الفضائل فإن هذا  (0)(.وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه , اآلخر 

 . رةيدفعه دفعاً حلس  اخللق ابتغاء وجه هللا والدار اآلخ

وإكرام , ومما يدل على أن اليقني باليوم اآلخر يدفع املوق  لألخماق احلسنة م  الكلمة الطيبة 

م  كان يؤم  باهلل واليوم اآلخر فما :)  قال رسول هللا : قال  الضيف واجلار حديث أيب هريرة 

واليوم اآلخر فليقل خرياً أو يؤذ جاره وم  كان يؤم  باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه وم  كان يؤم  باهلل 

  (9)(.ليصمت 

وأيق  , ميان اإلألن م  آم  باهلل حق ؛ " م  كان يؤم  باهلل واليوم اآلخر" قدم هذه الفضائل بـف

وراقب هللا يف حركاته ,  وترك نواهيه, أوامره  فعل واجتهد يف, ورجا ثوابه , خاف وعيده باليوم اآلخر 

  :قال تعاىل , بط جوارحه اليت هو مسؤول عنها يوم القيامة هم ما عليه ضأوكان , وسكناته 

      

    

  

    

   [.46: اإلسراء ].  

                                      
  . 0133: رقم, 4/0379جه مسلم أخر  (0)

 . 356:سبق خترجيه ص (9)
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اإلميان باهلل واليوم اآلخر م  بني سائر ما وأما ختصيص : "  -رمحه هللا–قال بدر الدي  العيين 

وأنه جيازيه يوم القيامة باخلري , جيب اإلميان به فلإلشارة على املبدأ واملعاد يعين إذا آم  باهلل الذي خلقه 

  (4) ..".والشر ال يؤذ جاره 
ع    دع  ب  مسعو ف, أن معاملة الناس باللطف واللني والرفق سبب للنجاة م  النار  :السابع

 ( 0) (. إمنا حيرم على النار كل هني لني قريب سهل:) قال  النيب 

إذن فإن خمالطة الناس والتعامل معهم حيتاج اإلنسان إىل أن يتخلق بأخماق األنبياء م  العفو 

وليجعل بينه وبني النار , والرفق يف اخلطاب ؛ ليلتحق بركب أهل اجلنة , واللني يف التعامل , والصفح 

 .  حجاباً وقاية و 

فاملوق  , اليقني بأن الشيطان حريص على إفساد ذات البني وإساءة املعاملة مع الناس  :الثامن

وقد حث هللا على إحسان , وال يدع للشيطان سبيمًا , فما يتبع خطوات الشيطان , يعلم هبذا حقًا 

  :فقال سبحانه , القول لئما يدع للشيطان جمااًل لإلفساد والتحريض 

   
     

    
   

   [ .54:اإلسراء .] 

                                      
 .99/001عمدة القاري  (4)

هذا حديث حس  غريب :) وقال,  9311: رقم , 3/653والرتمذي ,  362: رقم , 9/905أخرجه اب  حبان  (0)

وأبو يعلى ,   01569: رقم, 01/940ويف املعجم الكبري ,  5795:رقم,  6/41والطرباين يف املعجم األوسط , (. 

صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  312:رقم, 979/ 0واب  أيب شيبة ,  5154: رقم, 1/367

  (. صحيح لغريه:)وقال , ( 0733)
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إن :) يقول  مسعت النيب : قال  -رضي هللا عنهما-وع  جابر ب  عبد هللا األنصاري 

    (9)(. يعبده املصلون يف جزيرة العرب ولك  يف التحريش بينهم  الشيطان قد أي  أن

أروع األمثلة يف العفو ع  أخوته مع شدة الظلم والعدوان الذي وجده  وقد ضرب يوسف 

 :قال هللا تعاىل , ومل يرجع السبب إىل إخوته , بل رد كل هذا إىل كيد الشيطان , منهم 

   
   

    
     

     
    

   
    

    
   

     
     

   
[.011:يوسف .]  

 :واخلماصة 

واليقني ,  أن حس  اخللق ومعاملة الناس باحلسىن حتتاج إىل يقني باألجر والثواب م  هللا 

وضعف , تأتى حس  اخللق مم  ضعف يقينه باهلل وال ي, وما أعده هللا مل  أحس  خلقه , باليوم اآلخر 

 .يقينه باجلزاء العظيم يف اآلخرة 

 
                                      

 .9109: رقم,  3/9066أخرجه مسلم  (9)
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 :ث األول ـاملبح

 . اليقني يف حياة الرسول                            

اهني على دالئل وبر فإن حياته كلها ,  إن أصدق م  متثل اليقني يف حياته هو املصطفى 

ومواقف عديدة تدل , جيد جوانب كثرية   تهاملستعرض لسري إن و , وقمة الثقة باهلل , اليقني  صدق

كان كثريًا ما يربط الصحابة باآلخرة لتتعلق أنفسهم   فقد, أعلى مراتب اليقني  بلغ الرسول  أنعلى 

 وهم اخلندق يف  هللا رسول مع كنا:  قال د سع ب  سهل باآلخرة وما فيها كما جاء يف حديث

 فاغفر اآلخرة عيش الإ عيش ال اللهم) :  هللا رسول فقال,  أكتادنا على الرتاب ننقل وحن  حيفرون

  (0) .( واألنصار للمهاجري 

 :ث داوسأذكر بعضاً من هذه املواقف واألح

ذلك  ومع , هم املركب وسفههم الكبري وجهل,  فار قريشعنت ك م   لرسولما لقيه ا :األول 

 : قال هللا تعاىل ,  ثباتًا وقوةً أكثر  ه باهللنويقي, كان خيرج م  هذه املعاناة 

   
 [ .49:الفرقان.]  

د سجل التاريخ ذلك فق ,هلذا اليقني  ة اإلسمامية كانت اختباراً ولعل املرحلة األوىل يف بدء الدعو 

يا اب  أخي إن قومك : فقال له , أن يكف ع  قريش أبو طالب  نه عمهحني طلب م ,املوقف العظيم 

ف ف ع  , كذا وكذا   : وقالوا, جاءوين  فأِبق علي  وعلى نفسك وال حتملين ما ال أطيق أنا وال أنت فاكن

وهللا لو وضعوا الشم  يف مييين والقمر يف يساري :)   رسول هللا فقال, قومك ما يكرهون م  قولك 

                                      
 .0113:رقم,  4/0340ومسلم ,  4179: رقم, 3/0513أخرجه البخاري  (0)
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وثبات واستقرار , فهذا يدل على قوة إميانه  (0)(. هذا األمر حىت ي ظهر هللا أو أهلك يف طلبه ما تركت

  .وطمأنينته بنصرة هللا تعاىل له , اليقني يف قلبه 

زوج  -رضي هللا عنها-ع  عائشة ف, رحلته إىل الطائف  حني جرى له ما جرى يفيقينه بربه : الثاين 
لقد لقيت م  قومك ما : أتى عليك يوم كان أشد م  يوم أحد ؟ قال هل :   قالت للنيب  النيب 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على اب  عبد ياليل ب  عبد كمال فلم , لقيت 

, فرفعت رأسي , جيبين إىل ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب 
إن هللا قد مسع قول قومك : فقال , فناداين  فإذا فيها جربيل , قد أظلتين فنظرت فإذا أنا بسحابة 

فسلم , فناداين ملك اجلبال , لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم 
فقال النيب , ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني : يا حممد فقال : " مث قال , علي 
  (: ًبل أرجو أن خيرج هللا م  أصماهبم م  يعبد هللا وحده ال يشرك به شيئا.) (9) 

فأدموه , حيكي نبياً م  األنبياء ضربه قومه  نظر إىل النيب اكأين :  عبد هللا ب  مسعود  قال

  (4). (رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون:)  ويقول, فهو ميسح الدم ع  وجهه 

وتزامحت , وعظم اخلطب , حني اشتدت الكربة , يم يف الغار عند اهلجرة موقفه العظ :الثالث 

يا رسول هللا لو : ) قال ف,  مبلغه بكر الصديق  بلغ اخلوف عند أيبحىت , أقدام الكفار عند الغار 

يا أبا بكر )  :بكلمة الواثق بنصر هللا ومعيته  فيقول الرسول , ( أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا 

  (3)(.ظنك باثنني هللا ثالثهما ما 

                                      
, ( 204)ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة , (  915 – 913/  0" ) املغازي " أخرجه اب  إسحاق يف  (0)

(212.) 

 . 0725:رقم, 4/0391ومسلم ,  4940: رقم,  3/005أخرجه البخاري  (9)

 . 930:سبق خترجيه ص (4)

 . 055:سبق خترجيه ص (3)
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 ,به مثااًل حيتذى   حينما يشتد الكرب يبدو يقينهف ,والثقة مبعيته , ك  اليقني باهلل يهكذا فل

   :  قال هللا تعاىل ,حبلية السكينة يف مواط  اهلول والفزع  فقد اكتسى 

     

   

     

   

     

    

   

    

   

     

    

  . [31:التوبة .]نف  الرسول ل اطمئنان وسكينة هذه اآلية فكانت

  , وإعمام م  هللا تعاىل بأنه ناصراً لرسوله ومنزل عليه السكينة والطمأنينة ومؤيده ومسدده ومثبته. 

وقد أ عجبوا بكثرهتم , حنني  يف غزوة -رضوان هللا عنهم–وصحابته موقف الرسول  :الرابع 

وضاقت عليهم األرض مبا , فلم تغ  عنهم كثرهتم شيئًا , فغفلوا ع  اللجوء إىل هللا تعاىل , وع دهتم 

, ؛ ليثبت قلوهبم  -رضوان هللا عنهم–وعلى الصحابة  فأنزل هللا تعاىل السكينة على رسوله , رحبت 
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   :كما قال هللا تعاىل , حليفهم  فكان النصر, ويرفع معنوياهتم , ويشحذ مهتهم 

    

      

   

    

    

     

    

  

   

    

    

 [.96,  95:التوبة.] 

فع  اب   :يسأل ربه اليقني  كان كلها ملؤها الرضا واليقني إال أنه    مع أن حياته  :اخلامس 

يقوم م  جمل  حىت يدعو هبؤالء الد عوات  قل ما كان رسول هللا :  قال -رضي هللا عنهما-عمر 

اللهم اقسم لنا م  خشيتك ما حتول  بيننا وبني معاِصيك , وم  طاعتك ما تبلِ غنا به ) :  ألصحابه

وِ ن به علينا مصائب الدنيا , ومتِ عننا بأمس اعنا وأبصارنا ما أحييتنا , واجعله جنتك , وم  اليقني ما هت 
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الوارث منا , واجعل ثأرنا على َم  ظلمنا , وانصرنا على م  عادانا , وال جتعل مصيبتنا يف ديننا , وال 

    (0) .(  جتعل الدنيا أكرب مهِ نا , وال مبلغ عِلمنا , وال تسلط علينا م  ال يرمحنا

إذا قام م  الليل يتهجد قال  فقد كان , يقني كانت تفيض بروح اإلميان وال  كما أن أدعيته 

ولك احلمد لك ملك السماوات واألرض , اللهم لك احلمد أنت قيم السماوات واألرض وم  فيه  :) 

ولك احلمد أنت ملك السماوات , ولك احلمد أنت نور السماوات واألرض وم  فيه  , وم  فيه  

والنار حق , واجلنة حق , وقولك حق , ولقاؤك حق , ووعدك احلق , ولك احلمد أنت احلق , واألرض 

وعليك توكلت , وبك آمنت , اللهم لك أسلمت , الساعة حق  و, حق  وحممد , النبيون حق  و, 

وما أسررت وما , فاغفر يل ما قدمت وما أخرت , وإليك حاكمت , وبك خاصمت , وإليك أنبت , 

  (0)(. أنت أو ال إله غريكال إله إال  , أنت املقدم وأنت املؤخر, أعلنت 

وال شك أن جمرد العلم هبما لي  , صماة الكسوف يف رأى النار واجلنة  النيب  أن :السادس 

أمساء بنت أيب  ففي حديث, للجنة والنار مما زاده يقينًا وثباتًا وإميانًا  فرؤية الرسول , مثل رؤيتهما 

حني خسفت  زوج النيب   -رضي هللا عنها  -أتيت عائشة : أهنا قالت  -رضي هللا عنهما  -بكر 

ما للناس فأشارت بيدها إىل : فقلت , وإذا هي قائمة تصلي , ن فإذا الناس قيام يصلو , الشم  

, فقمت حىت جتماين الغشي : قالت , آية فأشارت أي نعم : فقلت , سبحان هللا : وقالت , السماء 

ما م  : مث قال , وأثىن عليه , محد هللا  هللا   فلما انصرف رسول, فجعلت أصب فوق رأسي املاء 

   (9) (. شيء كنت مل أره إال قد رأيته يف مقامي هذا حىت اجلنة والنار

, رض علي كل شيء توجلونه إنه ع  : )  قال رسول هللا  : قال  وع  جابر ب  عبد هللا 

فقصرت يدي عنه , اولت منها قطفاً تن: أو قال , رضت علي اجلنة حىت لو تناولت منها قطفاً أخذته فع  

                                      
 .20:سبق خترجيه ص (0)

 . 762: رقم ,  0/549ومسلم ,  0162:رقم,  0/477أخرجه البخاري  (0)

 .  0115: رقم ,  451/ 0أخرجه البخاري  (9)
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ومل , فرأيت فيها امرأة م  بين إسرائيل تعذب يف هرة هلا ربطتها فلم تطعمها , وعرضت علي النار , 

 (4)(. ورأيت أبا مثامة عمرو ب  مالك جير قصبه يف النار, تدعها تأكل م  خشاش األرض 

وعلمه باهلل مستند  ,  أعلم اخللق باهلل م  أشد الناس يقينًا ؛ ألنه كان أن الرسول  :السابع 

  (3) (.إن  أتقاكم وأعلمكم باهلل أنا :)  فقد قال رسول هللا ,  إىل عني اليقني

أي ( وأعلمكم ) أي أكثركم تقوى ( إن  أتقاكم ) معىن  :"-رمحه هللا –قال عبد الرؤوف املناوي 

, وعني اليقني مع اخلشية القلبية ,  علم اليقني بني هتعاىل مجع ل هللا ألن؛ ( باهلل أنا ) أكثركم علمًا 

  (0)."وكلما زاد علم العبد بربه زاد تقواه وخوفه منه, واستحضار العظمة اإلهلية على وجه مل يقع لغريه 

يأمر أصحابه مبا يطيقون م  األعمال , وكانوا لشدة حرصهم على الطاعات  وكان النيب 

بالرفق واستعماله له يف نفسه أنه غري حمتاج  اعتذروا ع  أمر النيب  يريدون االجتهاد يف العمل , فرمبا

إىل العمل بضمان املغفرة له وهم غري مضمون هلم املغفرة , فهم حيتاجون إىل االجتهاد ما ال حيتاج هو 

كونه أتقاهم هلل يتضم  و , وخيربهم أنه أتقاهم وأعلمهم به  , يغضب م  ذلك إىل ذلك , فكان 

  :وإمنا زاد علمه باهلل لسببني  ده يف خصال التقوى وهو العمل , شدة اجتها

وصفاته وأفعاله وأحكامه وعظمته وكربيائه وما  ء هللا زيادة معرفته بتفاصيل أمسا :أحدمها 

 . يستحقه م  اجلمال واإلكرام واإلعظام 

و بعني بصريته , كما أن علمه باهلل مستند إىل عني اليقني , فإنه رآه إما بعني بصره أ : خرواآل

, فم  كان باهلل وبأمسائه وصفاته وأفعاله ( رآه بفؤاده مرتني  ) :  قال اب  مسعود واب  عباس وغريمها

 (9)(.إمنا تنقص اخلشية والتقوى حبسب نقص املعرفة باهللو وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى , 
                                      

 . 213: رقم, 699/ 9أخرجه مسلم  (4)

 . 412:سبق خترجيه ص (3)

 . 0/91التيسري بشرح اجلامع الصغري  (0)
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عبد الرمح  ب  عائش ع   ى هذا حديثيدل عل, أنه رأى ربه يقيناً  إذن فإن مما زاد الرسول 

, مسفر الوجه , وهو طيب النف  , خرج عليهم ذات غداة  ن رسول هللا أ بعض أصحاب النيب 

: فقال , أو مشرق الوجه , مسفر الوجه , ا نراك طيب النف  إنيا رسول هللا : فقلنا  , أو مشرق الوجه

, لبيك ريب وسعديك : قلت , يا حممد : قال ؟ رة وما مينعين وأتاين ريب عز وجل الليلة يف أحس  صو 

فوضع  : قال ,  مرتني أو ثماثاً : قال ذلك , ال أدري أي رب : قلت , ؟ فيم خيتصم املما األعلى : قال 

مث تما هذه , فوجدت بردها بني ثديي حىت جتلى يل ما يف السماوات وما يف األرض , كفيه بني كتفي 

   : اآلية 

  

  

   

 [.75:األنعام .] قلت يف الكفارات  : قال؟ يا حممد فيم خيتصم املأل األعلى : مث قال ,

واجللوس يف املسجد خماف , قدام إىل اجلماعات املشي على األ: قلت ؟  وما الكفارات: قال 

وكان م  خطيئته  , ومات خبري , م  فعل ذلك عاش خبري : قال , وإبماغ الوضوء يف املكاره , وات الصل

, والصماة بالليل , وإطعام الطعام , وبذل السمام , وم  الدرجات طيب الكمام , كيوم ولدته أمه 

وحب , نكرات وترك امل, أسألك الطيبات  ينإاللهم : فقل , يا حممد إذا صليت : قال , والناس نيام 

  (0).(فتوفين غري مفتون , وإذا أردت فتنة يف الناس ,  ين تتوب علأو , املساكني 

, يقينًا  هزيدوال شك أن هذا مما ييف اجلنة  ور بعض الصحابة قصرأى  أن النيب  :الثامن 

ما , اجلنة يا بمال مب سبقتين إىل : فقال , فدعا بمااًل   أصبح رسول هللا: يقول  فع  أيب بريدة 

, فسمعت خشخشتك , إين دخلت البارحة اجلنة , دخلت اجلنة قط إال مسعت خشخشتك أمامي 

                                                                                                          
 . 14,  0/11فتح الباري يف شرح صحيح البخاري  (9)

: رقم,  375/ 3وأبو يعلى ,   9032:رقم,  071/ 9والدارمي ,  06679: رقم, 66/ 3أخرجه أمحد  (0)

 .(4062)الصحيحة صححه األلباين يف السلسلة ,  9611
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: قلت , لرجل م  العرب : مل  هذا القصر ؟ قالوا : فقلت , فأتيت على قصر م  ذهب مرتفع مشرف 

مل  هذا القصر  فأنا حممد:   قلت, لرجل م  املسلمني م  أمة حممد : قالوا ؟ أنا عريب مل  هذا القصر 

يا : فقال , لوال غريتك يا عمر لدخلت القصر :)  فقال رسول هللا , لعمر ب  اخلطاب  : ؟ قالوا

ما أحدثت إال : وقال لبمال مب سبقتين إىل اجلنة ؟ قال : قال , رسول هللا ما كنت ألغار عليك 

  (9).( هبذا توضأت وصليت ركعتني ؟  فقال رسول هللا 

فإنه يظهر  ,صلح احلديبية :  ملواقف النبوية اليت يظهر فيها جليًا يقني الرسول م  ا :التاسع 

   : كما قال هللا تعاىل ,  فيه أثر اليقني والطمأنينة والسكينة والوقار

    

  

   

    

   

    

 [. 3: الفتح .] 

, بربه  ولك  ثقة الرسول , يرون أن الشروط جائرة على املسلمني  فقد كان الصحابة 

أيها :  قال  ع  سهل ب  حنيفف, مل تتغري بل ما زاده ذلك إال إميانًا وتثبيتًا , ويقينه بنصرته له 

فجاء عمر ب  , لقاتلنا  ولو نرى قتاالً , يوم احلديبية  فإنا كنا مع رسول هللا , الناس اهتموا أنفسكم 

                                      
,  4612:رقم, 5/691والرتمذي ,  5935: رقم,  4/499واحلاكم ,  94136: رقم,  5/453أخرجه أمحد  (9)

امع ويف صحيح اجل, ( 9209)ويف صحيح الرتمذي , ( 910)وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 

(7123 .)  
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ألي  : فقال , بلى : فقال , ؟ يا رسول هللا ألسنا على احلق وهم على الباطل : فقال  ,  اخلطاب

وملا حيكم , نعطي الدنية يف ديننا أنرجع  فعمام: قال , بلى : قال ,  ؟ قتمانا يف اجلنة وقتماهم يف النار

إىل أيب   فانطلق عمر,  ول  يضيعين هللا أبداً , يا ب  اخلطاب إين رسول هللا : فقال , هللا بيننا وبينهم 

فنزلت سورة ,  ول  يضيعه هللا أبداً , إنه رسول هللا : فقال   مثل ما قال للنيب: فقال له ,   بكر

 نعم ):أو فتح هو قال , يا رسول هللا : فقال عمر , على عمر إىل آخرها   فقرأها رسول هللا, الفتح 

 .وهو ناصري ؛ ألن هللا تكفل بنصر م  أطاعه: حني قال  باهلل  فانظر إىل ثقة النيب  (0).( 

     : قال هللا تعاىلو 

   

    

   

  

  

   [.91:الفتح.] قولهف 

:    

 .  يثبتكم على اإلسمام , ويزيدكم بصرية ويقينًا بصلح أي

 (9).احلديبية , وفتح خيرب

                                      
 . 316:سبق خترجيه ص (0)

 .2/39تفسري الثعاليب  (9)
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قبل  اليت كانت حادثة شق الصدريقيناً وبصريًة كما يف  رسوله  مأل قلب أن هللا  :عاشر ال

حدثهم ع  ليلة أسري به  أن نيب هللا  -رضي هللا عنهما-مالك ب  صعصعة  ع ف ,اإلسراء واملعراج 

: ومسعته يقول  :فقد قال , إذ أتاين آت  يف احلجر مضطجعاً  : ورمبا قال,  (0)بينما أنا يف احلطيم : ) 

م  ثغرة حنره إىل : قال  , وهو إىل جنيب ما يعين به (9) للجارود: فشق ما بني هذه إىل هذه فقلت 

,  مث أتيت بطست م  ذهب مملوءة إمياناً , فاستخرج قليب , م  قصه إىل شعرته : ومسعته يقول , شعرته 

: فقال له اجلارود , وق احلمار أبيض مث أتيت بدابة دون البغل وف, مث أعيد , مث حشي  , فغسل قليب

فانطلق يب , فحملت عليه , نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه :   قال أن , هو الرباق يا أبا محزة 

؟ وم  معك : قيل  : قال جربيل ؟ م  هذا: فقيل , فاستفتح  , حىت أتى السماء الدنيا جربيل 

ففتح فلما , فنعم اجمليء جاء , به  مرحباً : ل قي, نعم : قال, وقد أرسل إليه  :قيل, حممد : قال 

  (4).....(. فرد السمام, فسلمت عليه , فسلم عليه , هذا أبوك آدم : فقال , فإذا فيها آدم , خلصت 

بينما أنا يف :)  يف خرب مالك ب  صعصعة  فأما قوله :"  -رمحه هللا –قال اب  حبان 

وأنه م  , ضل هبا على غريه فكان ذلك له فضيلة ف  (  ذهإذ أتاين آت فشق ما بني هذه إىل ه احلطيم

                                      
إمنا مسي حطيماً ألن البيت رفع بناؤه وترك هو حمطوماً ما : وقيل , حجر البيت مبكة وهو ما يلي امليزاب : احلطيم  (0)

 . 0/070انظر تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم . وأصل احلطيم الكسر , مل يرفع 

فتح (. صاحب أن  , مل أر م  نسبه م  الرواة و ولعله اب  أيب سربة البصري : )  -رمحه هللا–قال اب  حجر  (9)

 . 7/913الباري 

   .واللفظ للبخاري ,  063:رقم, 050/ 0ومسلم ,  4673: رقم,  4/0301أخرجه البخاري  (4)
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يريد أن هللا : معجزات النبوة إذ البشر إذا شق ع  موضع القلب منهم مث استخرج قلوهبم ماتوا مث حشي 

 (3)". واملعرفة الذي كان استقراره يف طست الذهب فنقل إىل قلبه , جل وعما حشا قلبه اليقني

تأمله آليات القرآن وتدبره هلا حىت  ل على قوة يقني الرسول إن م  الدالئ :احلادي عشر 

: قلت  ( اقرأ علي: )  قال يل النيب : قال  ب  مسعود  ع  عبد هللاف , يبكى م  خشية هللا 

فقرأت عليه سورة النساء حىت بلغت , فإين أحب أن أمسعه م  غريي : قال  , وعليك أنزل, آقرأ عليك 

:      

    

     .

  (0). أمسك فإذا عيناه تذرفان :قال[. 30:النساء]

, يبكي عند مساع اآليات  ما تقدم م  ذنبهله فر , وقد غ   وقدوتنا , وقائدنا , هذا إمامنا ف

ويف صدره أزيز كأزيز الرحى م  , يصلي  أيت رسول هللا ر : قال ف وصفه عبد هللا ب  الشخري وقد 

وما حصل له مثل هذه اخلشية والبكاء إال ملا استقر يف قلبه م  اليقني واإلميان بالقوي   .)(9)البكاء 

 .املتني 

ومعرفته بأمور اآلخرة واملعاد واألمور الغيبية مما زاده يقينًا إىل  أن علم الرسول  :الثاين عشر 

, إين أرى ما ال ترون :)  قال رسول هللا :  قال الغفاري  أيب ذر فقد جاء يف حديث, ه يقين

ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع , أطت السماء وحق هلا أن تئط , وأمسع ما ال تسمعون 

النساء على وما تلذذمت ب,  ولبكيتم كثرياً  وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليماً , هلل  جبهته ساجداً 

                                      
 .  933/ 0رواه اب  حبان  (3)

 . 053:سبق خترجيه ص (0)

  (.533)صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  213:رقم, 0/941رجه أبو داود أخ (9)
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لو )  : معىن قولهف (4)(.وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل هللا لوددت أين كنت شجرة تعضد, الفرش 

م  العلم واملعرفة ما حصل  اختص النيب أي أن هللا  (. ولبكيتم كثرياً  علم لضحكتم قليماً أتعلمون ما 

  (3)".ة اإلهلية على وجه مل جيتمع لغريهعلم اليقني وعني اليقني مع اخلشية القلبية واستحضار العظم له
ومل ميأله , وعممًا يف طاعة هللا , وخوفه منه , له  هوتوقري , هلل  تهخشيأوجب له  الرسول  فعلم

  .بل كانت حياته ملؤها اليقني والسكينة واألم  والطمأنينة  ,وال رعباً , فزعاً 

أراك قد شبت  لرسول هللا  لصديق قال أبو بكر ا: قال  -رضي هللا عنهما–وع  اب  عباس 

  (0)(.شيبتين هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشم  كورت :) قال

شيبتين هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشم  كورت :" -رمحه هللا–قال عبد الرؤوف املناوي 

أخذ مين مأخذه حىت  واحلوادث النازلة باألمم املاضية, يعين أن اهتمامي مبا فيها م  أحوال القيامة 

وما حل هبم م  عاجل بأس هللا , وملا فيها م  ذكر األمم ...شبت قبل أوان الشيب خوفًا على أميت 

وتشيب منه , فأهل اليقني إذا تلوها انكشف هلم م  ملكه وسلطانه وبطشه وقهره ما تذهل منه النفوس 

   (9)".لدي  الرؤوس فلو ماتوا فزعاً حلق هلم لك  هللا لطف هبم إلقامة ا

إذا خطبه أمر أو نزلت به له  ثقته حبماية هللا  ومما يدل على يقني الرسول  :الثالث عشر 

جند  بلَ قِ  أخرب أنه غزا مع رسول هللا   -رضي هللا عنهما-حديث جابر ب  عبد هللا وم  هذا , نازلة 

وتفرق ,   فنزل رسول هللا, لعضاه فأدركتهم القائلة يف واد كثري ا , قفل معه فلما قفل رسول هللا , 
                                      

صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة , ( هذا حديث صحيح:)وقال ,  9404:رقم, 556/ 3أخرجه الرتمذي  (4)

(0799) . 

 . 597/ 00فتح الباري  (3)

 . 499:سبق خترجيه ص (0)

 . 9/11ري بشرح اجلامع الصغري التيس,  3/061فيض القدير  (9)
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فإذا رسول هللا , ومننا نومة , وعلق هبا سيفه , حتت مسرة  فنزل رسول هللا  , الناس يستظلون بالشجر 

  وهو يف يده , وأنا نائم فاستيقظت , إن هذا اخرتط علي سيفي  :فقال, وإذا عنده أعرايب , يدعونا

 :فخرجت هذه الكلمة   (4).(ت ومل يعاقبه وجلس,  هللا ثماثاً  :فقلت ؟ م  مينعك مين : فقال , صلتا 

واليقني والثقة حبمايته اليت ملئت قلب الرسول  التوكل والتفويض واالستعانة باهلل صدق لتعرب ع  " هللا" 

 .  

ملا مراض األوجاع واألب -عليهم الصماة والسمام–خص أنبياءه أن هللا تعاىل  :الرابع عشر 

ويتم هلم , ليكمل هلم الثواب ؛ وشدة الصرب واالحتساب ,  باألجر والثواب قوة اليقنيخصهم به م  

: وقلت ,  شديداً  وهو يوعك وعكاً , يف مرضه  أتيت النيب  ب  مسعود ع  عبد هللا ف, األجر 

أجل ما م  مسلم يصيبه أذى : ) قال , إن ذاك بأن لك أجري  : قلت ,  شديداً  إنك لتوعك وعكاً 

   (0) (.ات هللا عنه خطاياه كما حتات ورق الشجرإال ح

وهللا ما أطيق أن أضع : فقال  وضع رجل يده على النيب : قال  وع  أيب سعيد اخلدري 

إنا معشر األنبياء يضاعف لنا البماء كما يضاعف لنا : )  فقال النيب , يدي عليك م  شدة محاك 

وإن كان النيب م  األنبياء ليبتلى بالفقر حىت , لقمل حىت يقتله إن كان النيب م  األنبياء يبتلى با, األجر 

 (9) (.وإن كانوا ليفرحون بالبماء كما يفرحون بالرخاء , يأخذ العباءة فيخوهنا 

فع  مصعب ب  سعد , اإلميان واليقني  قوة حبسب هو إمناواملصائب , على اآلالم  العبد صربف

األنبياء مث األمثل فاألمثل : قال , يا رسول هللا أي الناس بماء : قلت : قال  -رضي هللا عنه –ع  أبيه 

                                      
 .  457:سبق خترجيه ص (4)

 . 5494: رقم , 5/9041أخرجه البخاري  (0)

 ( .9137)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  00209: رقم, 23/ 4أخرجه أمحد  (9)
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وإن كان يف دينه رقة ابتلي على , حىت يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان صلب الدي  اشتد بماءه 

 (4)(.حسب ذلك أو قدر ذلك فما يربح البماء بالعبد حىت ميشي على األرض وما عليه م  خطيئة

أنه كان كثرياً ما ي ذك ر الصحابة مبا هم صائرون  ل على يقني الرسول ومما يد:  اخلامس عشر

 النيب  قال: قال   ع  أيب سعيد اخلدري  ففي احلديث, إليه يف معادهم ليزدادوا يقيناً إىل يقينهم 

فلوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم م  عذاب القرب الذي , إن هذه األمة تبتلى يف قبورها :) 

نعوذ باهلل م  عذاب  : قالوا , تعوذوا باهلل م  عذاب النار: فقال , مث أقبل علينا بوجهه , أمسع منه 

تعوذوا باهلل م  : قال , نعوذ باهلل م  عذاب القرب : قالوا  , تعوذوا باهلل م  عذاب القرب: فقال , النار 

تعوذوا باهلل م  : قال  , ظهر منها وما بط نعوذ باهلل م  الفنت ما  : قالوا, الفنت ما ظهر منها وما بط  

  (0)(. نعوذ باهلل م  فتنة الدجال: قالوا , فتنة الدجال 

كثرية جدًا أكثر م  أن حتصى ولك  ما   واملواقف اليت تدل على اليقني يف حياة املصطفى 

, قدوة له   فالعاقل الفط  م  أخذ رسول هللا, ذكرنا إمنا هو على سبيل املثال ال على سبيل احلصر 

كما ورد يف , وال يطيق هذا إال م  أيق  باهلل واليوم اآلخر , واجتهد يف السري على منهجه , فتأسى به 

      :قول هللا تعاىل 

    
    

   
   [.90:األحزاب.] 

                                      
صححه األلباين يف السلسلة ,  3104: رقم, 9/470اب  ماجه و , 0555: رقم, 0/011أخرجه أمحد  (4)

 .(034)الصحيحة 

 302:سبق خترجيه ص (0)
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 ثاينال املبحث
 من حياة املوقنني صور
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 اينـث الثـاملبح

 ننيـاة املوقـمن حي صور

ويدفعه إىل مزيد م  العمل ؛ لبلوغ ما بلغوا , إن التأمل يف أحوال املوقنني يزيد املؤم  إمياناً ويقيناً 

 : وسأذكر فيما يلي صور م  حياة املوقنني, م  املعرفة واليقني 

 :إمام املوقنني  م إبراهي: األول 

 : قال هللا تعاىل عنه , م  أئمة املوقنني  لقد كان نيب هللا إبراهيم 

   
  

   
    

   
      

     
    
    

      
     

   
    
    

     
    

  [.71, 75:األنعام.]  فتأمله يف ملكوت السموات

والتوجه إليه بالقصد والعبادة ؛ ولذلك قال بعد تأمله يف الكواكب  , واألرض دفعه إىل اليقني باهلل 
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     :والقمر والشم  قال 

   
    

    
[.72:األنعام .] 

فقال , م  ربه أن يريه كيف حيي املوتى ؛ ليزداد طمأنينة وإميانًا ويقينًا  وقد طلب إبراهيم 

    : سبحانه 

    
    

     
     

   
    

    
   

    
      .

؛ ولذلك جاء  ومل يك  شكًا منه يف قدرة هللا , فطلبه إمنا كان ألجل أن يزداد يقينًا  [.961:األنعام]

  : حن  أحق بالشك م  إبراهيم إذ قال :) قال  أن رسول هللا  يف حديث أيب هريرة 
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    ويرحم هللا لوطًا لقد كان يأوي إىل

   (0)(.ولو لبثت يف السج  طول ما لبث يوسف ألجبت الداعي , رك  شديد 

على  درة هللا ؛ ألن الشك يف ق  حق إبراهيم الشك مستحيل يف أن: احلديث  معىنو 

مبعىن أنه لو  ( حن  أحق بالشك م  إبراهيم :)  وال يليق هذا باألنبياء ؛ ولذلك قال , اإلحياء كفر 

مل  وقد علمتم أين,   نبياء لكنت أنا أحق به م  إبراهيمإىل األ حياء املوتى متطرقاً إ يف كان الشك

لكون اآلية قد يسبق إىل بعض  منا خص إبراهيم إو , مل يشك  ن إبراهيم أأشك فاعلموا 

  .ذهان الفاسدة منها احتمال الشك األ

حياء مشاهدة بعد العلم هبا علم كيفية اإلأن يالطمأنينة ببه أراد  فيكون سؤال إبراهيم 

,  ينه ضرور إف, اجلملة خبماف علم املعاينة  ن علم االستدالل قد تتطرق إليه الشكوك يفإف,  استدالالً 

 (0). م  علم اليقني إىل عني اليقني يفسأل الرتق,  ول شكاً ن مل يك  األإو ,  سأل زيادة يقنيف

, ففي  تدل على ذلك فكل مواقفه ,  لقه اليقنيخ   خليل الرمح  إبراهيم فقد كان 

  : قال هللا تعاىل  , لقه اليقنيحماج ته لقومه كان خ  

    
      

    
      

      
    

    

                                      
    71: سبق خترجيه ص (0)

 .013,  014/ 9شرح النووي على صحيح مسلم بتصرف   (0)
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  [. 10, 11:األنعام .] , كيف خياف م  عنده  نعم

 !وم  ذا خياف ؟! ؟وماذا خياف ! خياف م  وجد هللا ؟ وكيف! ؟ هذا اليقني

    :وكذلك قوله لقومه 

    
  

     
    

    
   
    

    
    

    
    

  [.19,  75:الشعراء.]  

فنجد اليقني كل , وصلته به يف كل حال وحني ,  مث يثين على ربه , جياهر بعدائه آلهلتهم 

ويف كل حاجة , بقدرة هللا وآالئه يف كل حركة وسكنة والشعور , والصلة الندية , والقرىب الوثيقة , اليقني 

ويتوجه , وأنه يتطلع إليه يف ثقة , يعيش بكيانه كله مع ربه  فنستشعر م  هذا أن إبراهيم , وغاية 
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واستسمام مطلق يف طمأنينة وراحة ويقني , يقني ميأل على إبراهيم قلبه ومشاعره وجوارحه , إليه يف حب 

.(0) 

وامحر  ,املستعرة اليت عما هليبها  وثقته بربه حينما ألقوه يف النار, وتوكله , قينه يبوضوح ويتجلى 

؟  ألك حاجة:  يقول وجاءه جربيل ,  ومل تتزعزع ثقته باهلل, مجرها مع ذلك مل يضطرب قلبه 

 ".حسبنا هللا ونعم الوكيل: ", مث يردد نشيده العلوي أما إليك فما: فيجيبه

وهذا هو , ومل ترعبه النار , ومل تزلزله هذه الفتنة , ومل يفزع , ومل خيف , عضع ومل يتض, مل يتزعزع 

    :كما قال هللا تعاىل , أثر اليقني فكانت النتيجة 

    
   

   
  [.71,  62:األنبياء .] 

وم  تأمل حال إبراهيم عليه السمام وما جرى عليه وجد أنه يف :)  -رمحه هللا–قال الشيخ ب  عثيمني 

وما يكون م  مراتب اليقني ؛ ألنه ال يصرب على هذه األمور العظيمة , غاية ما يكون م  مراتب الصرب 

رب على هذا ؛ ألن النف  ال تدع شيئاً إال ملا هو فم  عنده شك أو تردد ال يص, إال م  أيق  بالثواب 

 (9)(.وال حتب شيئاً إال ما ظنت فائدته أو تيقنت , أحب إليها منه 

مهه و , صحراء إلقاء طفله الرضيع وزوجه يف ال.. كل موقف م  مواقف اخلليل ملؤه اليقني  ذنإ

  . فصلوات ريب وسمامه عليه.. بذبح ولده

                                      
 .  46: للسيد العفاين ص, معارج املتقني يف فضل اليقني  (0)

 . 0/23القول املفيد على كتاب التوحيد  (9)
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 : -ي هللا عنهارض–أم إمساعيل : الثاين 

قال  -رضي هللا عنهما -فع  اب  عباس, إن يقني أم إمساعيل صري خطواهتا ركنًا م  أركان احلج 

مث جاء هبا , أول ما اختذ النساء املنطق م  قبل أم إمساعيل اختذت منطقًا لتعفي أثرها على سارة : 

, دوحة فوق زمزم يف أعلى املسجد  وهي ترضعه حىت وضعها عند البيت عند, وبابنها إمساعيل , إبراهيم 

, فيه متر وسقاء فيه ماء  ووضع عندمها جراباً , ولي  هبا ماء فوضعهما هنالك , ولي  مبكة يومئذ أحد 

وترتكنا هبذا الوادي الذي ؟ يا إبراهيم أي  تذهب : فقالت , فتبعته أم إمساعيل ,  مث قفي إبراهيم منطلقاً 

آهلل الذي أمرك : له  فقالت  وجعل ال يلتفت إليها,  ذلك مراراً  له فقالت؟ لي  فيه إن  وال شيء 

حىت إذا كان عند   فانطلق إبراهيم, مث رجعت ( إذن ال يضيعنا : ) قالت , نعم : قال ؟ هبذا 

 : ورفع يديه فقال , مث دعا هبؤالء الكلمات , الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت 

    

    

   

  

  

   

   

   

   [ .47:إبراهيم .]

وتشرب م  ذلك املاء حىت إذا نفد ما يف السقاء عطشت وعطش , رضع إمساعيل ت   وجعلت أم إمساعيل

فوجدت الصفا أقرب , وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه , ابنها 
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فهبطت ,  أحداً  فلم تر مث استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً , فقامت عليه , جبل يف األرض يليها 

مث سعت سعي اإلنسان اجملهود حىت جاوزت , لصفا حىت إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها م  ا

ففعلت ذلك سبع مرات ,  فلم تر أحداً ,  ونظرت هل ترى أحداً , فقامت عليها , الوادي مث أتت املروة 

فلما أشرفت على ( فذلك سعي الناس بينهما :)  قال النيب  -رضي هللا عنهما– قال ب  عباس, 

قد أمسعت : فقالت ,  مث تسمعت فسمعت أيضاً , تريد نفسها  " صه" : فقالت ,  املروة مسعت صوتاً 

جبناحه حىت ظهر املاء : فبحث بعقبة أو قال , فإذا هي بامللك عند موضع زمزم , إن كان عندك غواث 

بعد ما  وهو يفور, وجعلت تغرف م  املاء يف سقائها , بيدها هكذا : وتقول , فجعلت حتوضه , 

 يرحم هللا أم إمساعيل لو تركت زمزم أو قال:)  قال النيب  -رضي هللا عنهما–قال ب  عباس , تغرف 

ال  : فقال هلا امللك, فشربت وأرضعت ولدها : قال , (  معيناً  لو مل تغرف م  املاء لكانت زمزم عيناً  :

 وكان البيت مرتفعاً , وإن هللا ال يضيع أهله , هذا الغمام وأبوه  هختافوا الضيعة فإن ها هنا بيت هللا يبني

وهكذا كان زمزم والسعي بني الصفا   (0)(.فتأخذ ع  ميينه ومشاله , كالرابية تأتيه السيول  م  األرض

 . ويقينها برهبا , واملروة آيتان على إميان أم إمساعيل 

 : أبو بكر الصديق : الثالث 

,   هذه األمة يدل على ذلك أفعاله وسلوكه ومواقفه يأيت يف مقدمة املوقنني م إن أبا بكر 

حني جاء , يف حادثة اإلسراء واملعراج  وأول م  صدق به ,  فقد كان أول م  آم  برسول هللا 

وحن  , إن صاحبك يزعم أنه أ سري به إىل املسجد احلرام يف الليلة املاضية :) فقالوا له , املشركون إليه 

ويف رواية , (. إن كان قال فقد صدق : )  فقال أبو بكر , يف شهر كامل  نقطع أكباد اإلبل إليها

  (9)! (.أفما أصدقه يف بيت املقدس , إين ألصدقه يف خرب السماء بكرة وعشية :) وقال

                                      
 . 027:سبق خترجيه ص (0)

 .4/001البداية والنهاية  (9)
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دون تردد أو خوف م  الفقر بل  دفعه لبذل مجيع ماله يف سبيل هللا  بكر  وقوة يقني أيب

 أمرنا رسول هللا :) يقول  فع  عمر ب  اخلطاب ,  اساة للرسول ومو ,  رغبة فيما عند هللا 

اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا فجئت بنصف : فقلت , يومًا أن نتصدق فوافق ذلك مااًل عندي 

فقال , وأتى أبو بكر بكل ما عنده , مثله : فقلت , ( ما أبقيت ألهلك )  : فقال رسول هللا , مايل 

ال أسابقك إىل شئ أبداً : فقلت , أبقيت هلم هللا ورسوله : فقال , ( كر ما أبقيت ألهلك يا أبا ب: ) 

لو كنت متخذاً خليمًا :)  فقد قال عنه رسول هللا , فنتيجة ألفعاله هذه ارتقى إىل مرتبة اخللة   (4)(.

  (3)(.الختذت أبا بكر خليماً 
خاصة هو هجرهتم م  مكة إىل  بكر عموماً وأبو  وأكرب دليل على صدق يقني الصحابة 

 .مع شدة حب اإلنسان ألهله ووطنه , وأهليهم , وأوطاهنم , وتركهم لبمادهم , املدينة 

ويسارع , استقرارًا جعله يبادر باألعمال الصاحلات  وقد استقر اليقني يف قلب أيب بكر 

م  أصبح منكم صائمًا ؟  :) قال رسول هللا : قال  فقد جاء يف حديث أبو هريرة , للخريات 

م  تبع منكم : فقال , أنا : م  أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ قال أبو بكر : فقال , أنا : فقال أبو بكر 

فقال رسول , أنا : م  عاد منكم اليوم مريضاً ؟ قال أبو بكر : قال , أنا : اليوم جنازة ؟ فقال أبو بكر 

 (0)(.جل إال دخل اجلنةما اجتمعت هذه اخلصال قط يف ر : )  هللا 

                                      
والرتمذي , (. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه : )وقال  0501:رقم, 0/573أخرجه احلاكم  (4)

ويف , ( 9219)وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي ,  0671:رقم, 3/071وأبو داود ,  4675:رقم, 1/075

 . (0379)صحيح أبو داود 

 . 4:رقم, 3/0155ومسلم ,  5:رقم,  4/0447أخرجه البخاري  (3)

  ( .254)صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  9040: رقم, 4/413أخرجه اب  خزمية  (0)
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م  شاء أن يرى اليقني العلوي املوصول , يف أحفل ساعاته  وم  شاء أن يرى يقني أيب بكر 

فأجاب ورحل ع  , إىل الرفيق األعلى  فلري هذا اليقني يوم د عي الرسول , بقيوم السموات واألرض 

يوم وفاة  فقد وقف أبو بكر , وال جيزع , يومئذ تكشف هذا ع  يقني ال يضعف , احلياة واألحياء 

وهللا ما مات :) قائم يقول م  هول اخلطب  وعمر , وقفة ما كان يقدر عليها سواه  الرسول 

, ( وليبعثنه هللا فليقطع  أيدي رجال وأرجلهم , وهللا ما كان يقع يف نفسي إال ذاك ,  رسول هللا 

والذي , بأيب أنت وأمي طبت حيًا وميتًا : قال , فقبله  فكشف ع  رسول هللا  فجاء أبو بكر 

فلما تكلم أبو بكر , أيها احلالف على رسلك :) فقال , نفسي بيده ال يذيقك هللا موتتني أبداً مث خرج 

  جل  عمر  , فحمد هللا أبو بكر  , أال م  كان يعبد حممداً :) وقال , وأثىن عليه  فإن

  :هللا حي ال ميوت وقال  وم  كان يعبد هللا فإن, حممدًا قد مات 

    

[.41:الزمر .] وقال:      

     
     

    
    
     

   

 [. 033: ال عمران.]  (0)(.فنشج الناس يبكون  

ونصرة وتأييد لرسول هللا ,  فحياته كلها بذل وعطاء لدي  هللا  ,  واملواقف يف حياته كثرية 

  , فرضي هللا عنه وأرضاه. 

                                      
 . 4367: رقم, 4/0430أخرجه البخاري  (0)
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 : األنصاري  مري بن احلمامعُ : الرابع

على قتال املشركني كان ع مري ب  احلمام  حيث الصحابة  يف غزوة بدر عندما كان الرسول 

 سمع الرسول ي  وسارع , بادر وابتدر (  قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض)  : يقولوهو

جنة  يا رسول هللا:   قال عمري ب  احلمام األنصاريف ,وأسرع ألجل جنة عرضها السموات واألرض 

ما حيملك على : )  فقال رسول هللا , بخ بخ : فقال , نعم  : قال, عرضها السماوات واألرض 

 , فإنك م  أهلها: قال , ن أكون م  أهلها أال رجاء إال وهللا يا رسول هللا : قال , ( قولك بخ بخ 

هنا حلياة أمترايت هذه نا حييت حىت آكل ألئ  : مث قال , فاخرج مترات م  قرنه فجعل يأكل منه  : قال 

  (9)(. مث قاتلهم حىت قتل, مث رمى مبا كان معه م  التمر  : قال , طويلة

 : أنس بن النضر : اخلامس

يروي لنا قصته , الشيئ العجيب  وقوة اليقني , اإلميانصدق  م  إن يف قصة أن  ب  النضر 

يا رسول هللا غبت : فقال ,  ع  قتال بدر غاب عمي أن  ب  النضر  :)فيقول  أن  ب  مالك 

 , فلما كان يوم أحد , ع  أول قتال قاتلت املشركني لئ  هللا أشهدين قتال املشركني لريي  هللا ما أصنع

وأبرأ إليك مما صنع , اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء يعين أصحابه : قال , وانكشف املسلمون 

يا سعد ب  معاذ اجلنة ورب  : فقال,   سعد ب  معاذ فاستقبله, مث تقدم , هؤالء يعين املشركني 

قال أن   ؟ فما استطعت يا رسول هللا ما صنع:  قال سعد , النضر إين أجد رحيها م  دون أحد 

  : ًوقد , ووجدناه قد قتل , رمية بسهم  أو, برمح  ةطعن أو, ومثانني ضربة بالسيف  فوجدنا به بضعا

كنا نرى أو نظ  أن هذه اآلية نزلت   :  قال أن , حد إال أخته ببنانه فما عرفة أ, مثل به املشركون 

   :ويف أشباهه , فيه 

                                      
 . 0210: رقم,4/0512أخرجه مسلم  (9)
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     .

  (0).[94:األحزاب]

مما جعله , وهو ال يزال حيًا على قيد احلياة , فانظر إىل صدق يقينه باجلنة جعلته جيد رحيها 

 . فجاهد حىت قتل رضي هللا عنه وأرضاه, يبادر جلهاد العدو 

إن أخته وهي  :) ه أن  ب  مالك قالما , وصدقه مع هللا , ومما يدل أيضًا على ثقته باهلل 

يا رسول هللا والذي  :  فقال أن  , بالقصاص كسرت ثنية امرأة فأمر رسول هللا   الرُّبـَيِ عَ تسمى 

إن م  عباد :)  فقال رسول هللا  , وتركوا القصاص ,  (9)بعثك باحلق ال تكسر ثنيتها فرضوا باألرش 

  (4)(.هللا م  لو أقسم على هللا ألبره

 : أبو هريرة : السادس 

وم  ذلك ما ,  ما أوجب له اليقني باهلل  يث الرسول م  أحاد لقد علم أبو هريرة 

عقبة ب  مسلم ع  ف, م  خرب أولئك الثماثة الذي  هم أول م  تسعر هبم النار  أخربه به رسول هللا 

م  : فقال  , فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس , حدثه أنه دخل املدينة اً قحدثه أن شفي -رمحه هللا–

, فلما سكت وخما , وهو حيدث الناس , فدنوت منه حىت قعدت بني يديه , هريرة  أبو : فقالوا ؟ هذا

 فقال أبو هريرة, وعلمته , عقلته  مسعته م  رسول هللا   أنشدك حبق وحق ملا حدثتين حديثاً : قلت 

                                      
 . 0214: رقم, 4/0509ومسلم ,  9650:رقم, 4/0149أخرجه البخاري  (0)

 3914:تاج العروس ,  0/01الصحاح يف اللغة ,  9/00انظر العني . ت األرش هو دية اجلراحا (9)

 . 0214: رقم, 4/0509ومسلم ,  9650:رقم, 4/0149أخرجه البخاري  (4)
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 : حدثنيه رسول هللا  فعل ألحدثنك حديثاً أ  , أبو هريرة  (3) غَ شَ مث نَ , وعلمته  نشغة ,

يف هذا البيت ما معنا أحد  حدثنيه رسول هللا  ألحدثنك حديثاً : فقال , مث أفاق  , قليماً فمكث 

فعل أ : قال , مث أفاق ومسح وجهه, بذلك  نشغة أخرى فمكث مث نشغ أبو هريرة , غريي وغريه 

أبو  مث نشغ, وأنا وهو يف هذا البيت ما معنا أحد غريي وغريه  ألحدثنك حبديث حدثنيه رسول هللا 

حدثين رسول هللا : فقال , مث أفاق ,  أسندته طويماً , على وجهه  نشغة شديدة مث مال خاراً   هريرة

  ( : فأول , وكل أمة جاثية , إن هللا تبارك وتعاىل إذا كان يوم القيامة نزل إىل العباد ليقضي بينهم

أمل  : فيقول للقارئ,  املال ورجل كثري , ورجل يقتل يف سبيل هللا, م  يدعوا به رجل مجع القرآن 

كنت : قال ؟ فماذا عملت فيما علمت : قال  , بلى يا رب: قال , أعلمك ما أنزلت على رسويل 

بل : ويقول هللا , كذبت : وتقول املمائكة  , كذبت: فيقول هللا له , وآناء النهار , أقوم به أثناء الليل 

أمل أوسع عليك حىت مل  :فيقول هللا, احب املال ويؤتى بص, فقد قيل , أردت أن يقال فمان قارئ 

كنت أصل الرحم : قال ؟ فماذا عملت فيما آتيتك  :قال , بلى: قال , أدعك حتتاج إىل أحد 

بل أردت أن يقال فمان جواد  : فيقول هللا, كذبت : وتقول املمائكة , كذبت : فيقول هللا , وأتصدق 

أمرت باجلهاد يف  : فيقول؟ فيم قتلت  : فيقال له, يل هللا ويؤيت بالذي قتل يف سب, فقد قيل ذاك , 

ويقول هللا عز وجل له , كذبت : وتقول املمائكة , كذبت   : فيقول هللا , فقاتلت حىت قتلت, سبيلك 

                                      
َقًة  (3) غاً أي َشَهَق َشهن غ  , نشغ َنشن يَ : والَنشن الصحاح يف اللغة ,  0/433انظر العني . الشهيق  حىت  يكاد يبلغ  به الَغشن

 . 5/049النهاية يف غريب األثر ,  1/355ان العرب لس,  9/901
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يا أبا : فقال , على ركبيت  فقد قيل ذلك مث ضرب رسول هللا  , بل أردت أن يقال فمان جريء : 

  (0)(. ول خلق هللا تسعر هبم النار يوم القيامةهريرة أولئك الثماثة أ

 : احلارث بن مالك األنصاري : السابع

, فقد كان م  شدة يقينه كأن اجلنة والنار ماثلتان أمامه , م  املوقنني باهلل  لقد كان احلارث 

انظر : فقال ,  حقاً  أصبحت مؤمناً : قال ؟ كيف أصبحت يا حارث   : فقال له مر برسول هللا  فقد

أسهرت  و, قد عزفت نفسي ع  الدنيا : فقال  ؟ فما حقيقة إميانك , ما تقول فإن لكل شيء حقيقة

وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها ,  وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزاً , هناري  تمأأظو , لذلك ليلي 

 (9)(.زم ثماثاً فال , يا حارث عرفت: فقال, وكأين أنظر إىل أهل النار يتضاغون فيها , 

 : -رضي هللا عنها-أم سليم األنصارية : الثامن

واليقني , واإلميان الصادق , والثبات , أروع األمثلة على الصرب  -رضي هللا عنها-لقد ضربت أم سليم 
, ومل تفجع زوجها باخلرب فور جميئه , ومل تصرخ , ومل تولول , إذ كيف صربت على موت ولدها , القوي 

, فما كان منه إال أن المها , مث ملا أصبح الصباح أخربته باخلرب , وهتيأت له , الطعام  بل هيأت له
لكنه اإلميان باهلل , مع أن األم أشد حباً للولد م  األب , وجزع جزعاً شديداً أشد منها , وعتب عليها 

  تفاصيل هذا حيدثنا ع  أن  ب  مالك  وها هو, واليقني بالثواب م  عند هللا يصنع العجائب , 
 بابنه طلحة أبا حتدثوا ال:  ألهلها فقالت,  سليم أم م  طلحة أليب ب ا مات : يقولف ,املوقف الرائع 

 ما أحس  له تصنعت مث:  فقال,  وشرب فأكل عشاء إليه فقربت فجاء:  قال,  أحدثه ناأ أكون حىت
 نأ لو أرأيت طلحة أبا يا:  قالت,  منها وأصاب شبع قد نهأ رأت فلما,  هبا فوقع ذلك قبل تصنع كان
,  بنكأ فاحتسب:  قالت,  ال:  قال,  مينعوهم نأ هلمأ عاريتهم فطلبوا بيت أهل عاريتهم أعاروا قوماً 
 فأخربه  هللا رسول أتى حىت فانطلق,  بابين أخربتين مث تلطخت حىت تركتين:  وقال,  فغضب:  قال

                                      
ويف , ( 99)صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  9319: رقم, 006, 005/ 3أخرجه اب  خزمية  (0)

 . ( 0704)ويف صحيح اجلامع , ( 9419)صحيح الرتمذي 

 .094:سبق خترجيه ص (9)
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 فكان:  قال,  فحملت:  قال(  ليلتكما غابر يف لكما هللا بارك: )   هللا رسول فقال,  كان مبا
 م  فدنوا طروقاً  يطرقها ال سفر م  املدينة أتى إذا  هللا رسول وكان,  معه وهي سفر يف  هللا رسول
:  طلحة أبو يقول قال,   هللا رسول وانطلق,  طلحة أبو عليها فاحتب  املخاض فضرهبا,  املدينة

 ترى مبا احتبست وقد دخل إذا معه وادخل خرج إذا رسولك مع خرجأ نأ ينيعجب نهأ رب يا لتعلم نكأ
 املخاض وضرهبا:  قال,  فانطلقنا انطلق أجد كنت الذي أجد ما طلحة أبا يا:  سليم أم تقول قال, 

,   هللا رسول على به تغدو حىت أحد يرضعه ال أن  يا:  أمي يل فقالت , غماماً  فولدت قدما حني
:  قال,  رآين فلما ميسم ومعه فصادفته: قال,   هللا رسول إىل به فانطلقت,  تملتهاح أصبح فلما
 رسول ودعا,  حجره يف فوضعته به وجئت:  قال,  امليسم فوضع,  نعم:  قلت,  ولدت سليم أم لعل
 يتلمظها الصيب فجعل,  الصيب يف قذفها مث ذابت حىت فيه يف فماكها,  املدينة عجوة م  بعجوة  هللا
 هللا عبد ومساه وجهه فمسح:  قال,  ( التمر األنصار حب إىل انظروا: )   هللا رسول فقال:  قال, 
).(0)  

 ":اخلنساء"متاضر بنت عمرو: التاسع

وتغلغل فيه أورث املواقف العجيبة اليت تدل على قوة , إن اإلميان باهلل إذا خالط بشاشة القلب 

رثاًء " صخر"كانت يف اجلاهلية ترثي أخيها " متاضر بنت عمرو " فهذه هي اخلنساء , اإلميان واليقني 

 :وحزنت عليه حزناً شديداً حىت إهنا كانت تقول , قوياً 

  . رمسي ويشق مهجيت أفارق         حىت أنسـاك ال صخـر يا أال

 .وأبكيه لكل غروب مشـ        يذكرين طلوع الشم  صخراً   

  (9).على إخواهنم لقتلت نفـسي       ـــــــــــــويل   حـاكنيــــــــــــولوال كثرة البـ

فلما , وخالط اإلميان بشاشة قلبها أثر اإلميان يف سلوكها وازداد تعلقها برهبا , ولكنها ملا أسلمت 

 وهاجرمت ,طائعني  أسلمتم إنكم: "  هلم وقالت,  رجال األربعة بنوها دفعت, معركة القادسية  حضرت

 وال,  أباكم خنت ما واحدة امرأة بنو أنكم كما واحد رجل لبنو إنكم غريه إله ال الذي وهللا,  خمتاري 
                                      

 . 9033:رقم, 3/0212أخرجه مسلم  (0)

 . 0650: ة يف متييز الصحابة اإلصاب (9)
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 م  للمسلمني هللا أعد ما تعلمون وقد,  نسبكم غريت وال,  حسبكم هجنت وال,  خالكم فضحت

خرب  فلما بلغها"  الفانية الدنيا م  خري الباقية الدار أن واعلموا,  الكافري  حرب يف اجلزيل الثواب

 رمحته مستقر يف هبم جيمعين أن ريب م  وأرجو,  بقتلهم شرفين الذي هلل احلمد: "  قالت,  استشهادهم

 ."(4)   

وأعظم م  أن , فأي رزية أشد ,  بشاشته القلوب إذا خالطاليقني   لك  ال عجب فإنه هللا أكرب

فكم الفرق بني صربها وثباهتا  ,تفقد أربعة م  أبناءها يف يوم واحد ؟ واالب  أحب م  األخ وال شك 

 وبني حزهنا وجزعها على أخيها ؟, عند مساعها خرب أبناءها األربعة 

 فو اعجباً مالذي غري هذه املرأة ؟

ومبا أعده هللا للشهداء يف , واليقني باألجر يف اآلخرة , والرضا بالقضاء والقدر , إنه اإلميان باهلل 

 . اآلخرة 

 : -رمحه هللا–الم بن تيمية اإلمام شيخ اإلس: العاشر 

,  , وعلى رضاه الكامل , وعلى طمأنينته على سكون صاحب اليقنيًا مثااًل واقعيًا شاهدكان 

 -قدس هللا روحه -مسعته " :  -رمحه هللا– يقول اب  القيم, وتنعمه , وسروره , وعلى انشراح صدره 

ما يصنع أعدائي "  : وقال يل مرة ,"  خرةإن يف الدنيا جنة م  مل يدخلها ال يدخل جنة اآل: "  يقول

,  شهادة ي, وقتل , إن حبسي َخلنَوة فهي معي ال تفارقين إن جنيت وبستاين يف صدري أىن  رحت  ! ؟ يب

لو بََذلنت  ملئ هذه القلعة ذهبًا ما "  : وكان يقول يف حمبسه يف القلعة ,"  وإخراجي م  بلدي سياحة

 (0)0." ما جزيتهم على ما تسببوا يل فيه م  اخلري وحنو هذا" :  قال , أو عدل عندي شكر هذه النعمة
                                      

 . 4/439أسد الغابة  (4)

 .  71-62الوابل الصيب ص  (0)
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وكان   , , فحصل له م  األمور اليت تورثه اليقني ما هللا به عليم اليت أورثته خلوة بربه نعمة السج أي 

كان يردد   (9)0. (وحس  عبادتك, وشكرك , على ذكرك  اللهم أعين)  : يقول يف سجوده وهو حمبوس

 .ذلك

, واملأسور م  أسره  احملبوس م  ح ب  قلبه ع  ربه تعاىل"  : مرة -رمحهما هللا– قال الب  القيمو 

  (4)9". هواه

, فأي  , فإذا كان اإلنسان مأسور البدن إال أن قلبه طليق مرتبط باهلل  هذه حقيقة األسر

,  الذي  أسروه أمرهم بيد هللا , فهو يعلم أن هؤالءتعاىل  قلبه مرتبط بيد هللا! ؟ أسر مع هذا االستشعار

, وهلذا يتمىن  ؛ لينقله إىل مراتب يف اجلنة ال يبلغها بعمله هبم , وإمنا ابتماه هللا  وأهنم خلق ضعفاء

, فهو يشاهد  ؛ ملا يرون م  اجلزاء على هذا البماء أهل البماء يف الدار اآلخرة أن لو قر ضوا باملقاريض

 .  هذه احلقائق

ملا  " : يقول -رمحه هللا-شيخ اإلسمام اب  تيمية مستمراً يف وصف  -رمحه هللا-يم يقول اب  القو 

أنا :  ؟ هل قال ؟ هل جزع ماذا قال -وصار داخل سورها نظر إليه -سج  القلعة–دخل إىل القلعة 

 ؟ ؟ أنا مستعد لرتاجع ع  هذه العقيدة اليت أعلنتها أمام الناس ودعوت الناس إليها مستعد للمساومة

   : نظر إىل السور, وقال - أبداً 

    
    

   [04:احلديد .]

                                      
 . املرجع السابق  (9)

  . املرجع السابق  (4)
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:  وما قال,  ومل يفزع , , فنظر إىل سورها مل خَيَفن  الحظ هذا االستشعار حينما أ دخل يف سج  القلعة

, وإمنا قال ملا نظر إىل ؟  ما جزع ؟ ؟ وماذا فعل يب أعدائي ما الذي فعلته بنفسي, ف نفسي يا هل

     :السور 

    
   

    .[04:احلديد .]

وَعِلَم هللا ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط مع كل ما  ' : , واصفاً له -رمحه هللا-وهلذا يقول اب  القيم 

,  , ومع ما كان فيه م  احلب  والتهديد , وخماف الرفاهية والنعيم بل ضدها كان فيه م  ضيق العيش

,  وأسر هم نفساً , , وأقواهم قلبًا  وأشرحهم صدراً , , وهو مع ذلك م  أطيب الناس عيشًا  واإلرهاق

    (0) ." ح نضرة النعيم على وجههتلو 

إذا اشتدت عليه األمور قرأ  -اب  تيمية–كان شيخ اإلسمام :"  -رمحه هللا–وقال اب  القيم 

قلت ألقاريب , ملا اشتد علي األمر : " ومسعته يقول يف واقعة عظيمة جرت له يف مرضه , آيات السكينة 

    (0) ".وجلست وما يب قلبة , قلع عين ذلك احلال مث أ: قال . اقرأوا آيات السكينة : وم  حويل , 

, فما هو  , وضاقت بنا األرض أتيناه , وساءت منا الظنون وكنا إذا اشتد بنا اخلوف"  : يقولو 

,  , وطمأنينةً  , ويقيناً  , وقوةً  , وينقلب انشراحاً  فيذهب ذلك كله , ونسمع كمامه, إال أن نراه 

                                      
 . 71-62الوابل الصيب ص  (0)

 . 9/514مدارج السالكني  (0)
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,  , فأتاهم م  روحها , وفتح هلم أبواهبا يف دار العمل لقائه فسبحان م  أشهد عباده جنته قبل

    (9)".  , وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها واملسابقة إليها ونسميها

اليت تشهد , وغريهم  وأخريًا هذه بعض م  النماذج املشرقة يف حياة املوقنني م  الصحابة 

ولذا ينبغي اختاذهم قدوة , وقوة التوكل على هللا , اإلميان الصادق مع , يف قلوهبم  اليقني على علو

 .وأسوة لنزداد بذلك إمياناً ويقيناً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
  . املرجع السابق  (9)

 

 ثاملبحث الثال
وسائل وطرق حتقيق 

 اليقني
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 املبحـث الثالـث
 وسائـل وطرق حتقق اليقـني

 
 :قراءة القرآن الكرمي وتدبره : األوىل 

فقد , على وجه اخلصوص وزيادة اليقني , إن لقراءة القرآن وتدبره أثرًا يف زيادة اإلميان عمومًا 

   :فقال هللا , وتدبروا آياته , أخرب هللا تعاىل أن القرآن الكرمي يزيد املؤمنني إميانًا مىت قرأوه 
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   [.9:األنفال .]

 .وزيادة إمياهنم , فجعل م  صفات املؤمنني املوقنني تأثرهم بكتاب هللا 

     :وقال هللا تعاىل

     
   

    
   
   
    

    
   

    

[.012, 017:اإلسراء .]رة م  مثرات اليقني وال شك أن اخلشوع مث, خشوعًا  ازدادواتماوهتم للقرآن بف

 .باهلل 

قول : وقد وردت آيات كثرية توضح أن املقصود األول م  إنزال القرآن هو تدبره والعمل به منها 

    :هللا تعاىل 

  
  

    .[92: ص.] وقال 

   :هللا تعاىل 
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  [ .017,  016: اإلسراء .] 

وتدبره , وهلذا أخرب هللا سبحانه يف عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنني ؛ ألنه حيصل هلم بتماوته 

 .فما يزالون يزدادون علماً وإمياناً ويقيناً , م  العلم واليقني واإلميان حبسب ما فتح هللا عليهم منه 

وقد يصل يف علمه وإميانه , ويقينًا , وتدبراً له ازداد إميانًا , بكتاب هللا فكلما ازداد العبد معرفة  

 (0)0.إىل مرتبة اليقني 

أنه بذلك يصل العبد إىل : وم  فوائد التدبر لكتاب هللا  :" -رمحه هللا–قال الشيخ اب  سعدي 

فرتى احلكم  , بعضه بعضاً  , ويوافق ألنه يراه يصدق بعضه بعضاً  ؛درجة اليقني , والعلم بأنه كمام هللا 

 , والقصة واألخبار , تعاد يف القرآن يف عدة مواضع , كلها متوافقة متصادقة , ال ينقض بعضها بعضاً 

 (9)9 ".علم كمال القرآن , وأنه م  عند م  أحاط علمه جبميع األمور فبذلك ي  

ذلك  يه وجد م وأدار فكره ف, فم  تأمل الكتاب الكرمي : "  -رمحه هللا–وقال اب  رجب 

وكذلك سري السلف , وكذلك السنة الصحيحة اليت هي مفسرة ومبينة ملعاين الكتاب , العجب العجاب 

وما كانوا , الصاحل أهل العلم واإلميان م  الصحابة والتابعني هلم بإحسان م  تأملها علم أحوال القوم 

إىل تلك األحوال الشريفة  وأن ذلك هو الذي رقاهم, واإلخبات , واخلشية , عليه م  اخلوف 

 نكفاف ع  دقائق األعمال املكروهات فضماً واال, واملقامات السنيات م  شدة االجتهاد يف الطاعات 

 (4)".ع  احملرمات 

                                      
 . 9/515انظر أعمال القلوب للعتييب   (0)

 . 0/012تفسري السعدي  (9)

 . 6,  0/5التخويف م  النار الب  رجب  (4)
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وقد أخرب هللا تعاىل يف أكثر م  موضع يف كتابه أن اإلميان باهلل واليقني باليوم اآلخر سبب 

رون فإنه ال ينتفعون بالقرآن مهما قرأ عليهم لعدم يقينهم وإمياهنم وأما الكاف, لمانتفاع بالقرآن الكرمي 

   : واليوم اآلخر فقال تعاىل  باهلل 

    
   

    
  

   
   

    
   
   

   [095-093:التوبة .] فتأمل كيف انتفع املؤمنون

   : وقال تعاىل , بالقرآن ومل ينتفع هبا الكافرون 

   
   

  
   

    
    

   

   [.01-2:اإلسراء .] فبعد أن

 .يهدي للطريق القومي بني أقسام الناس جتاه ذلك م  مؤم  باآلخرة وغري مؤم   ذكر هللا أن القرآن

   : وقال تعاىل 
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  [36-35:اإلسراء.] 

   : وقال تعاىل 

    
    

   
  [19:اإلسراء.] 

   : وقال تعاىل 

  
   

   
     
    

    
   

    
    

 [.33:فصلت .] فكل هذه اآليات السابقة توضح كيف أن القرآن ينتفع به املؤمنون وال

 .يزيد الكافري  إال بعداً وضمااًل 



- 717 - 
 

يقني ؛ ألن املوق  حقًا هو الذي يعلم أن كل ما جاء م  روافد اإلميان وال اً وإمنا كان القرآن رافد

, وال اضطراب , وال ريب , واألحكام هو حق ال شك فيه , والنواهي , يف القرآن الكرمي م  األوامر 

     : قال هللا تعاىل 

      
[.9:البقرة .] 

ب  حديث عبد هللا , تؤكد على أن قراءة القرآن بتدبر م  أقوى روافد اليقني  وم  األحاديث اليت

م  سره أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأي عني :)  قال رسول هللا  : يقول  -رضي هللا عنهما– عمر

  (0)(.فليقرأ إذا الشم  كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت , 

 :  قول هللا تعاىل, قرآن سبب للطمأنينة اليت هي م  مثرات اليقني ومما يدل على أن تماوة ال

   
     

   

  [ .91:الرعد .] فالقلب ال ميك  أن يطمئ  أو

؛ ألنه ال سبيل إىل حصول اليقني واإلميان إال ع  طريق وأفضلها تماوة القرآن , يسك  إال بذكر هللا 

ما أصاب : )  قال رسول هللا : قال  القرآن ؛ ولذلك جاء يف احلديث ع  عبد هللا ب  مسعود 

, ماض يف حكمك , ناصييت بيدك , اللهم إين عبدك وب  أمتك : فقال , مسلمًا قط هم وال حزن 

أو علمته أحد , أو أنزلته يف كتابك , مسيت به نفسك  أسألك بكل اسم هو لك, عدل يف قضاءك 

وذهاب , وجماء حزين , أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب , م  خلقك 

                                      
 .77:سبق خترجيه ص (0)
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 :قال , يا رسول هللا أال نتعلم هذه الكلمات : قالوا , وأبدله مكان حزنه فرحاً , مهي إال أذهب هللا مهه 

  (0)(.  أن يتعلمه بلى ينبغي مل  مسعه

فقد ضرب أروع األمثلة لتدبر القرآن , حريصًا على مساع القرآن م  غريه  وقد كان النيب 

أقرأ عليك وعليك أنزل : فقال , أقرأ علي :  لعبد هللا ب  مسعود  فقد قال , والبكاء عند تماوته 

    :بلغ  فقرأ عليه سورة النساء حىت, إين أحب أن أمسعه م  غريي : فقال , 

     
    

   [.30: النساء.]  قال :

 (9) (.أمسك فإذا عيناه تذرفان 

فزاد يقينه فبكى , وتدبرها شعر بعظم األمر , ملا ق رأت عليه هذه اآلية  فتأمل كيف أن النيب 

 .فتدبر القرآن طريق الوصول إىل اليقني , هللا م  خشية 

:  قال ع  أيب هريرة ف, أسوة هلم يف تدبر القرآن والعمل به  وقد اختذ الصحابة رسول هللا 

   :    ملا نزلت على رسول هللا )

    

     

   

    

                                      
 . 367:سبق خترجيه ص (0)

 . 053:سبق خترجيه ص (9)
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      قال 

أي : وا الفق, مث  بركوا على الركب   رسول هللا افأتو ,  فاشتد ذلك على أصحاِب رسول اَّلل   :

, وقد أنزلت عليك هذه اآلية , ق الص ماة والصيام واجلهاد والصدقة ال ما نطيمعلفنا م  األك    رسول هللا

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابني م  قبلكم مسعنا وعصينا : )  قال رسول اَّلل  ف, وال نطيقها 

, صري ا غفرانك ربنا وِإليك املنمسعنا وأطع:  قالوا,  ( بل قولوا مسعنا وأطعنا غفرانك رب نا وِإليك املصري

   : فأَنزل هللا يف إثرها , هم تفلما اقرتأها القوم ذلت هبا ألسن

   

   

    

  

   

    

    

    

   .  فلما فعلوا

   :   فأنزل هللا  , ذلك نسخها هللا تعاىل
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  .  نعم: قال) :   

    

    

 .  نعم : قال:   

     

 .  قال نعم   

   

    

    .قال 

 (0)0(. نعم: 

فإن املتأمل , إىل زيادة اليقني  انوالتمع  يف معانيه يؤدي, هذا احلديث يدل على أن تدبر القرآن ف

احلرية والقلق واالضطراب  يف آيات الكتاب احلكيم جيد العماج الناجح ملشاكل احلياة اليومية اليت تورث

ولذا عندما يقف اإلنسان بعض الوقفات مع آيات بينات يكون له ؛ اليت هي م  مسات ضعف اليقني 

 .عظيم األثر يف بث الطمأنينة يف النف  والثقة مبوعود هللا والراحة النفسية 

                                      
 .  509:سبق خترجيه ص (0)
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,  هالعمل بو , أن أكرب دليل على تدبر القرآن هو التعايش معه  هذا احلديث يدل علىكما أن 

إذ لو مل يستشعر اإلنسان أنه حماسب على تركه العمل ؛  بكتاب هللا  وهو مثرة م  مثرات اليقني

 . وال يثمر العلم إذا مل يرتبط بالعمل, ملا دفعه ذلك للعمل ؛ بالعلم 

 وإذا مر بآية, فإذا مر بآية عذاب وهتديد تعوذ , ومعىن تدبر القرآن أن يعيش القارئ مع آياته 

صليت :) قال فع  حذيفة ب  اليمان , يفعل  كما كان النيب , رجاء ورمحة سأل هللا م  فضله 

, يصلي هبا يف ركعة : فقلت , يركع عند املائة مث مضى : فقلت , فافتتح البقرة , ذات ليلة  مع النيب 

إذا مر  قرأها يقرأ مرتسماً ف, مث افتتح آل عمران , فقرأها , مث افتتح النساء , يركع هبا : فقلت , فمضى 

  (0) (.مث ركع , وإذا مر بتعوذ تعوذ , وإذا مر بسؤال سأل , بآية فيها تسبيح سبح 

: قال , إمنا نزل القرآن لي عمل به فاختذ الناس قراءته عممًا :"  -رمحه هللا–قال الفضيل ب  عياض 

وينتهوا ع  نواهيه , ويأمتروا بأوامره ,  وحيرموا حرامه, أي ليحلوا حماله : كيف العمل به ؟  قال : قيل 

 (9)0". ويقفوا عند عجائبه , 

وإىل خري الدنيا واآلخرة ؛ ولذا كان تدبر القرآن م  , ومىت تدبر املؤم  القرآن أرشده إىل العمل 

أن  ب  مالك يروي لنا قصته ,  يدل على هذا فعل أيب طلحة , أعظم األسباب املوصلة إىل اليقني 

  كان أبو طلحة : يقول  ًبـَيـنر َحاء  وكان أحب أمواله إليه , م  خنل  أكثر األنصار باملدينة ماال  ,

:  قال أن  , ويشرب م  ماء فيها طيب , يدخلها  وكان رسول هللا  , وكانت مستقبلة املسجد 

                                      
 . 779: رقم, 0/546أخرجه مسلم  (0)

 . 75: اقتضاء العلم العمل ص (9)
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     :فلما أنزلت هذه اآلية 

    

 . [29 : ل عمرانآ.] قام أبو طلحة   إىل رسول هللا  , يا رسول هللا إن هللا تبارك وتعاىل : فقال

      :يقول 

   [ .29:ال عمران]. 

فضعها يا رسول هللا حيث ,  وذخرها عند هللا, وإهنا صدقة هلل أرجو برها ,  بـَيـنر َحاء  وإن أحب أموايل إيل 

, وقد مسعت ما قلت , ذلك مال رابح , بخ ذلك مال رابح  : ) فقال رسول هللا : قال , أراك هللا 

 فقسمها أبو طلحة , أفعل يا رسول هللا :   فقال أبو طلحة,  ( وإين أرى أن جتعلها يف األقربني

 (0)(.وبين عمه , يف أقاربه 

تدل على صدق الصحابة يف تدبرهم لكتاب هللا تدبراً يقودهم إىل العمل وم  املواقف ذلك اليت 

قال , ملا أنزل هللا براءيت :) قالت  -رضي هللا عنها–ترويها لنا عائشة  مع مسطح  قصة أيب بكر 

وهللا ال أنفق على مسطح شيئًا أبداً :  -وكان ينفق على مسطح ب  أثاثة لقرابته وفقره- أبو بكر 

  :  فأنزل هللا , قال يف عائشة ما قال  بعد الذي

   

   

  

 

                                      
 . 0429:رقم, 9/541أخرجه البخاري  (0)
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    . قال أبو بكر  : يا ربنا , بلى وهللا

وهللا ال : وقال , فرجع إىل النفقة اليت كان ينفق عليه , وعاد مبا كان يصنع , إنا لنحب تغفر هللا لنا 

 . إىل العمل إذن فإن تدبر القرآن م  أعظم الطرق لزيادة اإلميان واليقني املؤديني (9)(.أنزعها منه أبداً 
 :العلم النافع : الثاين  

 قال هللا تعاىل, إن تعلم علم الشريعة املستمدة م  الكتاب والسنة م  أهم أسباب حتصيل اليقني 

:     

    
   

    
    

   

  [.53:احلج.]  أي ليعلم وليوق  الذي  أوتوا العلم النافع

 .  فيزدادوا إمياناً وإخباتاً وخشوعاً هلل , أنه احلق م  هللا تعاىل 

والذي يدفع الشبهات , الراسخني يف العلم الذي  حصل هلم العلم التام القوي  ووصف هللا 

    :وصفهم بقوله , ويوجب الصدق واليقني , والريب 

    
                                      

 . 9501:رقم, 9/235أخرجه البخاري  (9)
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  [ .7:ال عمران. ] 

قد زال عنهم أنواع , الراسخني يف العلم بأنه ال تؤثر فيهم الشبهات والشكوك  ف هللا فوص

 .وزوال الشك والريب, يقني عندهم الريب والشك والشبهات ؛ ألن اكتساهبم للعلم كان سبباً حلصول ال

عبد ومما يدل على أن العلم النافع النابع م  القرآن والسنة سبب لزيادة اليقني قول جندب ب  

فتعلمنا اإلميان قبل أن نتعلم القرآن مث تعلمنا , (0)0وحن  فتيان حزاورة  كنا مع النيب : ) قال  هللا 

  (9)9(.فازددنا به إمياناً , القرآن 

أنه لو مل يك  م  فوائد العلم إال أنه يثمر اليقني الذي هو أعظم  " : -رمحه هللا –قال اب  القيم 

وسائر لوازم احلياة ؛ وهلذا مدح هللا سبحانه أهله يف  , ونشاطه , وقوته , ته وبه طمأنين, حياة القلب 

   :وأثىن عليهم بقوله , كتابه 

                                      
 . 0/41انظر  النهاية يف غريب األثر . وحزور وهو الذي قارب البلوغ , حزاورة هو مجع حزور  (0)

 . (59)وصححه األلباين يف صحيح اب  ماجه ,  60: رقم ,  0/94أخرجه اب  ماجه  (9)
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  [.3:البقرة...] وقوله يف حق خليله إبراهيم  : 

   
  

   

  .[75:األنعام.]   وذم م  ال يقني عنده ,

    : فقال

    

[.19:النمل ] ويف م  أمراضه وع  , وانتفى عنه كل ريب وشك , فإذا باشر القلب اليقني امتأل نورًا

, واليقني واحملبة مها ركنا اإلميان , ع  بينة  يحيف, ذكرًا له وحمبة وخوفًا و , وامتأل شكرًا هلل , القاتلة 

وبضعفهما , وعنهما تصدر , والبدنية , ومها ميدان سائر األعمال القلبية , وهبما قوامه ,  وعليهما ينبين

, ح هبما ومقامات العارفني إمنا تفت, ومجيع منازل السائري  , وبقوهتما قوهتا , يكون ضعف األعمال 

-( هـ921: ت) قال شيخ العارفني اجلنيد, وهدى مستقيم , وعلم نافع , ومها يثمران كل عمل صاحل 

  (9)."وال يتغري يف القلب , وال يتحول , اليقني هو استقرار العلم الذي ال ينقلب  ": -رمحه هللا 

باد ب  متيم ع  ع ومما يدل على أن العلم سبب لزوال الشك والريب حىت يف العبادات حديث

ال ينفتل :) الرجل الذي خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصماة فقال  أنه شكا إىل رسول هللا   عمه 

  (4)0(.أوال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً 

 :معرفة أمساء هللا تعاىل وصفاته : الثالث 

                                      
 . 0/053مفتاح دار السعادة   (9)

 . 047: رقم, 0/63أخرجه البخاري  (4)
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قني باهلل هو العلم بأمساء هللا إذا كان العلم النافع يورث اليقني باهلل فإن أوجب علم يورث الي

فمعرفة أمساء هللا وصفاته وتأملها م  أسباب حصول اليقني ؛ ألن معرفة أمساء هللا وصفاته , وصفاته 

 .تدعو إىل اخلوف والرجاء واحملبة واخلشية وكثري م  أعمال القلوب اليت أسها وأساسها هو اليقني باهلل

فكلما ازداد معرفة العبد لربه ازداد , يتحقق له اليقني  وحبسب معرفة العبد ألمساء هللا وصفاته

فم  عرف هللا , وكلما نقص علمه باهلل ضعف تعلقه بربه فضعف يقينه به , وخشيته له , يقينه به 

؛  وطاعة هلل , وأشدهم تعبدًا , وأثبتهم يقينًا , بأمسائه وصفاته حق املعرفة كان أقوى الناس إميانًا 

    :عاىل وهلذا قال هللا ت

  
  
     

    
     

[.91:فاطر.]    

جتده م  أبعد الناس  ولذلك فإنك جتد أن م  خالف منهج السلف الصاحل يف أمساء هللا وصفاته

 . وخشية منه , وأقلهم خوفاً , ع  معرفة هللا 

وجتد أضعف الناس بصرية أهل الكمام الباطل املذموم الذي ذمه :"  -رمحه هللا–قال اب  القيم 

وإذا تأملت حال العامة الذي  , ومتك  الشبه الباطلة م  قلوهبم , السلف جلهلهم بالنصوص ومعانيها 

وانقياداً , وأعظم تسليمًا للوحي , وأقوى إميانًا , عند أكثرهم رأيتهم أمت بصرية منهم ليسوا مؤمنني 

 ( 0)0".للحق

                                      
 .   0/095ج السالكني مدار  (0)
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فمثمًا م  أيق  باسم هللا الرزاق وثق بالرزق م  , فالتعبد هلل بأمسائه وصفاته سبب  حلصول اليقني 

واطمأنت نفسه , وعطائه , ه وَمن  , وم  أيق  باسم هللا الرمح  الرحيم وثق بلطيف فضله ,  عند هللا 

وهذا , واملنع أمثر له صدق التوكل على هللا , والعطاء , والنفع , وكذلك م  أيق  بتفرد هللا بالضر , باهلل 

إن هلل تسعة وتسعون امساً :) قال  أن رسول هللا  هو املراد بإحصائها املذكور يف حديث أيب هريرة 

فاملراد بإحصاءها هنا هو تأملها وتدبرها وفهمها مث العمل  (9)(.ة مائة إال واحداً م  أحصاها دخل اجلن

 .والتعبد هلل مبقتضاها 

,  , وأنه ال يستحق العبادة أحد سواه املألوه املعبود وحده ال شريك له هللا هو بأن العبد علم وإذا

, وأن أَزِم ة  للكائنات  , وهو يعلم أيضاً ربوبية هللا , وال يتعلق هبم فما يلتفت قلبه إىل أحد م  اخللق

, إذا علم العبد  ويتصرف هبم, هم ي, وأن اخللق عبيده يرب , وأنه مدبر هذا الكون وم َصر ِفه األمور بيده

, وإذا علم العبد ذلك  , فهذا م  معاين ربوبية هللا  ؛ ألن األرزاق بيد هللا ذلك اطمأن إىل رزقه

, وإىل  ؛ اطمأن إىل أقداره , وإذا علم العبد ربوبية هللا  ؛ ألن اآلجال بيد هللا  اطمأن إىل أجله

 . , ويتقدم بني يدي هللا  , وال يقرتح , فما يعرتض على هللا ومنعه, عطاءه 

هو اجلبار  , ويعلم أن هللا  , فما يعظم أحد يف عينه أن هللا هو العظيم األعظم كذلك إذا علمو 

, ويعلم  يف نفسه , وإمنا يعظم اخلوف م  هللا  يهاب املخلوقني , فما , القادر القوى املتني القاهر

؛ ألن  , وال ختطو رجله إىل احلرام , وال متتد يده إىل احلرام , فما متتد عينه إىل احلرام أن هللا هو الرقيب

,  ؛ فتسك  جوارحه , وأن ما خيفى على املخلوقني ال خيفى على هللا عليه  يقينه راسخ بأن هللا رقيب

, وهذا اليقني الذي وقر يف قلبه مبعرفته  , فما يصدر منه شئ ينايف هذا اإلميان وتلتزم طاعة رهبا ومليكها

 ؛ عرف أن ربه قادر على أن مينعه م  كل املخاوف , وإذا عرف أن ربه قوي الكاملة بأوصاف هللا 

                                      
 . 447:سبق خترجيه ص (9)
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, فيكون بذلك متوكمًا على  يه, فيفوض أموره إلي , فهو يلجأ إىل رك  قو  , وأن هللا قادر على حفظه

, ويكون متوكمًا على هللا ال متوكمًا  , ويكون متوكمًا على هللا ال متوكمًا على أبيه هللا ال متوكمًا على ذاته

 .  , ويكون متوكماً على هللا ال متوكماً على سوقه ومتجره ومصنعه على ذكائه

 , ويطمئ  إىل ربه ن قلبه ينشرح بذلك؛ فإ إذا عرف العبد ربه معرفًة صحيحة بأمسائه وصفاته

 لغىن , فيجد م  ربه ا , وأن كل افتقار ينبغي أن يوجه م  العبد إىل الرب أنه كامل م  كل وجه ,

 ؛ فإنه يرضى باهلل  , وإذا عرف العبد هذه احلقائق , وجيد كل مطلوب له واملنع, , والدفع  والعطاء

, ذاق طعم اإلميان م  رضي باهلل ربًا : )  قال رسول هللا ,  ا, ويذوق حماوة اإلميان هبذا الرض رباً 

  (0).(ومبحمد رسوالً , وباإلسمام ديناً 

وهو ساك  مطمئ  ال ,  , واألمور املكروهة , فتمر به اآلالم واملصائب ويؤم  بقضاء هللا وقدره

 . املعرفة المائقة بهوال يصدر منه ما يصدر م  السفهاء الذي  مل يعرفوا هللا عز وجل , يتزعزع 

 : العمل مبقتضى العلم : الرابع 

فما ميك  لإلنسان أن يتوصل إىل اليقني إال , إن منزلة اليقني ال يتوصل إليها إال بالعمل بالعلم 

, ورسوخه يف القلب , إذا اجتهد يف أن يعمل مبا علم ؛ ألن اقرتان العمل بالعلم مدعاة إىل ثبات العلم 

  (0)0".العلم الثابت املوجب للعمل : " اليقني بأنه  –رمحه هللا–ب  سعدي ولذا عرف الشيخ ا

                                      
  13:سبق خترجيه ص (0)

  .  0/115تفسري السعدي  (0)
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, والفكرة تورث  بالعمل يورث الفكرة ماهل"  : -رمحه هللا-( ه935 :ت) أبو جعفر األدميوقال 

والغىن , , واليقني يورث الغىن  , والعزم يورث اليقني , واحلزم يورث العزم , والعربة تورث احلزم العربة

 (4)".واملزيد يورث اجلنة , زيد يورث امل شكر, والشكر ورث الي

, مث أمره بعد ذلك ما يقتضي العمل هبذا العلم , بأنه أعطاه الكوثر  رسوله  وقد أخرب هللا 

    : فقال هللا تعاىل 

  [.9:الكوثر ] بني هاتني العبادتني العظيمتني ؛ ألن اجلمع, 

وطمأنينة , قوة اليقني و , وحس  الظ  , فتقار واال, والتواضع  , على القرب تدالنومها الصماة والنسك 

  (3)". القلب إىل هللا

 :قال هللا تعاىل , وما فيها م  أهوال وشدائد م  أقوى البواعث للعمل , والعلم واليقني بالقيامة 

    
    
     
     
    

 [.5ـ0:التكاثر.]  واملعىن أنكم لو كنتم تعلمون م  أمور الغيب م  املوت والقرب واحلساب

وملا , إىل قلوبكم ؛ لدفعكم ذلك إىل العمل الصاحل  والصراط واجلنة والنار وغريها علمًا يقينًا يتغلغل

ش غلتم ع  ذلك بالتكاثر والتفاخر باملال والولد ؛ ألنه إمنا حصل االشتغال وااللتهاء بالتكاثر والتفاخر ؛ 

  : تعاىل  كما قال, بسبب الغفلة وضعف اليقني أو عدمه 

   

                                      
 .0/963العظمة   (4)

 .540/ 06كتب ورسائل وفتاوى اب  تيمية يف التفسري بتصرف   (3)
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   [.046:األعراف .] قول النيبكو  : ( لو تعلمون

 ( 0) (. ولبكيتم كثرياً  ما أعلم لضحكتم قليماً 

وأيق  أنه ال يون  وال , فإن م  أيق  بالقرب وضمته وظلمته , والعمل الصاحل منبعه م  اليقني 

: يتبع امليت ثماثة :)   فإن رسول هللا, ينور يف القبور إال العمل الصاحل أورثه ذلك اجلد يف العمل 

  (9)0 (.ويبقى عمله , فريجع أهله وماله , يتبعه أهله وماله وعمله , فريجع اثنان ويبقى معه واحد 

إن خرياً فخرياً , يتوسد املؤم  ما قدم م  عمله يف قربه :" قال  –رمحه هللا –وع  احلس  البصري 

 (4)".يف املهلة  فاغتنموا املبادرة رمحكم هللا, وإن شراً فشراً , 

  : قول هللا تعاىل, ومما يدل على أن العمل بالعلم دليل وسلم للوصول إىل اليقني 

   
   
   
     

   
    

   

 [.001:الكهف.]  فقد أخرب هللا  أن م  كان يرجو لقاء هللا تعاىل فإنه سيجد يف

فإنه ل  جيد يف العمل الصاحل لضعف  وأما م  مل يوق  بلقاء هللا , العمل الصاحل الذي يقربه إىل هللا 

 .وطريقاً للوصول إىل اليقني, دليل على يقني العبد باهلل  فدل ذلك على أن العمل, يقينه باهلل 

                                      
 .  62:سبق خترجيه ص (0)

 . 9261: رقم, 3/9974ومسلم ,  6032: رقم ,  5/9411أخرجه البخاري  (9)

 . 25: اقتضاء العلم العمل ص (4)
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, على ضرورة اقرتان العلم بالعمل ؛ ألن هذا مما ي سأل عنه العبد يوم القيامة  وقد أكد النيب 

وع  علمه فيم , ال تزول قدم عبد يوم القيامة حىت يسأل ع  عمره فيما أفناه : )  فقال رسول هللا 

  (0)(.وع  جسمه فيم أبماه , وفيم أنفقه , أي  اكتسبه وع  ماله م  , فعل 

وظهر عليهم , فانصبغوا بصبغة اليقني , أفضل م  متثل اليقني يف حياهتم  وقد كان الصحابة 

 فهذا عمر ب  اخلطاب ,  ومل يتجاوزوا حدود هللا ,  فوقفوا عند آيات هللا , أثر العمل بالعلم 

فغضب , ( يا اب  اخلطاب وهللا ما تعطينا اجلزل وال حتكم بيننا بالعدل " : ملا تطاول عليه جاهل يقول 

 :يقول  يا أمري املؤمنني إن هللا :  فقال احلر ب  قي  , حىت هم أن يقع به  عمر 

   
   

   .[022:األعراف] .  وهذا م

  .)(9)وكان وقافاً عند كتاب هللا , فوهللا ما جاوزها حني تماها , لني اجلاه

عليه ماء ليتوضأ  -رمحه هللا–طالب أيب ب  ب  عليوعندما سكبت جارية لعلي ب  احلسني 

 :إن هللا يقول : فقالت اجلارية , فرفع رأسه إليها , فسقط األبريق م  يدها على وجهه فشجه 

    قد : فقال

   :قالت , كظمت غيظي 

   , فقالت , عفا هللا عنك : فقال :  

                                      
والطرباين يف املعجم األوسط , (. حديث حس  صحيح :) وقال 9307: رقم,  3/609أخرجه الرتمذي  (0)

   (.236)وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  7343: رقم,  04/391وأبو يعلى ,  9020: رقم,  9/431

   . 0/450فضائل الصحابة الب  حنبل  (9)
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    أنت حرة لوجه هللا تعاىل: قال )

.0(0) 

واختذوه منهج حياة لعلمهم , فالسلف الصاحل م  الصحابة وغريهم امتثلوا القرآن يف حياهتم 

وم  فعل هذا فقد حقق , بل للعلم والعبادة , ومل يرسل الرسل عبثًا , ويقينهم أن هللا مل ينزل القرآن 

 .اليقني 

واتق دعوة , واعدد نفسك يف املوتى , اب  آدم اعمل كأنك تراه :"  -رمحه هللا–قال أبو الدرداء 

 (9)9". املظلوم 

وتدبر اآليات اليت , تدبر القرآن  :هبا اليقني األشياء اليت حيصل  :"-رمحه هللا– قال اب  تيمية

 (4)4".والعمل مبوجب العلم , حيدثها هللا يف النف  واآلفاق 

وال يتحقق اليقني يف حياته حىت , بأن يقال إن اإلنسان ال ميك  أن ينتفع بالعلم : واخلماصة 

حىت نصل إىل منزلة  –مل الصاحل رزقنا هللا العلم النافع والع –فريتقي إىل درجة اليقني , يعمل بالعلم 

 . عالية م  اإلميان واليقني 

 :(4) معرفة سرية النيب : اخلامس 

                                      
 .  2/017البداية والنهاية  (0)

 . 92: ص, اقتضاء العلم العمل  (9)

 . 449,  4/440جمموع الفتاوى  (4)

 .069:وقد سبق أن ذكرنا مبحثاً كاممًا حول اليقني يف حياة الرسول فلريجع إليه ص (3)
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والتأمل فيما أ عطي م  اخلصال الكرمية , اليت مألها اإلميان واليقني  إن النظر يف سرية الرسول 

وبكائه م  , وخوفه منه ,  معرفة مقدار تعبده هلل مما يزيد اإلميان واليقني ؛ ألن, والشمائل احلميدة , 

رضي هللا –فع  عائشة , وتقوي اليقني , خشية هللا م  أقوى الدواعي واألسباب اليت تزيد اإلميان 

مل :  -رضي هللا عنها–فقالت عائشة , كان يقوم م  الليل حىت تتفطر قدماه   أن نيب هللا  -عنها

أفما أحب أن : ) قال , نبك وما تأخر ؟ وقد غفر هللا لك ما تقدم م  ذ, تصنع هذا يا رسول هللا 

   (0)(.أكون عبداً شكوراً 

       :وقال هللا تعاىل 

    

    

   

   [.90:األحزاب.] 

العلم ما يرتقي به م  قوة وصدق أخباره تصديقاً جازماً حصل له ,  وم  تدبر أحوال الرسول 

ألنه خرب أعلم ؛ بل قد يكون أعظم ,  لديه كاملشاهد  به الرسول  ما أخربكأن و  ,  اليقنيإىل درجة 

     : أصدق اخللق و , اخللق باهلل 

                                      
 .9102: رقم ,  3/9070ومسلم ,  3557: رقم ,  0141/ 3أخرجه البخاري  (0)
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   [.3, 4:لنجما .]  

ولك  قوة اليقني هذه ال تدوم على حالة واحدة ؛ ألن على املؤم  حقوقًا البد أن يؤديها م  

ووسطية , وهذا م  اعتدال الشريعة , وغريه , والضيف , واجلار , واألوالد , واألهل , حق الزوج 

ال لصافحتكم املمائكة لو تدومون على ما تكونون عندي يف احل : ) اإلسمام ؛ ولذلك قال الرسول 

 (0)0(.اتظلكم بأجنحته ىتح

أي م  شدة اليقني تصافحكم إكراماً لكم وتثبيتاً لكم ؛ :"  -رمحه هللا –قال الشيخ اب  عثيمني 

 : كما قال هللا تعاىل, ويقويه , فإن هللا سبحانه وتعاىل يثبته , ألنه كلما زاد يقني العبد 

  

   

  [.07:حممد .] ولك  يا حنظلة ساعة وساعة .

وساعة للنف  حىت , وساعة مع األهل واألوالد ,   يعين ساعة للرب " ساعة وساعة . ساعة وساعة 

 (9)9."ويعطي ذوي احلقوق حقوقهم , يعطي اإلنسان لنفسه راحتها 

                                      
 . 26: ص سبق خترجيه  (0)

 . 9/945شرح رياض الصاحلني (9)
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 :سالمي معرفة حماسن الدين اإل: السادس 

فإذا , ونواٍه , وأوامر , وشرائع , وأحكاماً , وأخماقاً , عقيدًة , إن املتأمل للدي  جيد كله حماس  

 .إمياناً ويقيناً  زاده هللا , نظر بعني املتأمل واملتدبر فيها 

فكذلك : قال, ال : أيرتد أحد منهم ع  دينه سخطة له ؟  قال : وهلذا قال هرقل أليب سفيان 

 (4)0(.ان إذا خالطت بشاشته القلوباإلمي

ثماث م  ك  فيه وجد حماوة : ) قال  ع  النيب  ويشهد هلذا حديث أن  ب  مالك 

وأن يكره أن يعود , وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل , أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها : اإلميان 

 ( 0)9 (.يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار

صل العبد إىل برد اليقني ويتذوق حماوة اإلميان إال بعد أن يتغلغل حب الدي  يف قلبه حباً فما ي

 .   صادقاً حىت يكره أن يعود إىل الكفر كما يكره أن يقذف يف النار 

وعلم ملاذا أمر وهنى تعاظم , م  فقه ع  هللا أمره وهنيه  ": -رمحه هللا–قال عبد الرؤوف املناوي 

فالفقه يف الدي  جند , مما هني  وأشد هرباً , ملا أمر  وكان أشد تسارعاً , دره شأنه لذلك وكرب يف ص

عظيم يؤيد هللا به أهل اليقني الذي  عاينوا حماس  األمور ومشائنها وأقدار األشياء وحس  تدبري هللا تعاىل 

ألن ؛ مكابدة وكره رم ذلك عبده على وم  ح  , ليعبدوه على بصرية وطمأنينة ؛ يف ذلك هلم بنور يقينهم 

لنف  والشيطان افالنف  إمنا تنقاد إذا رأت نفع شيء أو ضره و , القلب وإن أطاع وانقاد ألمر هللا 

وهلذا قالوا قلما قام ؛ فيحتاج اإلنسان إىل أضدادمها م  اجلنود ليقرمها وهو الفقه , جندمها الشهوات 

                                      
 .  7:رقم,  0/1أخرجه البخاري (4)

 .  14:سبق خترجيه ص (0)
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 يفقهه يف الدي  يا أيها الناس تفقهوا  به خرياً م  يرد هللا :" قال رسول هللا  : إال قال خطيباً  عمر 

"0(9 ) .)9(4)    

 :قراءة سرية سلف هذه األمة الصاحل : السابع 
وم  بعدهم ,  هم الصحابة  وسلوكهم بعد الرسول , إن خري م  متثلوا اليقني يف حياهتهم 

, وأرسخهم علماً , وأصدقهم قوالً ,  أثبتهم يقيناً , م  السلف الصاحل الذي  كانوا حبق أقوى الناس إمياناً 

مث , خري الناس قرين :) قال ع  النيب  فع  عبد هللا ب  مسعود , وأزكاهم نفوسًا , وأبرهم قلوبًا 

 (3)4 (.مث الذي يلوهنم , الذي  يلوهنم 
وتعهٍد , ويتأمل ما هم عليه م  سمامة القلوب , ويتمع  فيها , فعندما يقرأ اإلنسان سريهتم 

فإن هذا كله يثمر زيادة اإلميان , وتوكماً عليه , وثقة باهلل , وخوفاً , وإقباٍل على الطاعات حمبًة , ميان لإل

 : مبيناً الدرجة اليت وصل إليها يف هذا الباب يقول -رمحه هللا-القي   عامر ب  عبد فهذا هو, واليقني 

لو رأيت اجلنة والنار ما  ): يقولو , قني غايته بلغ يف الي عيني (0).( لو ك ِشف الغطاء ما ازددت يقيناً ) 

 (9)(. ازددت يقيناً 

 فقال, وهو يبكي  أنه مر بأيب بكر  - وكان م  كتاب النيب - ع  حنظلة األسيدي 

يذكرنا بالنار واجلنة كأنا  نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول هللا  : قال ؟ مالك يا حنظلة  :

هللا إنا لكذلك انطلق بنا إىل رسول  فو: قال ,  والضيعة نسينا كثرياً , إىل األزواج فإذا رجعنا , رأي عني 

                                      
 .21:رقم, 9/701ومسلم ,  70:رقم, 0/42أخرجه البخاري  (9)

 . 9/500فيض القدير  (4)

 .9544: رقم,  3/0264ومسلم ,  9512: رقم,  9/241أخرجه البخاري  (3)

 .  3/436احللية أخرجه أبو نعيم يف  (0)

 . 9/311مدارج السالكني  (9)
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نافق حنظلة يا رسول هللا : قال ؟ ما لك يا حنظلة : قال  فلما رآه رسول هللا , فانطلقنا ,  هللا  

 , ونسينا كثرياً ,  والضيعة, فإذا رجعنا عافسنا األزواج , نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة كأنا رأي عني 

لو تدومون على احلال الذي تقومون هبا م  عندي لصافحتكم املمائكة يف :)  فقال رسول هللا : قال 

 ( 4)(.وساعة وساعة, ولك  يا حنظلة ساعة وساعة , وعلى فرشكم , ويف طرقكم , جمالسكم 

؟ كان  ويقول ماذا كان ي ردد ,شديدًا , وأوذي إيذاًء  ملا ابت لى -رمحه هللا– وهذا اإلمام البخاري

      : يردد ليمًا وهنارًا يقول

     

     

    

  

  [061:آل عمران] أو فماناً  , فيشكو له فماناً  نيفلم يذهب إىل أحد املخلوق ,  ,

؛ ال يزيد أن  وكذا يقولون عنك كذا:  , وكان إذا قيل له , وإمنا كان يردد هذه اآلية ويطلب النصرة منه

      : يقرأ آية م  القرآن

    

   

   

   

   [074:آل عمران  .]إهنم يكيدون لك  : يقولون

                                      
 . 62: سبق خترجيه ص (4)



- 728 - 
 

      : كذا وكذا, فيقرأ

  . [34:فاطر .] يف

  (0). , وأفعال خصومه مجيع جواباته على ما ينقل إليه م  أقوال

 ( 9)0 .ذلك م  سري السلف الصاحل الذي  كانت حياهتم تنبض باإلميان واليقني  إىل غري

 :الدعاء : الثامن 
رمحه –كما قال الشيخ ب  سعدي, إن اليقني باهلل هي م  أعظم املن  اليت مي  هللا هبا على عبده 

 :-هللا

 .علم يزيل الشك عنك والدرن                 أن أفضل املن   اعلم هديت

 (4)9 .ويوصـل العبد إىل املطلـوب        كشـف احلق لذي القلـوب           وي

ويوصله إىل , بأن يرزقه علماً يزيل عنه الشكوك والشبه  فعلى العبد أن يصدق اللجوء إىل هللا 

 . أعلى املراتب م  اإلميان واليقني 

اللهم اقسم لنا م  :)  فقد كان يقول يف دعائه , يسأل ربه اليقني   ولقد كان الرسول

وم  اليقني ما هتون به علينا , وم  طاعتك ما تبلغنا به جنتك , خشيتك ما حتول بيننا وبني معاصيك 

  (3) (مصائب الدنيا 

                                      
 . 0102: نزهة الفضماء ص (0)

 .070:وقد سبق ذكر مناذج م  حياة املوقنني فلريجع إليها ص (9)

 . 597: ص, اجلامع للمتون العلمية  (4)

 .20:سبق خترجيه ص (3)
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 كان دعاء النيب : قال   ع  عبد هللا ب  مسعود, وكذلك كان يستعيذ باهلل م  الشك 

يا مقلب القلوب ال تزغ قلوبنا بعد إذ , عة يف دينك ونعوذ بك م  الشك والشقاق والرياء والسم:)... 

 (0)0(.وهب لنا م  لدنك رمحة إنك أنت الوهاب , هديتنا 

 (9)(. عوذ بك م  الشك بعد اليقنيأاللهم إين )  :يقول   وكان

ليلة حني فرغ م   :) يقول مسعت نيب هللا : قال  -رضي هللا عنهما– ب  عباسعبد هللا  ع 

, وتلم هبا شعثي  , وجتمع هبا أمري, هتدي هبا قليب , إين أسألك رمحة م  عندك  اللهم : صماته

 و, وترد هبا ألفيت , وتلهمين هبا رشدي ,  وتزكي هبا عملي, وترفع هبا شاهدي , وتصلح هبا غائيب 

 (4)(. لي  بعده كفر ويقيناً  للهم أعطين إمياناً ا, تعصمين هبا م  كل سوء 

سلوا هللا العفو والعافية واليقني يف  :)ليقو  مسعت رسول هللا  : قال  بكر الصديق  أيب وع 

 (3)9(.اآلخرة واألوىل

 :التأمل يف آيات هللا الكونية : التاسع 

قال هللا تعاىل , إن التأمل والتفكر والتدبر يف آيات هللا الكونية م  األسباب املوصلة إىل اليقني 

:     

  
                                      

وفيه هنشل ب  سعيد وهو مرتوك : ) وقال اهليثمي,  7579:مرق,  7/416أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  (0)

   9/345انظر جممع الزوائد (.

 .92033:رقم,  02/ 6أخرجه اب  أيب شيبة  (9)

ويف ضعيف اجلامع , (4302)ضعفه األلباين يف ضعيف الرتمذي و ,  4302: رقم,  5/319أخرجه الرتمذي  (4)

 .(ضعيف اإلسناد:)وقال( 0023)

 . 20:ه صسبق خترجي (3)
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  [.020,  021: عمران آل.]  فأخرب هللا  ع  حال

وما فيهما إىل اليقني , هؤالء املؤمنني كيف دفعهم تأملهم يف خملوقات هللا م  السموات واألرض 

 ففاضت ألسنتهم, واالستعاذة باهلل م  النار ؛ يقينًا منهم بأن هللا مل خيلق هذا الكون عبثًا , باآلخرة 

 .بسؤال هللا أن يقيهم م  عذاب النار 

يدل على هذا , م  أقوى األسباب املوصلة لليقني , فالتأمل يف خلق هللا وما فيها م  العجائب 

    : قول هللا تعاىل : آيات كثرية منها 

   

   

    

   

  [.3, 4:اجلاثية .] 

    : وقوله تعاىل 
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 [.9:الرعد]   فهذه اآليات تدل على أن املتأمل يف الكون م  السماء واألرض والشم

ويف املقابل فإن املوق  بلقاء هللا تعاىل هو الذي يدعوه يقينه إىل , والقمر يدعو إىل اليقني بلقاء هللا 

 . والتأمل يف خملوقات هللا التفكر 

ووضوحها , م  أسباب حصول إن كثرة األدلة وبياهنا  :"-رمحه هللا–قال الشيخ اب  سعدي 

 ,واإلخراج م  القبور , والنشور , يف العقائد الكبار , كالبعث  يف مجيع األمور اإلهلية , خصوصاً  اليقني

, فكما أنه أرسل رسله وأنزل   دى , وال يرتكهم عبثاً لم أن هللا تعاىل حكيم ال خيلق اخللق سفقد ع   وأيضاً 

كتبه ألمر العباد وهنيهم , فما بد أن ينقلهم إىل دار , حيل فيها جزاؤه , فيجازي احملسنني بأحس  اجلزاء 

 (0)0". , وجيازي املسيئني بإساءهتم

وكور الليل  ,بل سخر الشم  والقمر , ول  يرتك عباده س دى , فاهلل ما خلق هذا الكون عبثًا 

, ويرتدع ويرعوي , ويعترب معترب , يتعظ متعظ , والنهار على الليل ؛ لعله يتأمل متأمل , على النهار 

  : فقد قال هللا تعاىل , وجيد يف السري إىل هللا ويعمل 

    

                                      
 . 309/ 0تفسري السعدي  (0)
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  [ .69, 60:الفرقان.] 

فقال , يف ملكوت السموات واألرض دفعه إىل اليقني  وقد أخرب هللا تعاىل أن تأمل إبراهيم 

    :تعاىل 

  

  

   

  .[75:األنعام.]  

يا عائشة ذريين أتعبد : قال , ملا كانت ليلة م  الليايل : قالت  -رضي هللا عنها–وع  عائشة 

, مث قام يصلي , فقام فتطهر : قالت , وهللا إين ألحب قربك وأحب ما سرك : قلت , الليلة لريب 

مث : قالت , فلم يزل يبكي حىت بل حليته , مث بكى : قالت , فلم يزل يبكي حىت بل حجره : قالت 

يا رسول هللا : قال , فلما رآه يبكي , فجاء بمال يؤذنه بالصماة , بكى فلم يزل يبكي حىت بل األرض 

عبداً شكوراً ؟ لقد نزلت علي الليلة أفما أكون : قال , وقد غفر هللا لك ما تقدم وما تأخر , مل تبكي 

    ومل يتفكر فيها , ويل مل  قرأها , آية 
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  .[021:ال عمران] .)(0)  

, ج منها عربًا وعظات يزداد هبا إميانًا ويقينًا يستخر , فالذي يتتبع ويتأمل يف آيات هللا الكونية 

     : قال هللا تعاىل

   

    

 [.90, 91:الذاريات .] وقدرته الباهرة مما , أي فيها م  اآليات الدالة على عظمة خالقها

, والبحار , واألهنار , والقفار , واجلبال , واملهاد , واحليوانات , وف النبات قد ذرأ فيها م  صن

وما بينهم م  التفاوت يف , والقوى , وما ج بلوا عليه م  اإلرادات , وألواهنم , واختماف ألسنة الناس 

م الذي  يعرتفون وخص املوقنني باهلل ؛ ألهن (0)0 ( .والشقاوة , والسعادة , واحلركات , والف هوم , العقول 

  (9)9.فينتفعون به , ويتدبرون فيه , بذلك 
وإذا كان التأمل يف خملوقات هللا وآياته الكونية م  األسباب املوصلة لليقني فإن عدم اليقني باهلل 

 : وعدم اليقني بلقاءه وإنكار البعث م  األسباب املانعة م  التأمل والتفكر يدل على ذلك قوله تعاىل 

                                      
 . 493:سبق خترجيه ص (0)

 . 3/946تفسري اب  كثري  (0)

 . 5/15فتح القدير  (9)
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    [54:فصلت .]

فأخرب هللا أن شكهم يف البعث واحلساب ويف لقاءه كان سببًا يف حجزهم ومنعهم م  التأمل والتفكر ؛ 

ألن اليقني بالبعث واليوم اآلخر مع اليقني باهلل يوجب التأمل يف خملوقاته ويبعد ع  النف  الغفلة والبعد 

 . ع  هللا وهللا أعلم

: قال تعاىل , سبب للبعد ع  الغفلة ع  اآلخرة والتعلق بالدنيا  والتفكر والتأمل يف خملوقات هللا

    
   

    
    

     
   
   

     
   

   [ .1ـ7:الروم.] 

     : وقال هللا تعاىل 
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    [.35:الفرقان-

ر هللا يف هذه اآليات أشياء حمسوسة يراها العبد بعينه فإذا استشعرها يقينًا بقلبه وربطها فقد ذك [.51

 .خبالقه عظم اليقني يف قلبه وزاد رصيد إميانه 

وإذا تفكر املؤم  بكل ما يف هذا الكون دعاه إىل اليقني باآلخرة واليقني بأن املرجع واملعاد إىل هللا 

 قال تعاىل, وجيزي الذي  أحسنوا باحلسىن , ملوا ؛ ليجزي الذي  أساؤوا مبا ع  :   

     
   

   
   

  [ .40:النجم] 
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    :وقال تعاىل 

   
    
   

    [ .7:هود.] 

     :وقال تعاىل 

   
   

  [ . 7:الكهف.] 

 :اإلميان بالقضاء والقدر  :العاشر  

وال , ال يتحقق إميان العبد إال به  إن اإلميان بالقضاء والقدر رك  م  أركان اإلميان باهلل  

ع  رسول هللا   ع  أيب الدرداء ف, يتوصل العبد إىل حقيقة اليقني الكامل إال بالرضا بالقضاء والقدر 

 لم أن ما أصابه مل يك  ليخطئه وما أخطأه مل يك  ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت يع)  : قال

  (0)0(. ليصيبه

ل  جتد طعم حقيقة اإلميان حىت تعلم  إنك بينيا :) البنه أنه قال  عبادة ب  الصامت وع  

 ولإن  أ:) يقول  مسعت رسول اَّلل   , كيبوما أخطأك مل يك  ليص, أن ما أصابك مل يك  ليخطئك 

مقادير كل  اكتب:) قال (. ؟  ربِ  وماذا أكتب:) قال  ( اكتب: ) فقال له  ,(  هللا القلم خلقما 

 على غري هذا فلي  م  مات ) : يقول  يا بين إين مسعت رسول هللا, شيء حىت تقوم الس اعة 

 (9)9(.مينِ  

                                      
 .39:سبق خترجيه ص (0)

 . 050:سبق خترجيه ص (9)
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, فإن هذا يوجب سكينة النف  , وآم  وأيق  باهلل , فمىت رضي العبد بقضاء هللا وقدره 

 .ا ومها م  آثار اليقني باهلل وطمأنينته

 :البعد عن املعاصي والذنوب : احلادي عشر 

فإذا كان  , واحلظوظ النفسانيةاحملرمة مفارقة الشهوات :  اليقني العبد إىل هباصل م  األمور اليت ي

نة أصل التقوى مباي " : -رمحه هللا–؟ وقد قال اب  القيم  له اليقني , فأىن العبد منغمسًا يف شهواته

   (0)0" . مفارقتهم النف  وصلوا إىل اليقني قدر , فعلى , وهو مباينة النف  النهي

فإن اقرتاف املعاصي والتهاون هبا , ومفارقتها سببًا للوصول لليقني , وإذا كان البعد ع  املعاصي 

ال يزين : )  يدل على هذا قول رسول هللا  , ودليل على نقص اإلميان واليقني , سبب لضعف اليقني 

وال يسرق حني يسرق وهو , وال يشرب اخلمر حني يشرب وهو مؤم  , الزاين حني يزين وهو مؤم  

  (9)(.وال ينتهب هنبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤم  , مؤم  

فإذا ضعف اإلميان , واملراد باحلديث أن اقرتاف املعاصي م  أسباب ضعف اإلميان واليقني 

فم  نور هللا بصريته بنور , فاإلميان واليقني نور ينور هللا به عبده , هان العبد باملعاصي والذنوب است

 . فما يطفأها بالذنوب واملعاصي , اإلميان واليقني 

                                      
 . 9/42مدارج السالكني  (0)

 .040:سبق خترجيه ص (9)
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(: " ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤم :)   قولهمعلقًا على  -رمحه هللا–قال بدر الدي  العيين 

واالجتناب  ان واإلميان هو التصديق باجلنان واإلقرار باللسان ونوره األعمال الصاحلةينزع منه نور اإلميأي 

 (4)0".فإذا زىن أو شرب اخلمر أو سرق يذهب نوره ويبقى صاحبه يف الظلمة, ع  املعاصي 

يعين ينزع نور بصريته يف طاعة هللا لغلبة شهوته عليه "  : -رمحه هللا–ب  أيب صفرة  وقال املهلب

   :  تلك البصرية نور طفته الشهوة م  قلبه يشهد هلذا قوله عز وجلفكأن 

     

   [.30:املطففني].(0)  

فإن املؤم  حيتاج إىل صرب , وبعد أن استعراضنا السبل والطرق اليت يصل هبا العبد إىل اليقني 

  هذه الطرق سبيمًا للوصول إىل اليقني ؛ إذ ال ميك  أن يبلغ العبد درجة عالية وجماهدة حىت يتخذ م

 :وصدق هللا القائل , رفيعة م  اإلميان واليقني والعلم والعمل إال ببذل اجلهد يف الوصول إىل ذلك 

   
   

   
  [.62:العنكبوت.]    

 

 

 
 
 

                                      
  .04/97عمدة القاري  (4)

 . 94/965عمدة القاري  (0)
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 رابعال املبحث
 آثار ومثرات اليقني
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 املبحث الرابع

 آثار ومثرات اليقني
, ويبدو عليه صفاء اليقني , فإنه يظهر عليه آثار اليقني , إن م  سعى باألسباب املوصلة لليقني 

 .لى ذكر مثرات اليقني العامة سأحرص هنا ع, وقد سبق يف ثنايا البحث الكثري م  آثار اليقني 

 : التحلي بالصرب : األول 

ال يطيقها إال املوق  باألجر والثواب م  عند هللا , وخلة حممودة , وخلق نبيل , الصرب منزلة عالية 

  , والصرب ع  , فالصرب رفيق درب املوقنني ؛ ألن اليقني حيمل صاحبه على الصرب على الطاعة

 .ملصائب واآلآلم والصرب على ا, املعصية 
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 , ويتنعم به وال ميك  للعبد أن يصرب إن مل يك  له ما يطمئ  له:"  -رمحه هللا –قال اب  تيمية  

  (0)".وهو اليقني , , ويغتذي به 

؛  , ويرك  إليه , ويتلذذ به , وإمنا إذا كان له شئ يتنعم به  يصربمل العبد إذا كان فارغ القلبف

 . , فما يصدر منه شئ خيالف مقتضى الصرب  , ويسك , ويصرب فإنه يرك 

ويوضح معامل السري إىل , ويهدي للخري , الصرب ضياء ؛ ألنه ينري الطريق  وقد جعل الرسول 

واحلمد هلل , الطهور شطر اإلميان :)  قال رسول هللا : قال  فع  أيب مالك األشعري ,  هللا 

والصدقة , والصماة نور , ن أو متأل ما بني السماوات واألرض وسبحان هللا واحلمد هلل متآل, متأل امليزان 

فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها , والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو , والصرب ضياء , برهان 

.)(9)  

, حقر ما يعظمه الغافلون في   , يقنيالعليه مصائب الدنيا حبسب ما معه م   نيهو  الصابر املوق ف

 , ويقال لهساك  الفؤاد ,  مطمئ  القلب,  وميوت موقناً ,  , فيحىي موقناً  م على ما يزولفضل ما يدو وي  

 . اللهم اجعلنا كذلك (0)(. على اليقني كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء هللا:) 

أو , فإذا فعل طاعة ,  ومما ي قوي عزمية اإلنسان على الصرب يقينه باجلزاء والثواب م  عند هللا 

صرب على  وأيق  باجلزاء والثواب م  عند هللا , أو هنى ع  منكر , أو أمر مبعروف , ىل هدى دعا إ

, وأمره باملعروف وهنيه ع  املنكر , ما يماقيه م  تعب عند فعله للطاعة أو عند وجود أذى عند دعوته 

                                      
  . 9/960ستقامة اال (0)

 .965: سبق خترجيه ص (9)

وصححه األلباين يف صحيح ,  3961: رقم,  9/0396واب  ماجه ,  95044: رقم, 6/042أخرجه أمحد  (0)

  (.4334)ويف صحيح اب  ماجه , ( 9930)ويف صحيح اجلامع , ( 4557)الرتغيب والرتهيب 
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 :قال هللا تعاىل ,  ؛ يكون صربه على املقدور على حسب يقني العبد باملشروعف

      
    

  [.61:الروم.] وأن ال يتشبه بالذي  ال  فأمره أن يصرب ,

, وخفوا  لعدم يقينهم ع ِدَم صربهم" : -رمحه هللا-, فإهنم كما قال اب  القيم  يقني عندهم لعدم الصرب

؛  , فم  قل يقينه وال استخفوا, , وما خفوا  ؛ لصربوا م اليقني واحلق, ولو حصل هل واستخفوا قومهم

, وم  ال يقني  , وعقل ألنه ذو لب؛ , فاملوق  الصابر رزي   وم  قل صربه خف واستخف, قل صربه 

 , تلعب به األهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشيء اخلفيف ؛ خفيف طائش , وال صرب عنده له

."(9)  

  (4)(.فأنا آخذ حبجزكم ع  النار وأنتم تقحمون فيها :)  النيب  وقد قال

, تتهافت يف  , جاهلة مبصاحلها , وهي صغرية النف  , وسرعة حركتها وانتشارها شبههم بالفراش خلفتها

 . , ويكون سبباً إلحراقها , وإىل الضياء ؛ ألهنا تنجذب إىل النور النار

قال هللا ع  قد و ,  إنه استخفه:  ذا يقال مل  أطاع م  يغويهوهل:" - رمحه هللا-يقول اب  القيم 

   : فرعون بأنه

    

    [53:  لزخرفا.]  اخلفيف ال فإن

  (0)". , وصاحب اليقني ثابت يثبت بل يطيش

                                      
 .  55: التبيان يف أقسام القرآن ص (9)

  .   9913: رقم,  3/0712ومسلم ,  6001: رقم,  5/9472خاري أخرجه الب (4)

 . 909 – 900: الفوائد ص (0)
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وال على القيام مبا أوجبه هللا عليه ؛ ولذلك ال , قو على الطاعة فمىت فقد العبد الصرب واليقني مل ي

 :قال تعاىل , يبلغ العبد أن يكون م  أئمة اهلدى إال إذا مجع هللا له بني الصرب واليقني 

   
   
   

   

[.93:السجدة  .] فقال , م  هذه اآلية عبارة طيبة  -رمحه هللا–وقد أخذ شيخ اإلسمام اب  تيمية ":

 (9) . "بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدي  

وكافة جماالته , ما صريهم أئمة وقادة يهدون الناس إال مبا وهبهم م  الصرب بكل أنواعه  فاهلل 

والصرب على أقدار هللا اليت تأتيهم م  أجل دعوهتم إىل , رب على املعصية والص, م  الصرب على الطاعة 

وهنيهم ع  املنكر ؛ ألن اإلنسان مىت نصب نفسه داعية فقد عرض نفسه , وأمرهم باملعروف , احلق 

لألذى م  الناس ؛ ألنه بذلك حيول بني الناس وبني أهوائهم ورغباهتم ؛ ولذلك يقول هللا تعاىل على 

  :  مان لسان لق

  
   

   
      

   . [07 : لقمان .] 

على دفع ما  جهاده : وأما جهاد الشيطان فمرتبتان إحدامها"  : -رمحه هللا  -قال اب  القيم 

لقي إليه م  جهاده على دفع ما ي  : الثانية , لقي إىل العبد م  الشبهات والشكوك القادحة يف اإلميان ي  

                                      
 . 9/053مدارج السالكني  (9)
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قال , الصرب ة يكون بعد: والثاين , اليقني  ةيكون بعد: فاجلهاد األول , اإلرادات الفاسدة والشهوات 

     : تعاىل

   
   

   

[.93:السجدة .]  واإلرادات , فالصرب يدفع الشهوات , فأخرب أن إمامة الدي  إمنا تنال بالصرب واليقني

  (0)". واليقني يدفع الشكوك والشبهات, الفاسدة 

وحميط هبم يزيده صربًا على ما ,  مطلع عليهم فإن هللا, وإن يقني العبد أنه مهما كاد له أعداؤه 

    :قال هللا تعاىل , والنهي ع  املنكر , جيده م  أذى وبماء يف سبيل األمر باملعروف 

   
   

    
   

    
    

  [.091: ل عمرانآ  .] 

واحتمال األذى الذي جيدونه يف سبيل , وأرشدهم للصرب على طاعته , عباده  ولقد حث هللا 

    :فقال تعاىل , ذلك 

  
   

    
    

                                      
 . 4/01زاد املعاد  (0)
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  .[ 053,  054 : البقرة.] 

 :وحياة املوقن ال ختلو من حالني 

به خري ورمحة أيق  أن هللا سيسأله ع  فإذا أصا, بماء ونقمة  :واآلخر, خري ونعمة  :أحدمها 

, فيصرب وحيتسب , وإذا أصابه بماء وحمنة أيق  أنه يف امتحان م  هللا , فيشكر هللا عليها , هذه النعم 

ولي  ذلك ألحد , عجبًا ألمر املؤم  إن أمره كله خري )  : قال رسول هللا : قال  فع  صهيب 

  (0) . (وإن أصابته ضراء صرب فكان خري له, خري له  إن أصابته سراء شكر فكان: إال للمؤم  

يدفعه للصرب والتحمل ملا , وإن يقني املؤم  بأن طريق اجلنة شاق عسري مليئ باملكاره والصعاب 

حفت اجلنة بالكاره :"  قال النيب : قال  فع  أن  ب  مالك , يماقيه وجيده م  مكاره ومشاق 

." (9)  

؛ ألنه لي  دون الصرب إال  وهو الصرب, يرو ض نفسه على احلد األدىن العبد جيب عليه أن إذن ف

ما فات فإنه ال و ,  يرجعال ميك  أن ما ذهب ف,  , وال ي سرتد املفقود فيذهب األجر , اجلزع والسخط

, فإنه  وأما إذا سخط , ؤجر على هذه املصيبة؛ لي   , وبالتايل لي  على العبد إال أن يصرب ميك  أن يعود

  . نه يسلو سلو البهائم م  غري احتساب وال صربفإالنهاية يف , و  , ويفوته األجر يأمث

                                      
 . 016:سبق خترجيه ص (0)

 . 9199: رقم, 3/9073أخرجه مسلم  (9)
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فقد يكون علم , واليقني استقرار اإلميان يف القلب علمًا وعممًا :"  -رمحه هللا-قال اب  القيم

 (0)".العبد جيدًا لك  نفسه ال تصرب عند املصائب بل تطيش 

   . فلي  عليك إال الصرب م  جديد إىل هذه احلياة الدنيافما ميك  أن يرجع  فإذا مات لك حبيب

اللهم هب لنا يقيناً بك حىت "  : ال يقوم م  جملسه حىت يقول-رمحه هللا -وكان عطاء اخلراساين 

, وال يأتينا م  هذا الرزق إال ما  , وحىت نعلم أنه ال ي صيبنا إال ما ك تب علينا هتون علينا م صيبات الدنيا

  (9)". بهقسمت لنا 

مهما طال ليل , وال اجلزع , وصاحب اليقني صبور ذو جلد وقوة واحتمال ال يعرف اليأس 

, فإن الليل إذا اشتدت ظلمته فإن ما بعده إال فجر ساطع , ومهما اشتدت وطأة اآلآلم , الظاملني 

ال  ل صرب وجلدأه فأهل اليقني, ورب حمنة منحة , ورب ضرة نافعة , وكما قيل اآلآلم حماض  اآلمال 

, وتسلط  نكباتو , , وحم   , وبمايا , وبالتايل فمهما وقع على األمة م  مصائب يعرفون اليأس

, ضعف صربهم  , فمَ  َضع ف يقينهم فإن أهل اليقني ختتلف مواقفهم ع  غريهم م  الناس,  األعداء

 .له واستسلما, و  باألمر الواقعورضوا  وقل جلدهم

ال يكلف  , وهللا  , وطاقتهم , ويفعلون ما يف وسعهم , ويثبتون ربونفيص:  وأما أهل اليقني

؛ استعملوا معه ألوان  , ومكنهم م  رقاب عدوهم , مث بعد ذلك إذ أقدرهم هللا  نفسًا إال وسعها

 . , وشرعها هلم هبا العزائم اليت أمرهم هللا 

                                      
 . 0/909الفوائد  (0)

 .0/921جامع العلوم واحلكم  (9)
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, وهؤالء هم الذي  يغري هللا على  عألمر الواقل ونلمتسسي, وال  , ويثبتون على مبادئهم فيصربون

 . أيديهم وإن طال الزمان

فتظهر عليه آثاره فيهون , إن الصرب م  أجل الصفات اليت تظهر على املوق  : وحاصل القول 

 .وما يواجهه م  مشاق ومتاعب , عليه ما يماقيه م  مشاق يف حتمل التكاليف الشرعية 

 :دخول اجلنة والنجاة من النار : الثاين 

, يقني متصل م  هنا إىل هناك م  غري  تصديق ممتد م  الدنيا إىل اآلخرةعبارة ع  اليقني 

    : , قال هللا تعاىل انفصال

    
   

   
 . [3:البقرة]. 

, ومبا جاء  وأخبار, وأخماق , وشرائع , م  شعائر  به احلبيب املصطفى إميان بكل ما جاء 

 :  وحن  به مؤمنون, به النبيون م  رهبم ال نفرق بني أحد منهم 

      مبا

,  ونار , وجنة , وشفاعة, وميزان , وحساب , ووقوف  , ونشور, وبعث , يف اآلخرة م  حياة برزخية 

   :يوقنون بالرجوع إىل هللا موالهم احلق 

   

      والظ ,

 . بني اإلميان والعمل الصاحلهللا له  م  مجع وق  باآلخرة حق اإليقان إالوال ي  ,  هنا مبعىن اليقني
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وما أكرمها م  خامتة حني يكون هناية يقني العبد , اية وأجلها م  هن, وما أعظمها م  مثرة 

 .وخامتة ما كان جيده يف دنياه دخول اجلنة والنجاة م  النار , جنات اخللود 

 م  مات يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً : ) قال  أن رسول هللا   معاذ ب  جبلفع  

النطق بالشهادتني يقينًا م  القلب سبب  نيب فجعل ال (0)(. م  قلبه دخل اجلنة رسول هللا موقناً 

م  قال ال إله إال :)  قال رسول هللا : قال  لدخول اجلنة يدل على هذا أيضًا حديث أيب هريرة 

  (9)(.هللا موقناً دخل اجلنة 

أشهد أن ال إله إال هللا , وأين رسول هللا ال يلقى :) قال قال النيب : قال  وع  أيب هريرة 

 (4) (.هبا عبد غري شاك فيهما إال دخل اجلنة هللا 

                                      
والنسائي يف السن  ,  52: رقم, 91/31والطرباين يف املعجم الكبري,  99004:رقم,  5/992أخرجه أمحد  (0)

,  9/717واب  خزمية يف التوحيد , ( 0043)؛ ويف عمل اليوم والليلة رقم  01274: رقم ,  47/ 6الكربى  

وب  ماجه رقم , ( 471)واحلميدي رقم , ( 9690)رقم , 7/76والبزار , ( 0367)والطرباين يف الدعاء رقم 

: رقم , 344/ 0واب  حبان ,  06:رقم, 0/51واحلاكم ,  001: رقم, 0/71وعبد ب  محيد يف مسنده , ( 4726)

   .واحلديث صحيح ,  914

واخلطيب يف ,  6999:رقم ,  00/20وأبو يعلى ,  771:رقم,  0/941أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط (9)

:" وقال الرتمذي ( 4513: ) والرتمذي رقم,  4:رقم 0/01والبزار ,  5/36ية وأبو نعيم يف احلل,  3/99تارخيه 

". رواه البزار والطرباين يف األوسط والصغري ورجاله رجال الصحيح :" وقال اهليثمي " . حس  غريب م  هذا الوجه

. وغريمها  (910)وب  حبان رقم ( 96)ويشهد له حديث عثمان ب  عفان عند مسلم رقم .  0/07جممع الزوائد 

  . 0/401وعبادة ب  الصامت عند أمحد 

 .03:سبق خترجيه ص (4)
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وال يعمل الصاحلات وجيد يف السري إىل الطاعات إال املوق  جبنة عرضها األرض والسموات كما 

ال يقدم  أحد  : )ألصحابه يوم بدر قال رسول هللا قد ف,  يف قصة عمري ب  احلمام األنصاري 

قوموا إىل جنة عرضها :)  هللا    فقال رسول, شركون فدنا امل, منكم إىل شيء حىت أكون أنا دونه 

يا رسول هللا جنة عرضها السماوات :  يقول عمري ب  احلمام األنصاري : قال ( السماوات واألرض 

ال  : قال, ما حيملك على قولك بخ بخ  :) فقال رسول هللا , بخ بخ  : قال, نعم : قال , واألرض 

فأخرج مترات م  قرنه , ( فإنك م  أهلها : ) قال , ة أن أكون م  أهلها وهللا يا رسول هللا إال رجاء

فرمى مبا  : قال , لئ  أنا حييت حىت آكل مترايت هذه إهنا حلياة طويلة  : مث قال, فجعل يأكل منه  

 (0)(. كان معه م  التمر مث قاتلهم حىت قتل

فتنصبغ أعماله وأقواله , ل العبد أن يرافق اليقني عم: م  أسباب دخول اجلنة  وقد جعل النيب 

: وأهل اجلنة ثماثة :) ...يقول  أنه مسع الرسول  يدل على هذا حديث عياض ب  محار , باليقني 

ورجل عفيف فقري , ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قرىب ومسلم , ذو سلطان مقسط مصدق موق  

  (9)(.متصدق

اللهم أنت ريب : د االستغفار أن يقول العبد إن سي:) قال  ع  النيب  وع  شداد ب  أوس 

أعوذ بك م  شر ما , ووعدك ما استطعت , وأنا على عهدك , وأنا عبدك , ال إله إال أنت خلقتين 

فإن قاهلا حني يصبح موقناً , فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت , أبوء لك بنعمتك علي , صنعت 

 (4)(. ميسي موقناً هبا دخل اجلنة وإن قاهلا حني, هبا فمات دخل اجلنة  

فم  قال هذا الدعاء موقنًا دخل اجلنة ؛ ألنه جيمع معاين التوبة كلها ؛ وهلذا استعري له اسم 

ألن فيه ذكر : وقيل , وي رجع إليه يف األمور , وهو يف األصل الرئي  الذي ي قصد يف احلوائج , السيد 

                                      
 . 574: سبق خترجيه ص (0)

 . 64:رقم, 3/9027أخرجه مسلم  (9)

 . 5237: رقم, 5/9494أخرجه البخاري  (4)
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وهناية االستكانة مل  ال , وهو غاية التضرع , أنقص احلاالت وذكر العبد ب, هللا تعاىل بأكمل األوصاف 

  (3).يستحقها إال هللا 
ال يكاد , بعيد ع  املعاصي , واملؤم  مبضمونه كثري الطاعات , والغالب أن املوق  هبذا الدعاء 

ل اجلنة ملا فكان جزاء م  قاهلا دخو , وهللا يعفو عنه بربكة هذا االستغفار , يقع منه املعصية إال هفوات 

 .استقر يف قلبه م  تعظيم هللا تعاىل وحقارة نفسه 

ومل يقيده ليشمل مجيع أنواع النعم مبالغة مث , اعرتف أواًل بأنه أنعم عليه :"  -قال الطييب رمحه هللا

  (0)".مث بالغ فعده ذنباً مبالغة يف التقصري وهضم النف  , وأنه مل يقم بأداء شكرها , اعرتف بالتقصري 

وانصبغ به كان سببًا لدخول اجلنة , األحاديث اليت تدل على أن اليقني إذا خالط العمل و 

 :والنجاة من النار كثرية منها 

منذ مسعته م   مل أحدث به أحداً  أال أحدثكم حديثاً  :) قال حصني حديث عمران ب  . 0

وأين نبيه ,   علم أن هللا ربه م) : يقول   مسعت رسول هللا , خمافة أن يتكل الناس عليه رسول هللا 

فجعل  (9).(أو حرم هللا جلده على النار , وأومأ بيده إىل جلده حرمه هللا على النار , م  قلبه  موقناً 

 .سبب لتحرمي النار على جسده  اليقني باهلل وبرسوله 

م  شهد أن ال إله إال هللا وحده ال : ) قال  ع  النيب   ب  الصامت عبادةحديث .9

, وروح منه , وكلمته ألقاها إىل مرمي , وأن عيسى عبد هللا ورسوله , عبده ورسوله  شريك له وأن حممداً 

                                      
 .  99/971عمدة القاري ,  00/22انظر فتح الباري  (3)

 .  99/971عمدة القاري  (0)

 . 03:سبق خترجيه ص (9)
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فهذا احلديث يوضح أن العمل  (4) . ( والنار حق أدخله هللا اجلنة على ما كان م  العمل, واجلنة حق 

 .املقرون باليقني سبب لدخول اجلنة 

إن الشيطان قعد الب  آدم :) يقول  عت رسول هللا مس: قال  سربة ب  أيب فاكه حديث .4

, فعصاه فأسلم , تسلم وتذر دينك ودي  آبائك وآباء أبيك : فقال , فقعد له بطريق اإلسمام , بأطرقه 

, هتاجر وتدع أرضك ومساءك وإمنا مثل املهاجر كمثل الفرس يف الطول : فقال , مث قعد له بطريق اهلجرة 

 , فتقاتل فتقتل, جتاهد فهو جهد النف  واملال : فقال , له بطريق اجلهاد  مث قعد, فعصاه فهاجر 

على هللا  فم  فعل ذلك كان حقاً : )  فقال رسول هللا  , فعصاه فجاهد, ويقسم املال , فتنكح املرأة 

 وإن غرق كان حقاً , وم  قتل كان حقا على هللا عز وجل أن يدخله اجلنة , عز وجل أن يدخله اجلنة 

 (0)(.على هللا أن يدخله اجلنة أو وقصته دابته كان حقاً , ى هللا أن يدخله اجلنة عل

فكان جزاؤه , م  اجلزاء والثواب  فهو عصى الشيطان واتبع رضى الرمح  يقينًا مبا عند هللا 

 . دخول جنات النعيم 

قال ,  كتفلما س, ينادي  لفقام بما,   كنا مع رسول هللا: يقول   هريرة حديث أيب.3

 (9)(.نة ل هذا يقيًنا دخل اجلمثم  قال :)  رسول هللا 

                                      
 .019:سبق خترجيه ص (4)

وصححه األلباين يف السلسلة ,  4043: رقم , 6/90والنسائي ,  06111:رقم, 4/314أخرجه أمحد  (0)

 ( .9272)الصحيحة 

واب  حبان ,  745:رقم, 0/490واحلاكم ,  673:رقم, 9/93والنسائي ,  1612: رقم, 9/459أخرجه أمحد (9)

صححه األلباين يف صحيح , (. رجاله رجال ثقات :) -رمحه هللا-ؤوطوقال شعيب األرن,  0667:رقم, 3/554

 (.673)ويف صحيح النسائي , ( 936)الرتغيب والرتهيب 
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فهذه األحاديث وغريها تبني وتوضح لنا أن األعمال الصاحلات مىت رافقها اليقني كانت سبباً 

 .لدخول اجلنة والنجاة م  النار 

: هلا م  عمل بثماث خصال أعطاه هللا اجلنة أو : " -رمحه هللا- (هـ 023 :ت) قال شقيق البلخي

ن يكون مبا يف يد هللا أوثق مما يف أ : والثاين, ومجيع جوارحه , ومسعه , ولسانه ,  بقلبه معرفة هللا 

م   وال حيرك شيئاً ,  وهو مستيق  أن هللا تعاىل مطلع عليه, يرضى مبا قسم هللا له : والثالث , يديه 

وال , ري الثقة باهلل أن ال تسعى يف طمع وتفس, فذلك حق املعرفة , جوارحه إال بإقامة احلجة عند هللا 

وال , وال ختشى م  شيء سواه , وال ختاف دون هللا سواه , وال ترجو دون هللا سواه , تتكلم يف طمع 

  (0)".  دون هللا يعين يف طاعته واجتناب معصيته حيرك م  جوارحه شيئاً 

: مات وهو يوق  بثماث اعلموا أنه م   :"حضره املوت حني  قالأنه   ع  معاذ ب  جبلو 

فإما قال : قال ب  سريي  " . وأن هللا يبعث م  يف القبور , وأن الساعة آتية ال ريب فيها , بأن هللا ربه 

  (9)". ينجو م  النار: وإما قال , يدخل اجلنة : 

 اً وحزن لو أن اليقني استقر يف القلب كما ينبغي لطار فرحاً :" قال  -رمحه هللا–الثوري  ع  سفيان
        (4) . " م  النار إىل اجلنة أو خوفاً  شوقاً 

 :قال الشاعر 
 . الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مبقـر عاثـ  عثـمل يك             ت  ـــــة محــــــــــــاعة اخلفيــــــــــــــفإذا الس
 .ال ـــــــــــــــــــــــــــواألعموعرض األقوال                والبعث  وتـل اليقني باملـحن  أه
 . الـــــــــــــــــــــــــــــا واإلمهـول البقــهللا بط              ذر  ــــــــــــــــــــــوي وقد أعـــــــــــــــــمث ال نرع

 .ال ـــــــــــــــــــــظ األثقـاهـت بـنبزاداً وجت              ى هللا  ـــــــــــــــــــو تزودت م  تقـــــــــــــــــــــل
                                      

 . 69,  1/60أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء  (0)

 . 91559:رقم, 915/ 00أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  (9)

 . 07/ 7أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)
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 .وال ــــــــــــــــني واألمـوز األهلـف جـكي             ا اجلامع الذي لي  يدري  ـــــــــــأيه
 .مال ــــــار واإلقـل اإلكثـوقف أهـوامل              وي يف احلساب والبعث  ـــــــــــــــــيست
 (3).ال ـــــــــــــــــــــــــــــــف األعمـالـــــــــــــــــــــــــإال بس               ة ـنــــــــــــــواجل ارـون النـم ال يتقسمـث

 :املبادرة إىل فعل الطاعات واجتناب املعاصي والسيئات : الثالث 

واحلرص , اعات إن اليقني بكافة صوره ومجيع جماالته وأنواعه له أثر عجيب يف الرغبة يف فعل الط

قال , والبعد عنها خوفاً م  أثرها وعاقبتها , كما له أثر  يف الرهبة عند فعل املعاصي , عليها رجاًء لثواهبا 

     : هللا تعاىل 

   
   

   

 [ .001:الكهف .] فاآلية تدل على أن اليقني بلقاء هللا  جيعل العبد يبادر إىل

 .والبعد ع  السيئات م  الشرك فما دونه مما حيبط العمل الصاحل , العمل الصاحل 

    : وقال تعاىل 

    
     

  [ .05:اجلاثية .] ففي اآلية داللة على أن م  مثرات

 . اليقني باآلخرة املبادرة للطاعات والبعد ع  السيئات

, م  كان يؤم  باهلل واليوم اآلخر فما يؤذ جاره ) :قال  ع  النيب  ففي حديث أيب هريرة  

باهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو  وم  كان يؤم , وم  كان يؤم  باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه 

 (0)(.ليصمت 

                                      
 . 0/10مل قصر األ (3)
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يف هذا احلديث أن اليقني باهلل واليوم اآلخر مها أساس الرغبة يف فعل الطاعات م   فذكر النيب 

 .والرهبة ع  فعل املعاصي م  سئ الكمام وأذية اجلار وغريها , الكلمة الطيبة وإكرام اجلار والضيف 

   :قال هللا تعاىل و 

   
   

   .[9, 0: املاعون.] اإلميان باليوم اآلخر لي  ف

  :كم  قال هللا تعاىل فيهم , بل حيمل صاحبه على إطعام اليتيم واملسكني  جمرداً  اعتقاداً 

   
   

   
    

    

    ماذا يرجون ؟   

    

  [ . 01,  2:اإلنسان .]بأن  اً إيذانه اآليات هذف

جلزاء هو الوازع احلق الذي يغرس يف النف  جذور اإلقبال على األعمال الصاحلة حىت اإلميان بالبعث وا

وال , وال احتياج إىل آمر , لفة فزكت وانساقت إىل اخلري بدون ك  , لقًا هلا إذا شبت عليه يصري ذلك خ  

واألعمال , وآم  الرقباء جاء بالفحشاء , إىل خمافة مم  يقيم عليه العقوبات حىت إذا اختلى بنفسه 

 . النكراء 

يا بين العمل ال " : رضي هللا عنهما -قال لقمان البنه : قال  -رمحه هللا –البصري  ع  احلس و 

وقال لقمان :  -رمحه هللا– احلس  أيضاً  , قال"  يستطاع إال باليقني , وم  يضعف يقينه يضعف عمله

                                                                                                          
 .356:سبق خترجيه ص (0)
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لبه باليقني والصحة , وإذا جاءك م  قبل يا بين إذا جاءك الشيطان م  قبل الشك والريبة فاغ ": البنه 

 قةار فالكسل والسآمة فاغلبه بذكر القرب والضمة , وإذا جاء م  قبل الرغبة والرهبة فأخربه أن الدنيا م

       (0)" . ومرتوكة

املؤم  جتده ال حيتقر شيئًا م  الطاعات أن  على قلبعندما يغلب  اليقني بالثواب والعقابف

فتجده حيرص على الطاعات واخلريات مهما قلت , غر شيئاً م  املعاصي أن يتجنبها وال يستص, يفعلها 

   :ويبتعد ع  املعاصي والسيئات مهما صغرت ؛ ألنه يوق  بقوله تعاىل , 

    
     

    [.1 ,7:الزلزلة.]  وكلما كان هذا

 .والتشمري للطاعات أبلغ , اليقني يف القلب أقوى كلما كان االحرتاز ع  املعاصي أشد 

؛  والتشمري واملسارعة واملسابقة يف اخلريات حيمل صاحبه على اجلد يف طاعة هللا  إذن فاليقني

 . , ويهجرون اللذات ولذلك فإن أصحابه ميتطون العزائم

, وقلة املقام يف منزل  علموا طول الطريق , وما ليل احملب بنائم : " -ه هللارمح-اب  القيم قال 

وهذا  ,  ز, وطووا املفاو  , فقطعوا املراحل , وجد  هبم السري إىل منزل األحباب ؛ فسارعوا يف اجلهاز التزود

ائه حبيث كأنه ينظر , وما أعد ألولي فإن القلب إذا استيق  ما أمامه م  كرامة هللا , كله م  مثرات اليقني

؛ زالت عنه الوحشة اليت  , رأى ذلك عياناً  , ويعلم أنه إذا زال احلجاب إليه م  وراء حجاب الدنيا

وهذه أول مراتب اليقني وهي علمه وتيقنه وهي والن له ما استوعره املرتفون ؛  , جيدها املتخلفون

   (0)...". رئي للبصر الكشاف املعلوم للقلب حبيث يشاهده وال يشك فيه كانكشاف امل

                                      
 .0/41رواه اب  أيب الدنيا يف اليقني  (0)

 . 0/032مفتاح دار السعادة  (0)
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وإن الناظر إىل أحوال بعض الناس يرى منه اجلد والكد والتعب والنصب واملبادرة إىل أمور الدنيا 

هذا اإلنسان يقدم نفائ  وإال فما الذي جيعل , ولكنه ثقيل متباطأ متكاسل عاجز يف أمور اآلخرة , 

إذا أراد  غرض م  أغراض الدنيا يف حني أنه يف سبيل الوصول إىل األموال اليت تعب يف مجعها وحتصيلها

 ؟  يفكر وحيسب احلسابات - ولو قلت - أن يتصدق بصدقة

ما لديه م  ثياب فيبخل أن يعطي اجلديد  َقلِ بيـ  تصدق يإذا أراد أن بعض الناس  ما الذي جيعل

 :هللا  قوليوق  بألنه ؟  , فيتصدق هبا يبحث ع  األشياء اجليدة املوق  وجيعل اآلخر, واجليد , منه 

     
     
     

     .[29:آل عمران .]الذي جيعل الناس وم

 قربًا هلل ؟ ملاذا يرتدد اإلنسان ع  الصيام ت , وال يتأخرون ع  الدنيا يتأخرون ع  طاعة هللا 

 , وأن عافيته تتوقف على ذلك مث إذا كان ذلك بنصيحة م  الطبيب -وهو م  َأَجل  القربات -وتطوعاً 

, حيث منع  , ويبقى يف حال يرثى له هبا عدوه , ويرتك أنواع الطيبات ؛ فإنه يرتك هذا الطعام والشراب

, ما الذي جيعله يفعل  صعب حتصيلها, وصار ال يأكل إال بعض األمور اليت يًا نفسه أشياء كثرية جد

االمتثال , فما الذي مينع العبد م  املسارعة يف  , وعافية مرجوة ليست متيقنة ؟ هو صحة متوقعة ذلك

   : , وخربه صدق وحق عنها أخرب هللا اليت  رمواباأل

     [.17:النساء . ] 

     

  .[099:النساء .]الذي جيعل الناس يتفاوتون هذا التفاوت هو اليقني . 

, وأما ما  عباد الرمح  أم ا ما وك َلك م هللا به فتضيعونه ": - رمحه هللا-فلذلك يقول بمال ب  سعد 

, وبـ لنٍه عما  لب الدنيا, أََذو وان عقول يف ط , ما هكذا بعث هللا عباده املوقنني تكفل لكم به فتطلبونه
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, فكذلك أشفقوا م  عذاب هللا  فكما ترجون رمحة هللا مبا تؤدونه م  طاعة هللا عز وجل! ؟ خ لقت م له

       ." (0)مما تنتهكون م  معاصى هللا 

ما رأيت يقيناً ال شك فيه أشبه م  شك ال يقني فيه م  "  : -رمحه هللا–ي ويقول احلس  البصر  

 (9) . " أمرنا هذا

,  , وال نستعد له , وال نعمل لذلك احلساببو , , وباجلزاء  أننا نوق  باملوت: ومعىن كمامه   

   . مساخطه و هللا  ي, وإمنا هنجم على معاص , وال نرى َحِذراً خائفا منها نوق  بالنار

عل احلسنات والبعد واليقني بأن احلياة الدنيا فانية زائلة واآلخرة باقية خالدة جيعل العبد يسارع بف

   : ع  السيئات يدل على هذا قوله تعاىل 

   
    
     

    
     

     
   

   

   [ .31, 42:غافر .] كما أن اآلية

 .تدل على أن اليقني باجلزاء يوم القيامة يدفع لعمل الصاحلات والبعد ع  السيئات 

 :اخلشوع يف الصالة : الرابع 

                                      
 .  5/940أخرجه أبو نعيم يف احللية  (0)

 . 4/949املرجع السابق  (9)
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مع أن اخلشوع هو لب , ب عزيز يكاد أن يكون نادرًا بني املصلني اخلشوع يف الصماة مطل

, مسيت الصماة صماة ؛ ملا تتضم  م  اخلشوع : وقد قيل , ال عربة للصماة بدوهنا , الصماة وروحها 

  (0). واملصلي يلني وخيشع , واخلشية هلل مأخوذ م  صليت العود إذا لينته 

أو , تنا تنبع م  جماالت اليقني سواء اليقني باملوت وإن الطريق إىل أن حنقق اخلشوع يف صما

, وكأنك قمت بني  وكأنك تشاهد اجلنة والنار أمام عينك, أو اليقني باآلخرة , اليقني بلقاء هللا تعاىل 

 . يف موقف احلساب يدي هللا 

م  صفات  ما ذكره هللا  اليقني باليوم اآلخر سبب للخشوع يف الصماةوالدليل على أن 

فتوعده بالويل لضعف اليقني عنده مما جعله يتهاون يف أداء , ملكذب بالدي  م  التهاون يف الصماة ا

  : فقد قال هللا تعاىل متوعدًا  , الصماة 

   
      . [

   : قال  أنبعد  [.5, 3: املاعون 

   .[0:املاعون.] 

إحضار القلب يف : م  وسائل حتقيق اخلشوع يف الصماة  –رمحه هللا –وقد ذكر اب  رجب 

وأمورها قبل , أنه على املصلي أن يفرغ قلبه ما استطاع م  شواغل الدنيا : ومعناه : " فقال , الصماة 

فما عماج إلحضاره إال صرف اهلمة , فيه قلبك ضرورة فمىت أمهك أمر حضر , أن يدخل يف الصماة 

, واحتقار الدنيا , وانصراف اهلمة ختتلف أحواهلا قوة وضعفًا حبسب قوة اإلميان باآلخرة , إىل الصماة 

                                      
 . 0/411اإلنصاف للمرداوي  (0)
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فعليك أن جتتهد يف , فاعلم أن سبب ذلك ضعف اإلميان , فمىت رأيت قلبك ال حيضر يف صماتك 

 (0) ".تقويته 

, وأقواله , وأفعاله , وسكناته , ظهر اخلشوع واخلشية يف حركاته  مبراقبة هللا  والعبد مىت أيق 

  :فقد قال هللا تعاىل 

   
    

   
   
   

  [.36,  35:البقرة.]  ساسي يف األسبب هو الفهذا

وكلما كان العبد  ,واليقني برؤيته للعبد ,  استحضار نظر الرب جل جماله إليكوهو  , حتصيل اخلشوع

  إذا حصلت الغفلة عالعبد  , وإمنا يفارق اخلشوع قلب أكثر استحضاراً هلذا املعىن زاد اخلشوع يف قلبه

 . ومراقبته استشعار نظر هللا 

يب أيوب أيدل على هذا حديث , اليقني باملوت : ومما يعني على حتقيق اخلشوع يف صماتنا 

إذا قمت  : ) فقال,  وجزعلمين وأيا رسول هللا : قال ف,  إىل النيب  رجل جاء: قال   األنصاري

  (0)(.ع صماة مود  ليف صماتك فص

                                      
  . 03:اخلشوع يف الصماة الب  رجب ص (0)

والطرباين يف املعجم الكبري ,  3070: رقم , 0426/ 9واب  ماجه ,  94535: رقم  , 309/ 5أخرجه أمحد  (0)

صل صماة مودع : ) ع  اب  عمر بلفظ  3397: رقم, 3/451والطرباين يف األوسط ,   4217: رقم, 3/053

  (.311:)وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم, (. فإنك إن كنت ال تراه فإنه يراك 
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يقينًا منه أنه ل  ,  صماة مودعلخشوع يف الصماة أن يصلي العبد أي أن م  أقوى الدواعي ل

 إنه يفرغ قلبه م  كل شاغل م  شواغل الدنياف , , فإذا قيل للعبد هذه هي الصماة األخرية صلي بعدهاي

فجعل يعظ  , على منرب املدائ  -رمحه هللا- , خطب علي اب  أرطاة , وحيضر قلبه يف هذه الصماة

ين أوصيك ال تصلي صماة يا ب   " : كونوا كرجل قال البنه وهو يعظه:  , فقال أبكىالناس حىت بكي و 

 (4)". إال وظننت أنك ال تصلي بعدها حىت متوت

فقد كان عبد هللا , على قوة يقينهم  يستدل بهحال السلف يف اخلشوع يف الصماة وم  ينظر إىل 

وما كان هذا إال م  خشوعه يف , ود إذا قام يف الصماة كأنه ع -رضي هللا عنهما  -ب  الزبري

  (3)".الصماة

ما جتد إال أنه , وكان يسجد فيطيل السجود حىت تنزل العصافري على ظهره م  طول سجوده 

وكان يصلي يف الكعبة فجاء حجر املنجنيق فأخذ بطائفة م  ثوبه فما انتقل أو حترك م  , جذم حائط 

 (0). رة م  اخلشوع وكان إذا صلى كأنه جزع شج, صماته حىت فرغ 

  (4)". رأيت األوزاعي كأنه أعمى م  اخلشوع : "  -رمحه هللا–وقال بشر ب  الوليد  

أحتدث نفسك : قيل له ذات يوم , م  خاشعي هذه األمة  -رمحه هللا–وكان عامر ب  قي  

فقيل , أو النار  اجلنة: ومنصريف إىل أحد الداري  , بوقويف بني يدي هللا , نعم : بشئ يف الصماة ؟ قال 

                                      
 . 09/416تاريخ بغداد ,  02/590لكمال هتذيب ا (4)

 .  0/445أخرجه أبو نعيم يف احللية  (3)

 . 94: اخلشوع يف الصماة ص (0)

 .  6/034أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)
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لئ  : فقال , وما يوسوس به الشيطان إلينا , إمنا نقصد ما حندث به حن  أنفسنا م  أمر الدنيا : له 

 (3). يف صدري أحب إيل م  ذلك ( الرماح ) ختتلف األسنة 

     : قال هللا تعاىل 

   
    

    [ .06:ديداحل ] يقول احلس  البصري

, وأفضى  إن املؤمنني ملا جاءهتم هذه الدعوة م  هللا صدقوا هبا"  :يف تفسري هذه اآلية   -رمحه هللا-

رأى , وكنت وهللا إذا رأيتهم رأيت قوماً كأهنم  , وخشعت هلل قلوهبم وأبداهنم وأبصارهم يقينها إىل قلوهبم

, وما  , وال اطمأنوا إال إىل كتاب هللا وال باطل, فوهللا ما كانوا بأهل جدل  -للجنة والنار:  يعين -عني

, فنعتهم هللا يف القرآن بأحس  نعت  ؛ فصدقوا به , ولك  جاءهم ع  هللا أمر أظهروا ما لي  يف قلوهبم

  :    فقال

    
   

  

   .[ 64:الفرقان]. وإذا ج هل  حلماء ال جيهلون:  قال ,

 : فقال, , مث ذكر ليلهم خري ليل  , يصاحبون عباد هللا هنارًا مبا يسمعون عليهم حلموا

  
   

  .[63:الفرقان.]  جتري , ويفرتشون وجوههم لرهبم سجدًا , ينتصبون هلل على أقدامهم

 ,, ألمر ما خشعوا هنارهم  ألمر ما سهروا ليلهم"  : قالمث  , ؛ خوفاً م  رهبم دموعهم على خدودهم

                                      
 .  95: ص , اخلشوع يف الصماة  (3)
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    : مث قرأ

    
     

  [.65:  فرقانال ] مث  كل شيء يصيب اب  آدم:  قال ,

صدق القوم وهللا الذي :  قال, , إمنا الغرام املمازم له ما دامت السماوات واألرض  يزول عنه فلي  بغرام

 مل يعط عبدًا بأمنيته خريًا قط يف فإن هللا , , فإياكم وهذه األماين منونت, فعلموا وأنتم ت ال إله إال هو

 (0)".  هلا م  موعظة لو وافقت م  القلب حياة يا' : وكان يقول , الدنيا واآلخرة

, فس ئل ع   أخذته رعده كان إذا قام إىل الصماة  -رمحه هللا-هذا على ب  حسني زي  العابدي و 

للصماة ؛ اصفر لونه م  شدة الوجل  وكان إذا توضأ " ؟ تدرون بني يدي م  أقوم وأناجي " :فقال هذا

, فيظهر  , فيقدم على صماٍة يناجي فيها ربه , والنظر إليه واستشعار عظمة هللا, , واخلوف  واحلياء

, فقد يظهر ذلك الوجل على قسمات  ذلك صفرة يف وجهه كم  أراد أن يماقي عظيمًا م  العظماء

 (9)".  وسكناته, وجهه , وعلى حركاته 

إذا حانت الصماة أسبغت : أنه سئل ع  صماته ؟ فقال  –رمحه هللا –حامت األصم وي روى ع  

, مث أقوم إىل صمايت , وأتيت املوضع الذي أريد الصماة فيه فأقعد فيه حىت جتتمع جوارحي , الوضوء 

, وملك املوت  والنار ع  مشايل, , واجلنة ع  مييين  , والصراط حتت قدمي وأجعل الكعبة بني حاجيب

, وأقرأ قراءة برتتيل , وأكرب تكبريًا بتحقيق , مث أقوم بني الرجاء واخلوف ,  , أظنها آخر صمايت رائيو 

                                      
 . 52ـ  57: ص , اخلشوع يف الصماة  (0)

 .  30/471تاريخ مدينة دمشق ,  91/421هتذيب الكمال  (9)
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, وأفرش ظهر قدمها , وأقعد على الورك األيسر , وأسجد سجودًا بتخشع , وأركع ركوعًا بتواضع 

 ( 0)."ال ؟ مث ال أدري أقبلت مين أم , وأنصب القدم اليمىن على اإلهبام وأتبعها اإلخماص 

كان   -رمحه هللا- ( هـ067:ت) , وهو سعيد ب  عبد العزيز , العباد وهذا الرجل م  العلماء

, وكان  , وكان إذا صلى على احلصري يسمع م  جبانبه وقع الدموع على احلصري تتقاطر يبكي إذا صلى

 !؟ سؤالك ع  ذلك يا اب  أخي وما " : قال ؟ ما هذا البكاء الذي يعرض لك يف الصماة:  قد س ئل

 ما قمت إىل صماة إال م ثلت يل جهنم " :سعيد  قالف, أن ينفعين هللا بذلك لعل هللا : فقال السائل

   : وأهلها يصطرخون فيها , كأنه يرى جهنم مسعرة( 4)."

   
   

     
   
    

   
    

  [47:فاطر]  .. فكان ذلك يورثه خشوعاً وبكاء يف صماته . 

ة وما فيها م  مواقف قني باآلخر أن استشعار هذه املعاين العظيمة يف الصماة م  الي: واخلماصة 

فيستحضر أنه واقف بني يدي هللا , ويبعد الران م  على القلوب , ومشاهد يورث اخلشوع يف الصماة 

 .فيخشع عندئذ وينكسر قلبه , ويناجيه , وأن هللا ينظر إليه ويشاهده , ويستحضر اجلنة والنار , تعاىل 

 :الرضا بالقضاء والقدر : اخلامس 

                                      
 . 0/050إحياء علوم الدي   (0)

 . 1/963أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)



- 764 - 
 

عظيمة القدر واملكانة ال يدركها إال املوقنون الذي  سكنت , منزلة رفيعة , ة إن الرضا مرتبة عالي

وهذا مصداق لقول رسول هللا , واستسلمت ألمر هللا وشرعه , واطمأنت إىل قضاء هللا وقدره , أنفسهم 

  ( : ومبحمد رسواًل , وباإلسمام دينًا , ذاق طعم اإلميان م  رضي باهلل ربًا.)(0) ملؤم  فمىت أيق  ا

وإذا رضي املؤم  مبا قسمه هللا له ذاق , باألجر والثواب م  عند هللا تعاىل حصل له الرضا والطمأنينة 

أشهد أن ال إله إال : م  قال حني يسمع املؤذن : )  وقد قال رسول هللا , وبرد اليقني , طعم اإلميان 

, ومبحمد رسواًل , وباإلسمام دينًا ,  رضيت باهلل رباً , هللا وحده ال شريك له وأن حممد عبده ورسوله 

 (9)(.غفر له ذنبه 

؛ ألهنما تضمنا مقام الرضا باهلل وإليهما ينتهي , عليهما مدار مقامات الدي  فهذان احلديثان 

  وكما تضم  الرضا برسوله , وألوهيته , اليت هي م  أعلى مقامات الدي  م  الرضا بربوبيته  ,

 : قال هللا تعاىل  , وم  اجتمعت له هذه فهو الصديق حقاً  , والتسليم له, دينه ب اوالرض, واالنقياد له 

     
   

    
     

      
    

 [.03:األنعام.]   

وسكنت نفسه باهلل , ورضي بقدره , واطمأن لقضاءه , فاملوق  هو الذي رضي باهلل رباً فآم  به 

 .ومل ييأس , ومل يقنط , فلم جيزع 

                                      
 .13:سبق خترجيه ص (0)

  . 416: رقم ,  0/921أخرجه مسلم  (9)
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حبيث يكون أوىل به واستسلم له كمال التسليم املطلق , فانقاد له متام االنقياد  ورضي برسوله 

وال , وال حيكم عليه غريه , وال حياكم إال إليه , فما يتلقى اهلدى إال م  مواقع كلماته , م  نفسه 

وال يف شيء م  حقائق اإلميان , شىء م  أمساء الرب وصفاته وأفعاله  ال يف هيرضى حبكم غريه ألبت

      : قال هللا تعاىل,  ومقاماته

   
     

    
   

  [.65 : النساء.] 

ومل يبق يف قلبه حرج م  , أمر أو هنى رضي كل الرضى  حكم أو بدينه فإذا قال أو اوأما الرض

 (0).ملراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته اً ولو كان خمالف,  وسلم له تسليماً , حكمه 

, وال ميك  أن يكون املرء موقنًا مطمئنًا ساكنًا صابرًا حمتسبًا إال إذا كان راضيًا باهلل متام الرضا 

   :قال هللا تعاىل , وم  كان كذلك كان جزاءه اجلنة , راضيًا بقضاءه متام الرضا 

    

    

    

   

     

    

                                      
 . 074, 9/079مدارج السالكني  (0)
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.[002:املائدة.] 

حلول املصائب والرزايا يبعث على الرضا  يف اآلخرة عند واليقني باألجر والثواب مبا عند هللا 

فع  أيب موسى , ويسلم , بل يرضى , وال يتربم , وال جيزع , بالقضاء والقدر فما يتسخط املؤم  املوق  

قبضتم ولد عبدي ؟ : إذا مات ولد العبد قال هللا ملمائكته : ) قال  أن رسول هللا  األشعري 

: ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : فيقول , نعم : فيقولون , فؤاده قبضتم مثرة : فيقول , نعم : فيقولون 

  (0)(.ومسوه بيت احلمد, ابنوا لعبدي بيتاً يف اجلنة : فيقول هللا , محدك واسرتجع 

فيتسلى مبا يفوته م  الدنيا مبا , إذن فم  اآلثار املرتتبة على اليقني رضا املؤم  بقضاء هللا وقدره 

 :) قال رسول هللا  : قال  -رضي هللا عنهما–ع  جابر ب  عبد هللا ف, واهبا يرجوه م  نعيم اآلخرة وث

وأن ما أخطأه مل , ال يؤم  عبد حىت يؤم  بالقدر خريه وشره حىت يعلم أن ما أصابه مل يك  ليخطئه 

  (9)(.يك  ليصيبه

قضي للعبد إال وأن القضاء بيده سبحانه فما ي,  وإذا أيق  العبد أن كل األمور راجعة إىل هللا 

رضي هللا -واستسلم للقضاء كما حصل م  أم إمساعيل , رضي مبا يأيت ع  هللا تعاىل , ما كان خرياً له 

وبني أهله ما كان خرج  ملا كان بني إبراهيم : " قال  -رضي هللا عنهما–فع  اب  عباس ,  -عنها

فيدر لبنها , عيل تشرب م  الشنة فجعلت أم إمسا, ومعهم شنة فيها ماء , وأم إمساعيل , بإمساعيل 

فاتبعته أم إمساعيل , إىل أهله  مث رجع إبراهيم , فوضعها حتت دوحة , على صبيها حىت قدم مكة 

 (4)".رضيت باهلل: قالت , إىل هللا : يا إبراهيم إىل م  ترتكنا ؟ قال : حىت ملا بلغوا كداء نادته م  ورائه 

                                      
 .955:سبق خترجيه ص (0)

ويف صحيح , ( 9342)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  9033: رقم, 3/350أخرجه الرتمذي  (9)

 ( .7515)اجلامع 

  . 4015: رقم, 4/0941أخرجه البخاري  (4)
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وعلمت أن هذا األمر م  عند هللا تعاىل فاطمأنت نفسها ,  فأي نف  هذه النف  اليت رضيت باهلل

 . وسكنت لقضاء هللا تعاىل 

حظ اخللق م  اليقني على قدر حظهم  ": يقول  -رمحه هللا–التسرتي  سهل ب  عبد هللاوكان 

  (3)".ر رغبتهم يف هللا , وحظهم م  الرضا على قد ام  الرض

يا بين إمنا :" قال داود البنه سليمان عليهما السمام :  -رمحه هللا–قال عبد هللا ب  املبارك 

, وحلس  رضاه فيما آتاه , حلس  توكله على هللا فيما نابه : تستدل على تقوى الرجل بثماثة أشياء 

  (0)". وحلس  زهده فيما فاته 

وعه وما مل يقدره يستحيل وق, علم أن ما قدره هللا يف األزل ال بد م  وقوعه فمىت أيق  العبد و 

 ومل يهتم ملا يتوقعه, وذهب حزنه على ما وقع له م  املكروه املاضي , واطمأن فؤاده , اسرتاحت نفسه 

   :  قال هللا تعاىل, م  األذى فيما يستقبل ؛ ليقينه أنه ل  يصيبه إال ما كتب هللا له 

     

      

      

     

    

    

      

    [ . 94,  99: احلديد .] 
                                      

 . 9/999مدارج السالكني  (3)

 .  0/69الدر املنثور  (0)
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ر وم  عرف هللا رضي باهلل وس  , م  وثق باملقادير مل يغتم  :" -رمحه هللا–املصري  قال ذو النون

 (9)". بقضائه

ودليل حس  ظ  العبد بربه , وحس  اإلسمام , والرضا بالقضاء والقدر دليل على كمال اإلميان 

خادم النيب  فع  أيب سمام , وهذا الرضا يضفي على اإلنسان املسلم املوق  راحة نفسية وروحية , 

  ع  النيب  رضيت باهلل : يقول حني ميسي وحني يصبح , ما م  مسلم أو إنسان أو عبد : ) قال

 (4)(.رباً وباإلسمام ديناً ومبحمد نبياً إال كان حقاً على هللا أن يرضيه يوم القيامة 

م  يأخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل هب  أو : )  قال رسول هللا : قال  وع  أيب هريرة 

: وقال , فأخذ بيدي فعد مخساً , أنا يا رسول هللا : فقلت :  فقال أبو هريرة " يعلم م  يعمل هب  

وأحس  إىل جارك تك  مؤمناً , وارض مبا قسم هللا لك تك  أغىن الناس , اتق احملارم تك  أعبد الناس )

   (0)(.وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب, وأحب للناس ما حتب لنفسك تك  مسلماً , 

  :   وقيل يف تفسري قوله 

   

                                      
 . 514/ 4فيض القدير  (9)

وأبو داود ,  01311: رقم, 6/035والنسائي يف السن  الكربى ,  0215: رقم, 0/622أخرجه احلاكم  (4)

  (.  5191) وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ,  4171:رقم,9/0974واب  ماجه ,  5179: رقم,  3/401

والطرباين يف املعجم األوسط ,  9415: رقم,  3/550والرتمذي ,   1110: رقم,  9/401أخرجه أمحد  (0)

( 0730) ويف صحيح الرتغيب والرتهيب, ( 421)وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ,  7153: رقم, 7/095

  (.صحيح لغريه:)وقال
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    [.91, 97:الفجر.] 

وال  , , الواصلة إىل ثلج اليقني حبيث ال خيالطها شك املطمئنة هي الساكنة املوقنة باإلميان وتوحيد هللا

 (4)". هي املؤمنة املوقنة"  : -رمحه هللا–البصري  ال احلس وق (9). يعرتيها ريب

أروع األمثلة يف الرضا بالقضاء والقدر ؛ ألنه يعلم ويوق  مبا للراضي عند هللا   وقد ضرب النيب 

  فع  أن  ب  مالك , م  األجر املدخر دخلنا مع رسول هللا : قال  على أيب سيف القني ,

وإبراهيم جيود  –مث دخلنا عليه بعد ذلك , إبراهيم فقبله ومشه  فأخذ رسول هللا , يم وكان ظئراً إلبراه

, وأنت يا رسول هللا  فقال له عبد الرمح  ب  عوف , تذرفان  فجعلت عينا رسول هللا  -بنفسه

نقول إال وال , والقلب حيزن , إن العني تدمع :" مث أتبعها بأخرى فقال " يا ب  عوف إهنا رمحة :" فقال 

   (0)". وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزونون , ما يرضي ربنا 

أن تعبد هللا ال : وتباعدك م  سخطه , أوصيك خبصال تقربك م  هللا :" قال لقمان البنه 

  (9)". وأن ترضي بقدر هللا فيما أحببت وكرهت , تشرك به شيئاً 

                                      
 . 1/505الدر املنثور ,  3/022التسهيل لعلوم التنزيل  (9)

 .41/021تفسري الطربي  (4)

 . 0930: رقم, 0/342أخرجه البخاري  (0)

 .  9/992مدارج السالكني  (9)
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وال ميك  أن تثبت قدم الرضا إال على  , مرتبه فوق الصرب لرضا مبا قدر هللا وم  املعلوم أن ا

 , فضمًا أن يرتقى إىل درجة الرضا مبا قدر هللا  فم  ال يقني عنده ال ميك  أن يصرب , قاعدة اليقني

, هللا  , وما أشبه ذلك وما قدر هللا عليه م  الفقر واملرض , عليه م  اآلالم واملصائب واحمل  والبمايا

       : يقول

     

     

     [ 00:التغاب].   

وهلذا  (4)." ؛ فريضى وي سل م , فيعلم أهنا م  عند هللا هو العبد تصيبه املصيبة: "   يقول اب  مسعود

 . وهذا الرضا يكون بقضاء هللا , لتسليم إال باليقني مل حيصل له هداية القلب والرضا وا

فإن اخلري كله يف الرضا فإن , أما بعد : ) يقول  إىل أيب موسى  وكتب عمر ب  اخلطاب 

 (3)(. استطعت أن ترضى وإال فاصرب 

 فقد كان : , وبني م  نقل كمام أيب ذر الغفاري   يوهذه حماورة وقعت بني احلس  ب  عل

فلما بلغ ذلك  ,(  , والسقم أحب إىل م  الصحة م  الغىن الفقر أحب إيل: )  قولي أبو ذر 

مل  , م  اتكل على حس  اختيار هللا له: )  , أما أنا فأقول رحم هللا أبا ذر)  : قال  ياحلس  ب  عل

مر م  فما يتمىن أن هذا األ (0)(. حد الوقوف على الرضا مبا تصرف به القضاء ذاوه, يتم   شيئًا 

                                      
 .  3/476تفسري اب  كثري  (4)

 . 9/992مدارج السالكني  (3)

 .  1/42البداية والنهاية  (0)
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, وال يتمىن أيضاً أن هذه املصيبة واألمل مل دون غريها  األمور اليت حي بها م  عاجل الدنيا ونعيمها وقع له

 .   ومبا أتاه م  عند هللا ,  له , وإمنا هو راٍض مبا قسم هللا  يقع له

, بعد  عابدال,  عاملال,  -رمحه هللا – كتب إىل ميمون ب  مهران  -رمحه هللا– وهذا يون  ب  ع بيد

 بلغين كتابك " : يقول -رمحه هللا – , فكتب إليه ميمون ب  مهران طاعون كان ببمادهم يسأله ع  أهله

, فإذا أدبر  , وأين أكره البماء إذا أقبل وخاصيت سبعة عشر إنسانًا هبذا الطاعون , وإنه مات م  أهلي

   (9)." مل ي سرين أنه مل يك 

 :"-رمحه هللا-, وهلذا يقول أبو حازم  له م  الرزق مبا قسم هللا  وهكذا يرضى العبد املوق 

 ؛ مل أصل إليه , فلو طلبته حبيلة السموات واألرض , وشيء لغريي فشيء هو يل:  وجدت الدنيا شيئني

الذي ك تب لغريي م  الرزق لو طلبته حبيلة :  يعين (4)".فيمنع رزق غريي مين كما مينع رزقي م  غريي , 

وما كتب يل لو اجتمع م  يف األرض بأقطارها على أن مينعوه عين ما  , ات واألرض مل أصل إليهالسمو 

:) ..  قال يل رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما–مصداقًا حلديث عبد هللا ب  عباس , استطاعوا 

ولو اجتمعوا , يه واعلم أن اخلمائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئًا مل يرد هللا أن يعطيك مل يقدروا عل

وإذا , فإذا سألت فأسأل هللا , أن يصرفوا عنك شيئًا أراد هللا أن يصيبك به مل يقدروا على ذلك 

 (3)(.استعنت فاستع  باهلل 

,  يأكله الندم طوال حياتهو , ه دم عليين, فشيئ فاته , ويتذمر على  فما حاجة للعبد أن يسخط

فما ميك  أن , هي مكتوبة لفمان و ,  , فما حاجة للتحسره لمل ت كتب ال حاجه إىل هذا كله ؛ ألهنا 

مل يف الطلب, فعلى العبد أن يتقى ربه , ه تصل إلي  . وجي 

                                      
  .  3/21أخرجه أبو نعيم يف احللية  (9)

 .  4/947املرجع السابق  (4)

 . 94:سبق خترجيه ص (3)
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قال سفيان ,  واحملنة منحة , وصار البماء نعمة, ومىت استكمل الرضا عند العبد استكمل اليقني 

 ( 0)".لرخاء مصيبة ال يفقه عبد حىت يعد البماء نعمة وا"  : -رمحه هللا – ب  عيينة

حمتسبًا على هللا ,  فاملوق  راٍض مبا يأيت م  عند هللا , أن الرضا واليقني متمازمان : واخلماصة 

ويف املقابل ال ميك  أن يتحقق اليقني , يتلقى كل األمور بنف  مسرورة ساكنة مطمئنة , ما جيده 

 .     الكامل إال بتمام الرضا ع  هللا 

 :والنجاة من الفنت  الثبات: السادس 
فاملوق  ال يزيغ , إن م  أوىل مثرات اليقني اليت تظهر جلياً على سلوك العبد هو الثبات على احلق 

واألزمات ؛ ألن م  أيق  بصدق الطريق , والشدائد , والعقبات , وال حييد مهما كانت العوائق , عنه 

ئق اليت جيدها ؛ ألن اليقني بأنه على الطريق دفعه ذلك للثبات عليه مهما كانت العوا, الذي ميشي فيه 

وال على , وأما م  مل يك  على بصرية م  دينه , املستقيم هو عمود وأس الثبات على دي  هللا تعاىل 

يدل على هذا حديث عمران ب  احلصني , وال يثبت عليه , فسرعان ما يتحول عنه , يقني م  عقيدته 

  قال النيب : قال  سبعة ستًا يف األرض : قال أيب , صني كم تعبد اليوم إهلًا ؟ يا ح: ) أليب ,

يا حصني أما : قال , الذي يف السماء : فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : قال , وواحداً يف السماء 

يا رسول هللا علمين : فلما أسلم حصني قال : قال , إنك لو أسلمت علمتك كلمتني تنفعانك 

 (9) (.وأعذين م  شر نفسي , قل اللهم أهلمين رشدين : فقال ,  الكلمتني اللتني وعدتين
أن م  أسباب النجاة يف اآلخرة هو سمامة القلب م  كل ما يشوبه م  الشرك  وقد أخرب هللا 

ومىت سلم م  هذا امتلئ بضده م  العبادات القلبية اليت أسها , فما دونه م  الشكوك والشبه والريب 
                                      

 . 45671: رقم, 7/942أخرجه اب  أيب شيبة   (0)

 9/911والطرباين يف املعجم األوسط , (. هذا حديث غريب : ) وقال  4314: رقم,  5/502أخرجه الرتمذي  (9)

ويف ضعيف الرتغيب , ( 4314)وضعفه األلباين يف صحيح الرتمذي ,   4511: رقم, 2/54والبزار ,  0215: رقم,

 ( .3121)الرتهيب 
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 : هللا تعاىل  قال, وهذا هو عمامة الثبات على دي  هللا تعاىل , وأساسها اليقني باهلل 

      
      

  [.12, 11:الشعراء.] القلب : "-رمحه هللا– يقول الشيخ السعدي

ويلزم م  , والذنوب ,  واإلصرار على البدعة ,وحمبة الشر , والشك , السليم هو الذي سلم م  الشرك 

وأن , وتزيينه يف قلبه , وحمبة اخلري , واليقني , والعلم , سمامته مما ذكر اتصافه بأضدادها م  اإلخماص 

 (0)." وهواه تبعا ملا جاء ع  هللا, وحمبته تابعة حملبة هللا , تكون إرادته 

 : )قال ع  الدجال  طويماً  حديثاً  يوماً   حدثنا رسول هللا: قال  سعيد اخلدري  أيب وع 

مث , فيقتله : قال , ال : فيقولون ؟ أرأيتم إن قتلت هذا مث أحييته أتشكون يف األمر : فيقول الدجال 

فرييد الدجال أن يقتله  : قال, وهللا ما كنت فيك قط أشد بصرية مين اآلن  : حيييه حني حيييه فيقول

   .)(9)إن هذا الرجل هو اخلضر : يقال : سحاق قال أبو إ(. فما يسلط عليه 

 -ذكر هذا شيخ اإلسماموقد , وأصدقهم يقيناً , وأصوهبم رأياً , فأهل احلق هم أكثر الناس ثباتاً 

,  م  املتكلمني يأن أصحاب الرأ , يف مجلة اخلصائص السلوكية ألهل السنة واجلماعة -رمحه هللا 

, وم  مذهب إىل  هم أكثر الناس تنقمًا م  قول إىل قول , الباطل , واجلدل وأصحاب العقائد الفاسدة

, وجتده بعد مدة يقرر هذا القول يف  , أو بكفر قائله , وجتد الواحد منهم حيكم بكفر القول مذهب

,  , خبماف حال املؤم  الثابت , مث يقول نقيضه متامًا بعد مدة وجيزة أو طويلة , يقول قوالً  بعض كتبه

 .اليقني  هللا  الذي رزقه

                                      
 .563تفسري السعدي ص  (0)

 . 41:سبق خترجيه ص (9)
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,  , فما يعلم أحد م  علمائهم وأما أهل السنة"  : -رمحه هللا–اب  تيمية  يقول شيخ اإلسمام

, وإن  , بل هم أعظم الناس صربًا على ذلك , أو اعتقاده رجع قط ع  قوله,  وال صاحل عامتهم

 , كأهل األخدود تباعهم م  املتقدمنيوأ , , وهذه حال األنبياء , وف تنوا بأنواع الفنت بأنواع احمل  امتحنوا

رمحه -, حىت كان مالك  , وغريهم م  األئمة , والتابعني , وكسلف هذه األمة م  الصحابة , وحنوهم

        (0)" . ال تغبطوا أحداً مل يصبه يف هذا األمر بماء:  يقول -هللا

م سخطة لدينه بعد أن أيرتد أحد منه :) النيب  وهلذا ملا سأل هرقل أبا سفيان ع  أصحاب

 (9)(.وكذلك اإلميان إذا خالط بشاشة القلوب : ) قال , ال : يدخل فيه ؟ قال 

ناراً  , بل وأوقدوا , وقد توعدوه باإلحراققومه  حينما ثبت أمام إبراهيم  انظر إىل ثباتو  

, وال طرفة  إطماقاً , وهو مل يرتدد  ؛ ألقوه فيها , فلما أىب وطالبوه أن يرجع ع  دينه, عظيمة أمامه 

 .عني

ثبت أمام فرعون ثباتاً عظيماً مع أنه معروف بطغيانه كيف ,   موسى وانظر كذلك إىل ثبات 

     : وكان يقول هلم , واستعباده للناس

    [93:النازعات.]  وكان موسى يقول له , :  

   

  .[019:اإلسراء.]  فلما أمره هللا  باالنطماق يف

  :  , وقالوا , وتردد م  تردد مم  كان معه , ومل جيد إال البحر أمامه بين إسرائيل

   .[60:الشعراء.] قال بكل ثبات :  
                                      

 . 3/51جمموع الفتاوى  (0)

 . 40:سبق خترجيه ص (9)
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     [.69:الشعراء ] فأمره هللا  بأن يضرب البحر

 . , فكان كل فوق كالطود العظيم , فضربه فانفلق بعصاه

, وغرائب بسبب  , وكان هلم عجائب وم  أخبار القادة املسلمني الذي  كانوا يتحلون باليقني

يذكر م  غريب ,  -رمحه هللا–(  هـ 567 :ت ) , أبو عبد هللا مردنيش , الزاهد القائد اجملاهد:  ذلك

رز غنائم هائلة قَاَتل الكفار م  الرومانأمره أنه  , مث بعد ذلك كان مع طائفة م   , واستطاع أن حي 

, فلما نظر  , فأحاط به م  الرومان أكثر م  ألف , وهو قائد كبري أصحابه ال يزيدون ع  ثمامثائة

ولك  القائل :  , فقال هبا عنا طلق فينشغلوا, ونن نرتك الغنيمة: ؟ قالوا  ما ترون:  إليهم قال ألصحابه

     : يقول

  

    .[65:األنفال ] .وظنوا أنه مل يعرف -أمل يقل القائل ذلك؟؟

ون ع  , فكيف تقعد إذا كان هللا قال ذلك:  فقال!  هذا قاله هللا : فقال بعضهم -م  قال ذلك

, ولكنه كان يريد أن خيتربهم, وقاتلوهم حىت هزموهم, وفروا  , فهو يعرف القائل فثبتوا أمامهم! لقائهم؟

 (9).م  مواجهتهم 

 :سبب ملغفرة الذنوب : السابع 

وما فيها م  , إذ اليقني باآلخرة , إن م  أجل مثرات اليقني أنه سبب حملو الذنوب وتكفريها 

وكذلك إذا رافق اليقني باهلل العمل الصاحل كان تكفري ملا يلحقها م  ,  تعاىل أهوال يثمر اخلوف م  هللا

 .تقصري وغفلة 
                                      

 .  55/ 05سري أعمام النبماء  (9)
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, متوت تشهد إن ال إله إال هللا  ما م  نف :)   قال رسول هللا: قال   ع  معاذ ب  جبلف

 (0)(. ب موقٍ  إال غفر هللا هلاليرجع ذلك إىل ق  وأين رسول هللا

يا عبادي كلكم ضال  :إن هللا تعاىل يقول :) قال  ع  النيب  ري وع  أيب موسى األشع

فسلوين أعطكم فلو أن أولكم وآخركم , وفقري إال م  أغنيت , وضعيف إال م  قويت , إال م  هديت 

نسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى عبد م  عبادي ما زادوا إ و

ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب , يف ملكي جناح بعوضة 

أفجر عبد م  عبادي هو يل ما نقصوا م  ملكي جناح بعوضة ذلك بأين واحد عذايب كمام ورمحيت  

   (9)(.ولو كثرت فم  أيق  بقدريت على املغفرة فلم يتعاظم يف نفسي أن أغفر له ذنوبه, كمام 

وحمو الذنوب ؛ وهذا هو حس  , ن اليقني مبغفرة هللا سبب للمغفرة فهذا احلديث يدل على أ

 .الظ  باهلل 

, فلما حضره املوت , كان رجل يسرف على نفسه : ) قال  ع  النيب  وع  أيب هريرة 

فوهللا لئ  قدر علي ريب ليعذبين , مث ذروين يف الريح , مث اطحنوين , إذا أنا مت فأحرقوين : قال لبنيه 

امجعي ما فيك منه ففعلت : فقال , فأمر هللا األرض , فلما مات ف عل به ذلك , ما عذبه أحداً عذابًا 

: وقال غريه , يا رب خشيتك فغفر له : ما محلك على ما صنعت ؟ قال : فقال , فإذا هو قائم 

 (4)( .خمافتك يا رب 
فكان م  مثرات ,  تعاىل وحياسبه على عمله أورثه اخلوف م  هللا, فيقينه بأن هللا تعاىل سيبعثه 

وقدرته على البعث , وعظمته , هذا اخلوف أن غفر هللا له ؛ ألن اخلوف ال يكون إال مع اليقني باهلل 

                                      
ويف عمل اليوم ,  01277: رقم, 6/972يف السن  الكربى  والنسائي,  99150: رقم,  5/992أخرجه أمحد  (0)

,  9603:رقم ,  7/76والبزار ,  4726:رقم, 0937/ 9واب  ماجه ,  0041: رقم, 0/616والليلة للنسائي 

 (.4164)ويف صحيح اب  ماجه , ( 9971)وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 .  7062: رقم ,  7/065أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  (9)

  . 9756: رقم, 9001/ 3ومسلم ,   4923: رقم ,  4/0914أخرجه البخاري  (4)
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فيثمر مغفرة ,  فاليقني هو الذي يزرع يف القلب اخلوف م  هللا , واحلساب يف اآلخرة , بعد املوت 

 : فقال ملعاذ , الذي جاءه رجل  الذنوب كما جاء ع  معاذ ب  جبل 

قليل الذنوب إال أنه ضعيف اليقني , كثري العمل , جمتهد يف العبادة : أخربين ع  رجلني أحدمها 

 يعرتيه الشك يف أموره ؟

 .ليحبط  شكه أعماله : فقال معاذ 

فسكت , وهو يف ذلك كثري الذنوب , فأخربين ع  رجل قليل العمل إال أنه قوي اليقني : قال 

: قال . وهللا لئ  أحبط شك األول أعمال بره ليحبط  يقني هذا ذنوبه كلها : ل الرجل فقا,  معاذ 

  (0).ما رأيت الذي هو أفقه م  هذا : فأخذ معاذ بيده وقام قائماً مث قال 

 :السكينة والطمأنينة : الثامن 

ة والسكينة مثرتان إن العماقة بني السكينة والطمأنينة وبني اليقني عماقة قوية وطيدة ؛ ألن الطمأنين

فهما يشرتكان يف سكون , فمىت استقر اليقني يف القلب اطمأنت النف  وارتاحت , م  مثرات اليقني 

 . وب عده ع  االضطراب والقلق , القلب 

فإن عدم اليقني بذلك جيلب , وإذا كان اليقني باهلل واليوم اآلخر يوجبان السكينة والطمأنينة 

 :كما قال تعاىل , ان ذكر هللا يطمئ  األنف  املؤمنة املوقنة باهلل ولقاءه وإذا ك, االضطراب والقلق 

   
     

   

  . [91 : الرعد.]   ويف املقابل فإن األنف

  : كما قال هللا تعاىل , زازًا وانقباضًا الضعيفة ال يزيدها ذكر هللا إال امشئ

                                      
 .  976,  975: قوت القلوب ص  (0)
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  [ .35:الزمر .] 

م   تها وخلوهاوسماموطمأنينة النف  لقلب اراحة  يورثوالعمل باليقني يف العبادات واملعاممات 

, دع ما يريبك إىل ما ال يريبك : )  يدل على هذا قول الرسول , ق والقلق واالضطراب احلرج والضي

 ( 0)(.فإن اخلري طمأنينة وإن الشر ريبة 

بيل إىل وأن الس, وقلقله , وعدم اضطرابه , فاحلديث يدل على أن الطمأنينة هي سكون القلب 

 .ذلك برتك الريب والشك يف األمور 

 -رضي هللا عنها–واليقني مبعية هللا ومراقبته يورث السكينة والطمأنينة يدل على هذا أم إمساعيل 

ويذهب فأخذت تراجعه وتتعجب منه إذ كيف ,  عندما متلكها اخلوف م  أن يرتكها إبراهيم 

, ها أن هللا هو الذي أمره بذلك انقلب خوفها أمنًا لك  عندما أخرب , يضعها يف هذا املكان اخلايل 

رضي هللا –ب  عباس  فع , ( إذن ال يضيعنا :) وقالت بنف  الواثق باهلل , وفزعها سكينة وطمأنينة 

لتعفي أثرها على سارة مث جاء  أول ما اختذ النساء املنطق م  قبل أم إمساعيل اختذت منطقاً :)  -عنهما

وهي ترضعه حىت وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم يف  ها إمساعيل بناوب,   هبا إبراهيم

فيه متر  ووضع عندمها جراباً , ولي  هبا ماء فوضعهما هنالك  , ولي  مبكة يومئذ أحد , أعلى املسجد

يا إبراهيم أي  تذهب : ) فقالت , فتبعته أم إمساعيل ,  منطلقاً  مث قفي إبراهيم , وسقاء فيه ماء 

, وجعل ال يلتفت إليها  فقالت له ذلك مراراً  (. هبذا الوادي الذي لي  فيه إن  وال شيء وترتكنا

 مث رجعت فانطلق إبراهيم, إذن ال يضيعنا : قالت , نعم : قال  , آهلل الذي أمرك هبذا : فقالت له

                                      
 . 31:سبق خترجيه ص (0)
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  ورفع يديه  ,مث دعا هبؤالء الكلمات , حىت إذا كان عند الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت

     : فقال , 

     

   

  

  

   

   

   

   [.47:إبراهيم .](0) 

ومع ذلك  , واجتماع اخلوف والفزع , ويوم األحزاب يوم مشهود مهول ملا فيه م  تكالب العدو 

وقد وارى الرتاب بياض بطنه وهو , يرجتز هبذه الكلمات يوم األحزاب وهو ينقل الرتاب  كان النيب 

 :يقول 

 .ينا ـــــــــوال تصدقنا وال صل        دينا         ـــــــــلوال أنـت ما اهت

 .ينا                 وثبت األقدام إن القينا ـــــــــــفأنزلـ  سكينة عل

 (9) . اــــــــــــة أبينــــــــإذا أرادوا فتنقد بغوا علينا                  إن األىل

                                      
 .066:سبق خترجيه ص (0)

 .0114: رقم, 4/0341ومسلم ,  9619:رقم, 4/0134أخرجه البخاري  (9)
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وسكنت إليها اجلوارح , مان هبا السكينة إذا نزلت على القلب اط: "  -رمحه هللا-قال اب  القيم 

, وحالت بينه وبني قول اخلنا , وانطقت اللسان بالصواب واحلكمة , واكتسبت الوقار , وخشعت , 

  (4) ".وكل باطل , واهلجر , واللغو , والفحش 

واليقني بصدق ما فيه يورث سكينة , وتدبر معانيه , وإن تماوة القرآن بتدبر مع استشعار آياته 

فع  , فالسكينة والطمأنينة عند تماوة القرآن أثر م  آثار اليقني هبذا القرآن العظيم , طمأنينته النف  و 

, وعنده فرس مربوط بشطنني فتغشته سحابة , كان رجل يقرأ سورة الكهف : قال  الرباء ب  عازب 

تلك : ) فقال فذكر ذلك له ,  فلما أصبح أتى النيب , وجعل فرسه ينفر منها , فجعلت تدور وتدنو 

   (3)(.تنزلت بالقرآن , السكينة 
وأصل : " أيضًا  - رمحه هللا -قال اب  القيم , فالسكينة عمامة اليقني والثقة برب العاملني 

, السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله هللا يف قلب عبده عند اضطرابه م  شدة املخاوف 

   (0)".وقوة اليقني والثبات , ويوجب له زيادة اإلميان ,  فما ينزعج بعد ذلك ملا يرد عليه

وآالم نفسية سببه انصراف القلوب ع  وظائفها , واضطراب , ما يعيشه الناس اليوم م  قلق و 

ومل تطعم برد اليقني واحملبة , فاصطلت بنار مهوم الدنيا , والتوجه إليه , م  عبادة هللا اليت خلقت هلا 

 (9) . خل تلك اجلنة العاجلة يف الدنيا خيشى عليه أال يدخل اجلنة اآلجلة يف اآلخرةوم  مل يد, والرضا 

وطمأنينة النف  وسكون البال كل هذا مبا استقر  انشراح الصدرإذن فإن ما ي رى على املوق  م  

لريب وا, واليوم اآلخر مبا ال يدع جمااًل للشك ,  ورسوله ,  واليقني باهلل , يف نفسه م  اإلميان 

                                      
 .9/516مدارج السالكني  (4)

 .  3793:رقم,  3/0203البخاري  أخرجه (3)

 .  9/514مدارج السالكني  (0)

 . 91: عبد هللا الكنهل ص / انظر عمل القلب ـ د (9)
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 -رضي هللا عنهما–كما حدث لعمار ب  ياسر , واالبتماء , واالمتحان , والبماء , مهما تعرض لألذى 

شر يا رسول هللا ما : ما وراءك ؟ قال : قال  فلم يرتكوه حىت سب النيب , حيث أخذه املشركون 

: قال , باإلميان  مطمئ : كيف جتد قلبك ؟ قال : قال , وذكرت آهلتهم خبري , ت ركت حىت نلت منك 

  (4)(.إن عادوا فعد 

     :قال هللا تعاىل 

    
   

    
   

     
  [.016:النحل .] 

وال يقضي هللا قضاء إال ما هو جتده , إال كل خري  واملؤم  إذا أيق  بأنه ال يصدر ع  هللا 

, مطمئ  النف  , متوكمًا على هللا , وكذلك حال الضراء صابرًا حمتسبًا , حال السراء منشرح الصدر 

 . مستكيناً لقضاء هللا وقدره 
                                      

,  (. هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه :) وقال ,  4469: رقم,  9/412أخرجه احلاكم  (4)

,  4/932وب  سعد يف ترمجة عمار ,  1/911لكربى وم  طريق البيهقي يف السن  ا,  03/019والطرباين يف التفسري 

لكنه مرسل , واحلديث مداره على ب  أيب عبيدة م  محد ب  عمار وهو تفة ,  33:رقم,  0/031وأبو نعيم يف احللية 

 .ألن أبا عبيدة تابعي 

  09/449الفتح ". هذا مرسل ورجاله ثقات :" قال ب  حجر 

فتح الباري " ضعيف :" قال ب  حجر ,  03/010 يف التفسري وله شاهد م  حديث ب  عباس ع  الطرباين

ألقى عماراً  -صلى هللا عليه وسلم-أخرجه عبد ب  محيد م  طريق حممد ب  سريي  أن رسول هللا: وقال ,  09/409

 .غريهحس  ل: فاحلديث وهللا اعلم , وهذ املراسيل تقوي بعضها ببعض : رجاله ثقات مع إرساله مث قال : وقال, فذكره 
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,  ؛ امتأل قلبه نورًا وإشراقاً  ن اليقني إذا وصل إىل قلب اإلنسانإ: "  -رمحه هللا-قال اب  القيم 

, فيكون القلب مسرتحيًا , والشبهات اليت تقلقه , والريب , وانتفى عنه أضداد ذلك م  الشكوك 

, وخوفاً  , فيمتأل قلبه حمبة هلل والريب, والغم الذي جيلبه الشك , واهلم , , فريتفع عنه السخط  مطمئناً 

   (0)". , واحلامل هلا فهو مادة مجيع املقامات, , وإنابة إليه  , وتوكماً عليه , وشكراً له ورضاً به,  منه

, والشاك املرتاب  وأملاً , , وضجراً  , فإنه يورث قلقًا يف القلب والرتدد, والشك , خبماف الريب 

وهلذا كان الشك يوجب له ,  , حىت حيصل له العلم واليقني القلب ما هللا به عليم حيصل له م  أمل

وحصل له برد  ثلج صدر ه ": مل  حصل له اليقني  وهلذا يقال؛ , وأما اليقني فيوجد له برداً يف قلبه  حرارة

   (9)0 . " اليقني

وهلذا قال أمحد ب  عاصم ؛  إذا وصل العبد إىل مرتبة اليقني اندفعت عنه الشكوك والريبو 

رج كل شك م  القلب"  : - قوهو واعظ دمش -رمحه هللا-األنطاكي    (4)". يسري اليقني خي 

ويبعد عنها التوتر , وإن اليقني باألجر والثواب م  عند هللا يسك  قلق النف  ويطمئنها 

فاجتهد يف , وأيق  بلقاءه , وأن  به , واالضطراب  ؛ ولذلك كان جزاء م  اطمأن يف الدنيا باهلل 

  :وابتعد ع  معاصيه أن يقال له , طاعته 

   
   
   

                                      
 .   0/421مدارج السالكني  (0)

 . 91-0/02انظر إغاثة اللهفان  (9)

 .01/401البداية والنهاية  (4)
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   [ .97:الفجر.] 

صل وحي, وإذا كانت السكينة والطمأنينة م  آثار اليقني فإن االضطراب والقلق مما ينايف اليقني 

قال , وم  هللا بعدًا , ويتعلق به فإنه ال يزيده إال وهنًا وضعفًا , هذا عندما يسك  القلب إىل غري هللا 

وفيه السكون إىل ,  حرام على قلب أن يشم رائحة اليقني " : -رمحه هللا–سهل ب  عبد هللا التسرتي 

   . "(0) , وحرام على قلب أن يدخله النور وفيه شئ مما يكرهه هللا غري هللا 

– عائشة و مما يدل على أن اليقني الصادق يورث العبد السكينة والطمأنينة ما جاء يف حديث

ملا أهبط هللا آدم إىل األرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتني : ) قال  ع  النيب  -رضي هللا عنها

وتعلم حاجيت فأعطين سؤيل ,  فاقبل معذريت,  اللهم إنك تعلم سريريت وعمانييت: فأهلمه هللا هذا الدعاء 

حىت أعلم أنه  صادقاً  ويقيناً , يباشر قليب  اللهم إين أسألك إمياناً , وتعلم ما يف نفسي فاغفر يل ذنيب , 

وغفرت  , فأوحى هللا إليه يا آدم إين قد قبلت توبتك, مبا قسمت يل  ورضاً , ال يصيبين إال ما كتبت يل 

كفيته املهم م  أمره وزجرت عنه و , دعاء إال غفرت له ذنبه ول  يدعوين أحد هبذا ال, لك ذنبك 

 (9)(. وإن مل يردها, وأقبلت إليه الدنيا راغمة , واجترت له م  وراء كل تاجر , الشيطان 

ورثه اخلشية واحملبة واهليبة وي, والريب ع  القلب ينفي الشك أي يقينًا (  صادقاً  يقيناً  ):فقوله 

 .عندئذ النف  وتطمئ  فيسك  ,   والتعظيم هلل 

                                      
 .342روضة احملبني ص (0)

 (.6300)ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ,  5273:رقم, 007/ 6أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  (9)
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,  ؛ ألن اليقني طمأنينة هذا خيالف اليقنيكل , والقلق , واالضطراب  , , والريب الشكوكف

  (4)". الشك مبدأ الريب كما أن العلم مبدأ اليقني"  : -رمحه هللا-, كما قال اب  القيم  وثبات واستقرار

نة وهدوء النف  وسكونه ما يزيده إمياناً إن املوق  جيد م  السكينة والطمأني: واخلماصة بأن يقال 

وهذا , مطمئ  القلب , وال يفزع م  املخاوف بل جتده ساك  النف  , فما يقلقل م  احلوادث , ويقيناً 

 .يدل على أن السكينة والطمأنينة مثرة م  مثرات اليقني 

 :األنس باهلل : التاسع 

, ته بالعناية والرعاية ي ثمر يف القلب أ نسًا باهلل وإحاط, وعنايته به , إن يقني العبد مبعية هللا له 

,  نف  صاحبه أبو بكر  وبرد اليقني ؛ ولذلك سك  الرسول , وس كوناً إليه جيد معه لذة اإلميان 

ما ظنك يا أبا بكر :)  فقال له رسول هللا , وذكره بأن يستشعر معية هللا حىت تسك  نفسه وترتاح 

   (0)(.باثنني هللا ثالثهما 

   :     قال تعاىل على لسان رسوله 

  [ . 31:التوبة.] 

أن : ثماث م  ك  فيه وجد حماوة اإلميان :)  قال رسول هللا : قال  وع  أن  ب  مالك 

الكفر كما  وأن يكره أن يعود يف, وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل , يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها 

   (9)(. يكره أن يقذف يف النار

ألهنا أظهر  ؛ وعرب الشارع ع  هذه احلالة باحلماوة :" -رمحه هللا–قال اب  حجر العسقماين 

مل أن املنعم أألن املرء إذا ت؛ الثماثة عنوانا لكمال اإلميان  وإمنا جعل هذه األمور : اللذائذ احملسوسة قال

                                      
 .  3/204بدائع الفوائد  (4)

 .055:ه صسبق خترجي (0)

 .  14:سبق خترجيه ص (9)
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وأن الرسول , وأن ما عداه وسائط , وال مانع يف احلقيقة سواه , ال مانح  وأن, بالذات هو هللا تعاىل 

وال حيب م  حيب ,  ما حيب إالهو الذي يبني له مراد ربه اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته حنوه فما حيب 

وخييل إليه املوعود كالواقع فيحسب أن ,  وأوعد حق يقيناً , وأن يتيق  أن مجلة ما وعد  ,ه ال م  أجلإ

 (4)". وأن العود إىل الكفر إلقاء يف النار, جمال  الذكر رياض اجلنة 

وتقوى , األن  باهلل حالة وجدانية وهي م  مقامات اإلحسان :"  -رمحه هللا –قال اب  القيم 

وقوة األن  وضعفه على حسب قوة , وإحسان العمل , وصدق احملبة , دوام الذكر : بثماثة أشياء 

وكلما كان منه أبعد كانت الوحشة بينه , لب م  ربه أقرب كان أنسه به أقوى القرب فكلما كان الق

 (0)".وبني ربه أشد 

واالستمرار للعمل الصاحل حىت جيد لذة ,  إذن فاألن  باهلل ال تأيت املوق  إال بدوام املراقبة هلل 

 . وتعطيه الصرب على دوام العمل الصاحل , والنصب , اإلميان تنسيه التعب 

أن األن  باهلل م  األعمال القلبية اليت يشعر املوق  هبا عند مناجاته هلل الواحد : ماصة واخل

األحد وعند فعل الطاعات فيشعر باألن  واللذة وحي  بسكينة النف  وانشراح الصدر مما يدفعه إىل 

 .  مزيد م  العمل والطاعات 

 :حتقيق اإلحسان واإلخالص يف العبادة : العاشر 

آثار اليقني حتقيق اإلحسان واإلخماص يف العبادة ؛ فإنه إذا أيق  باهلل يقينًا صادقاً  إن م  أجل

 .فيؤدي إىل حتقيق اإلخماص واإلحسان يف العمل , ازدادت مراقبته هلل 

فاإلخماص واإلحسان كلها , وإحسانه , ويقني العبد باطماع هللا عليه يورث إخماص العمل هلل 

 .ات املوقنني وم  صف, م  آثار اليقني 

                                      
 . 0/60فتح الباري  (4)

   4/25مدارج السالكني  (0)
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وأبعده ع  االستجابة , فخلصه هللا , كيف أمثر يقينه باهلل اإلخماص له   فانظر إىل يوسف 

      : قال هللا تعاىل , المرأة العزيز 

     

    

   

    

   

[.93:يوسف  .] 

فخلص عمله م  كل شائبة , ومبا عنده م  الثواب واجلزاء أخلص له يف عمله , فم  أيق  باهلل 

فأوصى الرسول  يدل على هذا ذلك الرجل األعرايب الذي آم  برسول هللا , م  حظ الدنيا أو النف  

 فلما كانت غزوة خيرب أو حنني غنم رسول هللا ,  أصحابه به  وقسم له فأعطى , شيئًا فقسم

قسمه لك : ما هذا ؟ قالوا : فقال , فلما جاء دفعوه إليه , وكان يرعى ظهرهم , أصحابه ما قسم له 

ولكين اتبعتك على أن أ رمى ها , يا حممد ما على هذا اتبعتك : فقال , فأخذه فجاءه  رسول هللا 

فلبثوا , إن تصدق هللا يصدقك : )  فقال , فأموت وأدخل اجلنة , وأشار على حلقه بسهم , نا ه

أهو هو :)  فقال النيب , وقد أصابه سهم حيث أشار , قليماً مث دحضوا يف قتال العدو فأ يت به حيمل 

  (0)(.صدق هللا فصدقه هللا : ) قال , نعم : قالوا , 

اجلنة والنار سببًا لإلخماص يف العمل فإنه يف املقابل م  أخلص هلل وإذا كان اليقني باآلخرة و 

)  : -رمحه هللا–اب  تيمية  يقول شيخ اإلسمام ,تعاىل يف العمل يف الدنيا خل ص له النعيم يف اآلخرة 

                                      
,  0254:رقم,  3/61( اجملتىب)والنسائي يف ,   9111:رقم, 0/643أخرجه النسائي يف السن  الكربى   (0)

ين يف صحيح وصححه األلبا,  6597: رقم,  4/611واحلاكم ,  6611:رقم, 3/05والبيهقي يف السن  الكربى 

 (.0305)ويف صحيح اجلامع , (  0254)ويف صحيح النسائي , ( 0446)الرتغيب والرتهيب 
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, ويشربه املقربون  ؛ ألهنم مزجوا أعماهلم وذكر سبحانه أن شراب األبرار مي زج م  شراب عباده املقربني

, وجعل سبحانه شراب املقربني م  الكافور الذي فيه م  التربيد  ِصرنفًا خالصًا كما أخلصوا أعماهلم

, مع ما يف ذلك م   , ووصل إليها يف الدنيا ؛ ملا حصل لقلوهبم والقوة ما يناسب برد اليقني وقوته

   (9)(. مقابلته للسعري

 :التوكل على هللا : احلادي عشر

الثقة باهلل : ومنهم م  يفسره بأنه , مع األخذ باألسباب  تماد على هللا التوكل هو صدق االع

وال ينفع , وال يضر , وال مينع , فعندما يوق  العبد بأنه ال ي عطي ,  (4)والسكون إليه , والطمأنينة إليه , 

رمحه – ون املصريذا النفقد قال , وهذا م  آثار اليقني , واعتماده على هللا , إال هللا فإنه يصدق توكله 

  (3) ". ي توكماً اليقني إذا مت مس  :" -هللا

فما يتعلق , وتفويض األمر إليه , والثقة به يثمر حتقيق كمال التوحيد هلل , وحبمايته , واليقني باهلل 

وأكمل , كما أنه يثمر حتقيق العبودية هلل , وال يرجو أحدًا غريه , وال خياف إال هللا , القلب إال باهلل 

 .وتيسري ما تعسر عليه , االت املرء عبودية هلل عندما يصدق توكله على هللا يف تصريف أموره ح

فريتاح , ويفوض أمره إىل هللا الواحد القهار , فاملوق  املؤم  حقيقية هو الذي يرد أمره كله هلل 

يم والتفويض على ؛ ليقينه أن هللا ال يقضي إال كل خري ؛ ولذا يظهر أثر التسل ويطمئ  لقضاء هللا 

عندما  فيستسلم هلل كما حصل لصحابة رسول هللا , املوق  خاصة عندما حيزبه أمر أو حتيط به حمنة 

, وتسليمًا لقضاء هللا , وتفويضًا , فلم يزدهم ذلك إال إميانًا , اجتمع عليهم الكفار يف غزوة األحزاب 

    : قال هللا تعاىل , وتصديقًا ملوعود هللا 

                                      
 .  4/99دقائق التفسري  (9)

 .  9/003مدارج السالكني  (4)

 .429/ 2أخرجه أبو نعيم يف احللية  (3)
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    [.99:األحزاب 

اللهم إين أستخريك : ) فقد كان يقول يف حديث االستخارة , املوقنني  إمام املتوكلني والنيب [. 93, 

وتعلم وال أعلم وأنت , فإنك تقدر وال أقدر , وأسألك م  فضلك العظيم , بعلمك واستقدرك بقدرتك 

 وأسند كل ذلك إىل هللا, والقوة , واحلول , وهذا م  متام يقينه فإنه تربء م  العلم  (0)(.عمام الغيوب 

وتفويض األمر إليه ,  وهذا هو مثرة التوكل على هللا , ؛ ليقينه أن كل قضاء يقضيه هللا فإنه خري  تعاىل

                                      
 . 0012: رقم, 0/420أخرجه البخاري (0)
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والتسليم ؛ ولذا جاء يف آخر , فإذا أيق  أن هللا ال يقضي إال ما هو خري مل يبقى م  العبد إال الرضا , 

 (. قدر يل اخلري حيث كان مث رضين به :) احلديث 

وعلم أمته م  بعده كيف تفوض أمرها على هللا  , خري م  فوض أمره إىل هللا  ولقد كان النيب 

فتوضأ , إذا أتيت مضجعك :)  قال رسول هللا : قال  فقد جاء يف حديث الرباء ب  عازب , 

وفوضت أمري , اللهم أسلمت وجهي إليك : وضوءك للصماة مث اضطجعك على شقك األمي  مث قل 

  (0) (.إليك 

اإلسمام : لى هللا أمهية بالغة يف حياة املوقنني ؛ وذلك الرتباطه مبراتب الدي  الثماث وللتوكل ع

  (9). وال ميك  أن يطلق على املرء مسلماً ومؤمناً ما مل يك  قلبه موق  هبذه األركان, واإلميان واإلحسان 

ه إال هللا مستيقناً هبا م  لقيت وراء هذا احلائط يشهد أن ال إل: ) أليب هريرة  كما قال رسول هللا 

   (4) (.قلبه بشره باجلنة 

, وقمة التوكل على هللا هو صدق اللجوء إىل هللا بالدعاء والتضرع له بأمساءه وصفاته والتوسل إليه 

  :كما قال هللا تعاىل , املنكسر بني يديه تذلمًا , املفتقر إىل هللا , وهذا حال املوق  باهلل 

   

   

    

   

   

                                      
 . 020:سبق خترجيه ص (0)

 . 636:ص,قني والشك يف القرآن الكرمي حلواء اهلوساوي انظر رسالة الي (9)

 .20:سبق خترجيه ص (4)
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   [.3:املمتحنة  ,

5  .] 

    :, فقال وبني اهلدى التوكل قرن هللا بنيوقد 

    

   

   

    

   

[ .09:إبراهيم . ] 

   :سبحانه قالوقرن بني التوكل وبني اليقني ف

     

  [72:النمل. ]  (3). واحلق هنا هو اليقني  

وهو يأمر , , وركوب األخطار  نه حيمل صاحبه على مباشرة األهوالومىت اقرتن اليقني بالتوكل فإ

ومات بالعطش م  ,  قد مشى رجال باليقني على املاء" : -رمحه هللا-  وقد قال اجلنيد,  باإلقدام دائماً 

   (0)". يقيناً هو أفضل منهم 

, وحازوا  , وقطع الف رنس  عليه اجلسر أن يعرب دجلة إىل املدائ  وملا أراد سعد ب  أيب وقاص 

, وعربوا  , فخاض الناس معه , اقتحم املاء , فلما اطمأن إىل حاهلم يف جيشه ؛ نظر سعد  السف 
                                      

 . 9/421مدارج السالكني  (3)

 . 9/422مدارج السالكني  (0)
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حسبنا هللا "  : يقول  وسعد, , فعامت هبم اخليل  , وال ذهب هلم متاع النهر فما غرق منهم أحد

؛ إن مل يك  يف اجليش بغي  , وليهزم  هللا عدوه , وليظهرن  هللا دينه , وهللا لينص ر َن هللا ولي ه ونعم الوكيل

 (9)". أو ذنوب تغلب احلسنات

ائتوين  ": , فقال ال تسقك األعاجم ماحذر الس:  , فقيل له احلرية وملا نزل خالد ب  الوليد 

هذه  " : -رمحه هللا - قال الذهيب  ". , فما ضره بسم هللا:  , وقال , واستفه , فالتهمه فأ يت به , به

  (4)". وهللا الكرامة وهذه الشجاعة

 :الزهد يف الدنيا : الثاين عشر 

وأهنا ال تساوي شيئًا ي ذكر أمام نعيم اآلخرة فقال , قيمة احلياة الدنيا  لقد بني لنا رسول هللا 

  :( اليم يف - بالسبابة حيىي وأشار - هذه إصبعه أحدكم جيعل ما مثل إال اآلخرة يف الدنيا ما وهللا 

  (3)(. يرجع مب فلينظر

 م  خري اجلنة يف سوط موضع:)  قال رسول هللا :  قال  الساعدي سعد ب  سهل وع 

  (5) .( فيها وما الدنيا

م  النعيم يف القرب ويف جنات النعيم جيعل العبد وما بعده , إن اليقني باليوم اآلخر م  املوت 

 : يدل على هذا قول هللا تعاىل, فيفرغ قلبه م  التعلق هبا , يزهد يف الدنيا 

   

                                      
 . 9/369تاريخ الطربي (9)

 . 0/476سري أعمام النبماء (4)

 . 9151:رقم, 3/9024أخرجه مسلم  (3)

 . 4171:رقم, 4/0017أخرجه البخاري  (5)
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 [.5ـ0:التكاثر.]  ويف اآلخرة مل , يف القرب ستماقونه أمامكم  وما, املوت توقنون بفاملعىن لو

, ولدفعكم ذلك إىل الزهد يف الدنيا , تعاىل  ع  ذكر هللاباألموال واألوالد  والتفاخر, يلهكم التكاثر 

 .وترك التعلق هبا 

 : وهو يقرأ  أتيت النيب : قال  خري فع  عبد هللا ب  الش

    [0:التكاثر.] 

, وهل لك يا اب  آدم م  مالك إال ما أكلت فأفنيت :) قال , ( مايل , مايل : يقول اب  آدم :) قال 

  (0)(.أو تصدقت فأمضيت , أو لبست فأبليت 

وينشط للعمل , ويزهد يف الدنيا , فيوق  باآلخرة  ,ولذا ش رعت زيارة القبور ؛ لريق قلب العبد 

فزوروها , ك نت هنيتكم ع  زيارة القبور : ) قال  أن رسول هللا  فع  عبد هللا ب  مسعود , لآلخرة 

  (9)(.وت ذكر اآلخرة , فإهنا ت زهد يف الدنيا , 

                                      
   9251: رقم,  3/9974رجه مسلم أخ (0)

وقال شعيب ,  0417: رقم, 0/540واحلاكم وصححه ,  210:رقم, 4/960أخرجه هبذا اللفظ اب  حبان  (9)

ضعفه األلباين يف ضعيف سن  ,  277:  رقم,  9/679وأصله عند مسلم (. إسناده ضعيف :) -رمحه هللا-األرنؤوط

 . (3972)ويف ضعيف اجلامع , ( 434)اب  ماجه 
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فزوروها فإن فيها هنيتكم ع  زيارة القبور : )  قال  أن رسول هللا سعيد اخلدري  أيب وع 

  (4)(. عربة
ومما يدل على أن اليقني باآلخرة ونعيمها م  أسباب الزهد يف الدنيا حديث عمر ب  اخلطاب 

  فقلت,  ثماثة أهبة إال البصر يرد شيئاً  فيه رأيت ما فوهللا البيت يف رأسي فرفعت فجلست: )قال  :

 جالساً  فاستوى ," هللا يعبدون ال وهم والروم فارس على وسع فقد أمتك على يوسع أن هللا رسول يا ادع

:  فقلت, (  الدنيا احلياة يف طيباهتم هلم عجلت قوم أولئك اخلطاب اب  يا أنت شك أيف: )  قال مث

    (0) (. هللا رسول يا يل استغفر

 وأن هذه الدنيا يعقبها الدار اآلخرة جيعل اإلنسان, كما أن يقني العبد بذهاب الدنيا وزواهلا 

قال , كما جيعله جيد يف العمل الصاحل , ويقلل م  متاعها ؛ ليخف عليه احلساب , يزهد يف الدنيا 

, ولكل واحدة منهما بنون , وارحتلت اآلخرة مقبلة , ارحتلت الدنيا مدبرة :"  علي ب  أيب طالب 

وغدًا حساب وال , ب فإن اليوم عمل وال حسا, وال تكونوا م  أبناء الدنيا , فكونوا م  أبناء اآلخرة 

 (9)".عمل 

أولئك قوم اختذوا أرض , والراغبني يف اآلخرة , طوىب للزاهدي  يف الدنيا : " قال  وعنه أيضًا 

 (4)".ورفضوا الدنيا رفضاً , والدعاء دثاراً , والكتاب شعاراً , وماءها طيباً , وتراهبا فراشاً , هللا بساطاً 

                                      
صححه (. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: ) وقال, 0416:رقم, 0/541أخرجه احلاكم  (4)

 (.حس  صحيح:)وقال , ( 4534)األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 

  . 0372: رقم,  9/0015أخرجه مسلم  (0)

 .  9451/ 5أخرجه البخاري  (9)

 .  0/72أخرجه أبو نعيم يف احللية  (4)
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تابعنا األعمال أيها أفضل فلم جند شيئًا أعون على طلب :"  -رمحه هللا–وقال أبو واقد الليثي 

 (3) ".اآلخرة م  الزهد يف الدنيا 

وسيسأل عما أ عطي م  نعيم يف الدنيا , وم  أيق  بأنه سيسأل يوم القيامة ع  ماله فيما أنفقه 

وأن , هذا النعيم وترك تعلق القلب بزخارفها ؛ ليقينه بأنه سيسأل ع  , دعاه ذلك للزهد يف الدنيا ,  

   :قال هللا تعاىل , هللا سيحاسبه على ذلك 

     .

 . أي ع  نعيم الدنيا الذي أهلاكم ع  العمل لآلخرة [.1:التكاثر]

والذي نفسي بيده لتسأل  ع  هذا النعيم يوم :)  قال رسول هللا : قال  فع  أيب هريرة 

 (0)( .مث مل ترجعوا حىت أصابكم هذا النعيم , يامة أخرجكم م  بيوتكم اجلوع الق

إن املكثري  هم املقلون يوم القيامة إال م  )  : قال رسول هللا : قال  وع  أيب ذر الغفاري 

  (9) ( .وعمل فيه خرياً , فنفح فيه ميينه ومشاله وبني يديه ووراءه , أعطاه هللا خرياً 

وقلة , إذا رأيتم الرجل قد أ عطي ز هدًا يف الدنيا :)  قال رسول هللا : قال   ع  أيب خماد

حماسبًا لنفسه , ومعىن احلديث أن م  كان زاهدًا يف الدنيا  (4)(.فإنه يلقي احلكمة , منطق فاقرتبوا منه 

ًا بأحوال اآلخرة وهللا ينويق, ويرزقه علمًا بدقائق األمور , فإن هللا يسدده يف منطقه , يف أقواله وأفعاله 

 .أعلم

                                      
 .43693: رقم, 7/006أخرجه اب  أيب شيبة  (3)

 . 9141: رقم, 4/0612أخرجه مسلم  (0)

 . 23: رقم,  9/611ومسلم ,  6171: رقم,  5/9466أخرجه البخاري  (9)

ضعفه األلباين , 275: رقم,  99/429والطرباين يف املعجم الكبري ,  3010:رقم, 9/0474أخرجه اب  ماجه  (4)

  (.0294):يف السلسلة الضعيفة
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وال علوًا أن يعوضه مبا أعد هللا له , فلم يطلب فيها شرفًا , م  زهد يف الدنيا  وقد وعد هللا 

   :قال هللا تعاىل, يف الدار اآلخرة 

   

     

    

  [ .14:القصص]  . 

 :ومىت تعلقت نف  العبد بالدنيا نسي وغفل ع  اآلخرة يدل على هذا قول هللا تعاىل 

   

   

    

 [.7:الروم.] 

, وإرادهتم إىل الدنيا , وأهواؤهم , أي قد توجهت قلوهبم :"  -رمحه هللا–قال الشيخ اب  سعدي 
فما اجلنة , وغفلت ع  اآلخرة , وأدبرت , وأقبلت هبا , فعملت هلا وسعت , وحطامها , وشهواهتا 

وهذا عمامة , وال املقام بني يدي هللا ولقائه يروعها ويزعجها , وال النار ختافها وختشاها , تشتاق إليها 
وم  العجب أن هذا القسم م  الناس قد بلغت بكثري منهم , وعنوان الغفلة ع  اآلخرة , الشقاء 

وأظهروا م  العجائب الذرية , ويدهش األلباب , الفطنة والذكاء يف ظاهر الدنيا إىل أمر حيري العقول 
ورأوا غريهم , وأ عجبوا بعقوهلم , وبرزوا , واهلوائية ما فاقوا به , والبحرية , واملراكب الربية , والكهربائية 

وهم مع ذلك أبلد الناس يف أمر , واالزدراء , فنظروا إليهم بعني االحتقار , عاجزاً عما أقدرهم هللا عليه 
   (0)".وأقلهم معرفة بالعواقب , وأشدهم غفلة ع  آخرهم , دينهم 

رضي –فع  عبد هللا ب  عباس  ومما يعني على الزهد يف الدنيا يقني املؤم  بسرعة انقضائها وزواهلا
: فقال , وهو على حصري قد أثر يف جنبه  على النيب  دخل عمر ب  اخلطاب : قال  -هللا عنهما

                                      
 .  646:ص,تفسري السعدي  (0)
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يا عمر ما يل وللدنيا والذي نفسي بيده ما مثلي ) :فقال, ذت فراشاً أوثر م  هذا ؟ يا رسول هللا لو اخت
  (9)(.حتت شجرة ساعة م  هنار مث راح وتركها فاستظل نيا إال كراكب سار يف يوم صائف ومثل الد

وال يستقيم الزهد يف , ال تتم الرغبة يف اآلخرة إال بالزهد يف الدنيا : "  -رمحه هللا–قال اب  القيم 
وأمل , وخستها , ونقصها , وفنائها , وسرعة زواهلا , نظر يف الدنيا : الدنيا إال بعد نظري  صحيحني 

, وآخر ذلك الزوال , واألنكاد , والنغص , وما يف ذلك م  الغصص , ص عليها واحلر , املزامحة عليها 
وهم حال الظفر , واألسف فطالبها ال ينفك م  هم قبل حصوهلا , واالنقطاع مع ما يعقب م  احلسرة 

, ا وجميئه, وإقباهلا , النظر يف اآلخرة : النظر الثاين , فهذا أحد النظري  , وغم وحزن بعد فواهتا , هبا 
والتفاوت الذي بينه وبني ما هنا فهي  , واملسرات , وشرف ما فيها م  اخلريات , وبقائها , ودوامها 

وهذه خياالت ناقصة منقطعة , فهي خريات كاملة دائمة , واآلخرة خري وأبقى , كمال هللا سبحانه 
أحد مطبوع على أن ال  فكل, وزهد فيما يقتضي الزهد فيه , فإذا مت ما يقتضي العقل إيثاره , مضمحلة 

  (4)".واللذة الغائبة املنتظرة , يرتك النفع العاجل 
ويطلب النعيم املقيم يف جنة , وخستها يزهده فيها , ويقينه حبقارهتا , فمعرفة العبد حبقيقة الدنيا 

داخمًا م  بعض , مر بالسوق  أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما–فع  جابر ب  عبد هللا , اخللود 

أيكم حيب أن هذا له :) مث قال , فتناوله فأخذ بأذنه , والناس كنفته فمر جبدي أسك ميت , عالية ال

وهللا لو  : قالوا ( أحتبون أنه لكم ؟ : ) ما حنب أنه لنا بشئ وما نصنع به ؟ قال : فقالوا , ( بدرهم ؟ 

للدنيا أهون على هللا م   !فو هللا : ) كان عيبًا فيه ؛ ألنه أسك فكيف وهو ميت ؟ فقال, كان حيًا 

   (0) (.هذا عليكم 

                                      
صححه األلباين يف ,  43414: رقم,  7/75واب  أيب شيبة ,   6459: رقم, 03/965أخرجه اب  حبان  (9)

 . (341)السلسلة الصحيحة 

 . 23: ص. الفوائد الب  القيم  (4)

 .9257: رقم,  3/9979أخرجه مسلم  (0)



- 797 - 
 

بذي احلليفة فرأى شاة شائلة برجلها   مر رسول هللا : قال  وع  سهل ب  سعد الساعدي 

والذي نفسي بيده للدنيا : ) قال , نعم : قالوا ( أترون هذه الشاة هينة على صاحبها ؟ : ) فقال , 

انت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها ولو ك, أهون على هللا م  هذه على صاحبها 

  (9)(. شربة ماء 

  (3)  ". كفى باليقني زهداً : "يقول  -رمحه هللا- ( هـ  069: ت ) كان داود الطائيو 

قال هللا تعاىل , والتعلق هبا , وحب اآلخرة , والتعلق هبا , وال جيتمع يف قلب املوق  حب الدنيا 

:     

    
     

   
     

   [ .91:الشورى .] 

 ,م  كانت الدنيا مهه فرق هللا عليه أمره : ) يقول   مسعت رسول هللا  وع  زيد ب  ثابت 

, وم  كانت اآلخرة نيته مجع هللا له أمره , ومل يأته م  الدنيا إال ما كتب له , وجعل فقره بني عينيه 

  (0)(.وأتته الدنيا وهي راغمة , وجعل غناه يف قلبه 

                                      
والطرباين يف , ( هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :) وقال ,  7137: رقم,  3/430أخرجه احلاكم  (9)

 9491: رقم ,  3/561والرتمذي ,  3001:رقم, 9/0476واب  ماجه ,  5141: رقم,6/057املعجم الكبري 

  (.616:)وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 . 434/ 7أخرجه أبو نعيم يف احللية  (3)

وصححه األلباين يف السلسلة , 9365: رقم, 3/639والرتمذي ,  3015:مرق,9/0475أخرجه اب  ماجه  (0)

 (. 251:)الصحيحة
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و التغرغ للعمل , واللهف والشغف هبا رزقه هللا راحة القلب , فم  فرغ قلبه م  التعلق بالدنيا 

يا اب  آدم تفرغ : إن هللا تعاىل يقول :) قال  ع  النيب  ا حديث أيب هريرة يدل على هذ, لآلخرة 

  (9)(.ومل أسد فقرك , وإال تفعل مألت يديك شغماً , وأسد فقرك , لعباديت أمأل صدرك غىن 

لد يف الدنيا زاده ذلك رغبة يف اآلخرة , وم  أيق  أنه راحل ع  الدنيا عما قريب  , وأنه ل  خي 

وأقوم له يف حوائجه هناري  كنت أخدم رسول هللا : قال  ع  ربيعة ب  كعب ف, الدنيا  وزهدًا يف

ن حتدث لرسول أجل  ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أف, العشاء اآلخرة  أمجع حىت يصلي رسول هللا 

( وحبمده  سبحان هللا سبحان هللا سبحان هللا: )  مسعه يقول رسول هللا  أفما أزال , حاجة  هللا 

سلين  : ) ملا يرى م  خفيت له وخدميت إياه فقال يل يوماً : قال , رقد أرجع أو تغلبين عيين فأحىت أمل ف

ففكرت يف : مث أعلمك ذلك قال , نظر يف آمري يا رسول هللا ا: فقلت  : قال(. يا ربيعة أعطك 

أسأل رسول : فقلت : قال , يأتيين سيكفيين و  ن يل فيها رزقاً أو , الدنيا منقطعة زائلة  أننفسي فعرفت 

قال  ؟ ما فعلت يا ربيعة : فقال, فجئت  : قال, باملنزل الذي هو به  فإنه م  هللا , آلخريت  هللا 

م  : فقال : قال  , فيعتقين م  النار, أسألك أن تشفع يل إىل ربك , نعم يا رسول هللا : فقلت : 

ولكنك ملا قلت سلين ,  الذي بعثك باحلق ما أمرين به أحد ال وهللا: قال فقلت ؟ أمرك هبذا يا ربيعة 

ن يل أن الدنيا منقطعة وزائلة و أوعرفت , وكنت م  هللا باملنزل الذي أنت به نظرت يف آمري , أعطك 

                                      
وصححه األلباين يف السلسلة , (. هذا حديث حس  غريب : ) وقال  9366: رقم, 3/639أخرجه الرتمذي  (9)

 (.0452)الصحيحة 
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مث قال ,  طويماً  فصمت رسول هللا  : قال , آلخريت  سأل رسول هللا  أ :فقلت , سيأتيين فيها رزقاً 

واآلخرة باقية جعله , فيقينه بأن الدنيا فانية   (0) (. فأعين على نفسك بكثرة السجودفاعل  ينإ :) يل

 .يؤثر الباقي على الفاين فسأله مرافقته يف اجلنة 

  (9)(.ملواأل بالبخل خرهاآ ويهلك,  واليقني,  بالزهد مةاأل هذه ولأ صماح:) هللا رسول قالو 

, له  خالصاً , هلل  هبما يصري العبد شاكراً  ؛ ألن يقنيصماح أول هذه األمة بالزهد والوإمنا كان 

؛ وألنه إذا خرج الشك م  القلب تفجرت كل طاقات   فيتواله هللا,  مسلماً ,  مفوضاً ,  متواضعاً 

لتعل  بدء السباق إىل اجلنات ؛ , وانطلقت إشارة االنطماق , وحتررت الروح م  أسر الشهوات , البذل 

لو أن اليقني استقر يف القلب كما ينبغي لطار فرحًا وحزناً :"  –رمحه هللا  – وهلذا قال سفيان الثوري

   (0)". شرفاً إىل اجلنة أو خوفاً م  النار 

ساء , حيث ال يظهر إال مم  فقد اليقني  ؛ ألن هذاهماك آخرها بالبخل واألمل إمنا كان و  

  : سهم بطول األمل فحدثوا أنف, وتلذذوا بشهوات الدنيا , فبخلوا , ظنهم برهبم 

                                      
 .  996:رقم, 0/454أخرجه مسلم  (0)

والبيهقي يف شعب ,  7651:رقم ,  449/ 7اين يف املعجم األوسط والطرب ,  0/01أخرجه أمحد يف الزهد  (9)

جنا :) وجاء احلديث بلفظ آخر, ( 4397)وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة ,  01135:رقم, 391/ 7اإلميان 

واليقني  46/91رواه اب  أيب الدنيا يف قصر األمل (. والزهد , ويهِلك آِخر ها بالبخل واألمل , أول هذه األمة باليقني 

 ( .4431), وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب  07/4

 07/ 7رواه أبو نعيم يف احللية  (0)
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  [ 091:النساء] (9)   

 فإن,  اهلوى اتباع و,  األمل طول : اثنني عليكم أخشى إمنا:"  ب  أيب طالب  عليقال 

آلخرة وإن ا, وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة ,  احلق ع  يصد اهلوى اتباع و,  اآلخرة ينسي األمل طول

وال حساب وغدا , فإن اليوم عمل , فكونوا م  أبناء اآلخرة , ولكل واحدة منهما بنون , مقبلة 

 (4)".حساب وال عمل 

وما م  دابة , أراد باليقني تيق  أن هللا هو الرزاق املتكفل لألرزاق : "  -رمحه هللا–ييب وقال الط

ألن البخيل إمنا ميسك املال لطول ؛ مل يبخل  يافم  تيق  هذه يف الدن ,ا يف األرض إال على هللا رزقه

  (0) ".وعدم التيق  , األمل 

 تلوت على أعرايب : "  -رمحه هللا–قال األصمعي و 

     فلما بلغت  

   

   [.99:  الذاريات.]   فنحرها , وقام إىل ناقته , حسبك : قال ,

ووىل فلقيته بالطواف قد حنل جسمه واصفر لونه , وعمد إىل سيفه فكسره , ووزعها على م  أقبل وأدبر 

فهل وجدمت ,  قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً : وقال , فلما بلغت صاح , واستقرأين السورة , فسلم علي 

                                      
 .992/ 3فيض القدير  (9)

 .43325:رقم, 7/011رواه اب  أيب شيبة يف مصنفه  (4)

 . 3/992فيض القـدير  (0)
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   : فقرأت ؟ غري هذا 

    

     [.الذاريات : 

فخرجت معها  سبحان هللا م  ذا الذي أغضب اجلليل حىت حلف قاهلا ثماثاً : ) فصاح وقال  [.94

    (9)(.روحه 

ألن م   فقصر األمل هو حقيقة الزهد ؛, وال يأيت الزهد يف الدنيا إال مم  قصر أمله يف احلياة 

والرغبة يف , والتسويف بالتوبة , الكسل ع  الطاعة يف احلياة أدى إىل  هل أملاطم  و , قصر أمله زهد 

وصفاء منائه يقع بتذكر املوت والقرب والثواب ,  ة القلبألن رق؛ وقسوة القلب , ونسيان اآلخرة , الدنيا 

 اجتهد يف الطاعةألنه إذا استحضر املوت  ؛ وم  قصر أمله قل مهه وتنور قلبه, والعقاب وأحوال القيامة 

ك  يف :) مبنكيب فقال  أخذ رسول هللا : قال  -رضي هللا عنهما–فع  اب  عمر ,  ورضي مبا قل ,

إذا أمسيت فما : ) يقول  –رضي هللا عنهما –وكان اب  عمر (. الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

  (4)(. وم  حياتك ملوتك, وخذ م  صحتك ملرضك , وإذا أصبحت فما تنتظر املساء , تنتظر الصباح 
وحن  نعاجل خصًا لنا  مر علينا رسول هللا : ) قال  -رضي هللا عنهما–وع  عبد هللا ب  عمرو 

  (0)(.ما أرى األمر إال أعجل م  ذلك:)قال,قد وهى فنح  نصلحه : فقلنا , ( ماهذا ؟: ) فقال , 

                                      
  . 3/992املرجع السابق  (9)

 . 315:سبق خترجيه ص (4)

,  5946: رقم, 3/461وأبو داود ,  9227:رقم,  7/964واب  حبان ,  6519: رقم,  9/060ه أمحد أخرج (0)

, ( هذا حديث حس  صحيح :) وقال  9445: رقم, 3/561والرتمذي ,  3061: رقم,  9/0424واب  ماجه 

 ( .4456)وصححه األلباين يف صحيح اب  ماجه 
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وقصر األمل يدعو إىل , ألمل اليقني يدعو إىل قصر ا: "  -رمحه هللا–قال ذو النون املصري 

  (9)". وهي تورث النظر يف العواقب , والزهد يورث احلكمة , الزهد 

 : " -رمحه هللا–إن مما يعني على الزهد يف الدنيا ثالثة ذكرها ابن رجب 

 : فهي كما قال تعاىل, وخيال زائر , علم العبد أن الدنيا ظل زائل  :أحدها 

   
   

    

   [ .91:احلديد .] ومساها هللامتاع الغرور   وهنى ع

 .واطمأن إليها, وذم م  رضي هبا  ,وأخربنا ع  سوء عاقبة املغرتي  وحذرنا مثل مصارعهم , االغرتار هبا 

وهي دار البقاء فالزهد فيها لكمال , وأجل خطراً , عظم منها قدراً علمه أن وراءها داراً أ :الثاين 

 .فيما هو أعظم منها 

وأن حرصه عليها ال , معرفته وإميانه احلق بأن زهده فيها ال مينعه شيئًا كتب له منها  :والثالث 

 .وعلم أن مضمونه منها سيأتيه , جيلب له ما مل يقض له منها فمىت تيق  ذلك ثلج له صدره 

  (4) (.فهذه األمور الثماثة تسهل على العبد الزهد يف الدنيا وتثبت قدمه يف مقامه 

    :وقال هللا تعاىل 

    

   

  

                                      
 . 9/475مدارج السالكني  (9)

 .    955ـ 953: ص, واحلكم جامع العلوم  (4)
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    [ .040:طه.] 

 : لعبد بأن الدنيا زهرة زائلة جيعله يطمع فيما عند هللا تعاىل ؛ ولذلك قال فيقني ا

      .

 [.040:طه]

, وألنه يعلم أهنا دار  ليست موطنًا لهوم  أقوى الدوافع للزهد يف الدنيا هو العلم واليقني بأهنا 

, فهو  , مث بعد ذلك جيتاز ويعرب إىل دار املقام ل زاد الراكب, وأنه فيها كاملسافر حيتاج إىل مث ابتماء

قوموا إىل جنة عرضها ) :  ألصحابه وهلذا ملا قال النيب  ؛ , وأن يعمل هلا حباجة إىل أن يشمر إليها

 عرضها الس موات ةجن   يا رسول هللا:   نصارِيام األممري ب  احلفقال ع  , ( السموات واألرض 

:  قال ( ما حيملك على قولك بخ بخ) :   فقال رسول هللا , بخ بخ:  قال (نعم ) :  قال, رض واأل

, م  قرنه  فأخرج مترات ( فإن ك م  أهلها) :  قال, لها هن أكون م  أَ أرجاءة   إال يا رسول هللاوهللا ال

ا حلياة  طويلة  ىتت حييلئ  أنا ح : قالمث فجعل يأكل منه    فرمى مبا كان معه م  ,  آكل مترايت هذه إهن 

 (0). ( الت مر مث  قاتلهم حىت قتل

اليت لرمبا ال تتجاوز الدقائق  - يعد هذه اللحظات ع مري ب  حرام األنصاري فما الذي جعل 

 ! يعدها حياة طويلة؟ -القليلة 

 , وأليام عباد الرمح  اعلموا أنكم تعملون يف أيام قصار"  :-رمحه هللا-يقول بمال ب  سعد 

, فما  , وم  مل يعمل على اليقني , ودار حزن ونصب لدار نعيم وخلد , يف دار زوال لدار مقام طوال

                                      
 . 0210: رقم , 4/0501أخرجه مسلم  (0)
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,  كأن ا قوم ال يعقلون)  : وكان يقول,  ( وإما إىل النار , ؛ ألن املصري حتمًا سيقع إما إىل اجلنة يغرت

  (9) ." وكأن ا قوم ال يوقنون

ذي جيعل اإلنسان يتشبث هبذه احلياة الدنيا هو ما غرس يف أن ال -رمحه هللا-وقد ذكر اب  القيم 

. , وكذلك ما يتعلق هبا م  حمبة اإلنسان للثناء واحلمد  يِ   يف نفسه م  شأهنا, وما ز   قلبه م  حمبتها

, فإذا زهد له  , ونفرته م  ذمهم , وثناء الناس عليه ما تأخر م  تأخر إال حببه للحياة والبقاء"  : يقولف

  (0)".  ذي  الشيئني تأخرت عنه العوارض كلهايف ه

ثقة مبا  زهد فيما يف أيدي اخللقفيجعله يبني أثر اليقني يف سلوك العبد ي  الذي هذا املثال خذ و 

, فرأى سامل ب  عبد هللا ب   الكعبة يهشام ب  عبد امللك اخلليفة األمو دخل : عند اخلالق سبحانه 

 ل يف بيته غريهأإين ألستحي م  هللا أن أس:"  قالف"  ىن حاجةسل"  : , فقال له  عمر ب  اخلطاب

  ؟ م  حوائج الدنيا أم حوائج اآلخرة:  فقال سامل, "  فاآلن سلين حاجتك " : فلما خرجوا قال له ," 

م  ال  افكيف أسأهل, وهللا ما سألت الدنيا م  ميلكها "  : قال,  " بل م  حوائج الدنيا " : قال

  (9)" ؟  ميلكها

, وصفة م  صفات املوقنني , فالزهد يف الدنيا والقناعة مبا رزق هللا العبد أثر م  آثار اليقني 

مشمر للجد , عازفًا ع  شهوات الدنيا وزينتها , مطمئنًا مبا قسم هللا له , فالقانع الزاهد راضي النف  

 . يف أمر اآلخرة

                                      
  .   5/997أخرجه أبو نعيم يف احللية  (9)

 .  9/419مدارج السالكني  (0)

 . 2/945البداية والنهاية  (9)
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فإنه ال يزهد يف الدنيا إال م  وثق ,  م  الرزق الثقة مبا عند هللا تعاىل: ويتفرع م  الزهد يف الدنيا 

:  قال رسول هللا  : قال  أيب الدرداء  وقد جاء يف حديث, مبا عند هللا م  الرزق واخلري والعطاء 

 (4) (.إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله) 

      : قال هللا تعاىل  

     

  

     

  [.6:هود   .] 

فقد , وسيأتيه حتماً ما كتب هللا له , فما بد يف قضية الرزق م  التوكل على هللا مع اليقني بالرزق 

ني كلها تتعلق بالرزق أما مث ذكر حديث" باب التوكل واليقني " بوب اب  ماجه يف سننه باب بعنوان 

لو أنكم توكلتم  :) يقول مسعت رسول هللا   :قال  ب  اخلطاب  عمرفحديث : احلديث األول 

 (0) (. وتروح بطاناً  على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصاً 

 ى النيب  دخلنا عل: قاال  -رضي هللا عنهما –حبة وسواء ابين خالد  حديث: واحلديث الثاين 

فإن اإلنسان تلده , ال تيأسا م  الرزق ما هتززت رءوسكما : ) فقال , فأعناه عليه ,  وهو يعاجل شيئاً 

 (9)(.  أمه أمحر لي  عليه قشر مث يرزقه هللا عز وجل

                                      

ويف , ( 0714)صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  4941: رقم,  40/ 1أخرجه اب  حبان  (4)

 ( .0641)جلامع صحيح ا

 . 903:سبق خترجيه ص (0)

 . 905:سبق خترجيه ص (9)
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غلب ذلك على قلبه كان  مىت, در له سيساق إليه وأن ما ق  , يأتيه س ما ك تب له اليقني بأنف

؛ ليقينه وثقته بأن هللا سيخلفه خري منه ومل يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على ما فاته ,  يف الطلب جممماً 

     :  قال هللا تعاىل, 

    

    

    

     

  [.42:سبأ] 

فينفق ويتصدق العبد مبا بني يديه م   م  الرزق فحقيقة الزهد هو اليقني والثقة مبا عند هللا 

 قال رسول هللا  : قال   ع  أيب ذر الغفارييدل على هذا حديث , مال يقيناً منه خبلف هللا عليه 

ولك  الزهادة يف الدنيا أن ال تكون مبا ,  إضاعة املال وال يف, لي  الزهادة يف الدنيا بتحرمي احلمال : ) 

وأن تكون يف ثواب املصيبة إذا أصبت هبا أرغب منك فيها لو أهنا , يف يديك أوثق منك مبا يف يد هللا 

  (4) (.أبقيت لك 

 وال أنفقي:)   رسول هللاقال : قالت  -رضي هللا عنها– أمساء بنت أيب بكر وكذلك حديث

  (0) . ( عليك هللا فيوعي توعي وال عليك هللا فيحصي حتصي

, أيها الناس اتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب :)  قال رسول هللا : قال   ع  جابر ب  عبد هللاو 

وإن أبطأ عنها فاتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب خذوا ما حل ودعوا , فإن نفسا ل  متوت حىت تستويف رزقها 

                                      
 . 093:سبق خترجيه ص (4)

  . 11:رقم,  9/704ومسلم ,  9350:رقم, 9/205أخرجه البخاري  (0)
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وال , ديث حث على تقوى هللا يف طلب الرزق فما يطلب م  مصدر حرام ففي هذا احل  (9) .( ما حرم

واثقًا مبا عند هللا , راغبًا يف اآلخرة , وال يكون هذا إال مم  كان زاهدًا يف الدنيا , يطلب م  غري هللا 

تعاىل  ثقة بفضل هللا, راغبة فيما عند هللا , حث على التوجه إىل هللا تعاىل يف الطلب  فالنيب , تعاىل 

 . ليقينه أن ما كتبه هللا للعبد فل  مينعه أحد وما منعه هللا عنه فل  ميلك أحد جلبه له , 

, فلما رأى ما هبم م  احلاجة خرج إىل الربية , دخل رجل على أهله : قال  ع  أيب هريرة و 

م ارزقنا فنظرت فإذا الله : ) مث قالت, التنور فسجرته  إىلو , فلما رأت امرأته قامت إىل الرحى فوضعتها 

أصبتم بعدي  : قال , فرجع الزوج: قال ,  وذهبت إىل التنور فوجدته ممتلئاً : قال , اجلفنة قد امتألت 

نه لو مل يرفعها مل إأما :) فقال  فذكر ذلك للنيب  , نعم م  ربنا قام إىل الرحى :  قالت امرأته,  شيئاً 

 يقني هذه املرأة الصادقة اليت صدقت يف اللجوء إىل هللا تعاىل فتأمل يف   (4) (. تزل تدور إىل يوم القيامة

 .وطلب الرزق م  هللا فلم خييبها هللا عز وجل , 

 فكان أحدمها يأيت النيب  كان أخوان على عهد النيب : قال  ع  أن  ب  مالك و 

    (3) (.لعلك ترزق به :) فقال  واآلخر حيرتف فشكا احملرتف أخاه إىل النيب 

فالعماقة بني اليقني والثقة مبا عند هللا وبني الرزق عماقة وطيدة ؛ إذ م  كان اليقني باهلل ممازماً له  

حريصًا عليه كان , وم  كان ضعيف اليقني باهلل شحيحًا مباله , والغىن ممازمًا له , كان التوفيق حليفه 

حىت دخل  خرجت مع النيب :  قال -رضي هللا عنهما  -ب  عمر عبد هللا  فع, الفقر ممازمًا له 

؟ يا ب  عمر ما لك ال تأكل  : ) فقال يل, ويأكل , فجعل يلتقط م  التمر , بعض حيطان األنصار 

ومل أجده  , لكين أشتهيه وهذه صبح رابعة مل أذق طعاماً  : قال , قلت يا رسول هللا ال أشتهيه: قال , 
                                      

 .095:سبق خترجيه ص (9)

لباين صححه األ,  5511: رقم,  5/471والطرباين يف املعجم األوسط ,  01667:رقم,  9/504أخرجه أمحد  (4)

 (.9247)يف السلسلة الصحيحة 

 . 910:سبق خترجيه ص (3)
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فكيف بك يا ب  عمر إذا بقيت يف قوم  ,ولو شئت لدعوت ريب فأعطاين مثل ملك كسرى وقيصر 

 :  حىت نزلت, وبضعف اليقني فوهللا ما برحنا وال أرمنا , خيبئون رزق سنتهم 

     

   

    

  [.61:العنكبوت.]  فقال رسول هللا :(  إن هللا

فإن احلياة بيد , فم  كنز دنيا يريد هبا حياة باقية  , وال اتباع الشهوات, عز وجل مل يأمرين بكنز الدنيا 

 (0)(. لغد رزقاً  وال درمهاً  أال وإين ال أكنز ديناراً , هللا 

, ه واخللف من, والثقة بالعوض , وم  أقوى الدوافع لبذل الصدقات اليقني مبا عند هللا م  الرزق 

وكان أحب أمواله إليه , فقد كان أكثر األنصار باملدينة مااًل م  خنل  وم  ذلك قصة أبو طلحة 

قال , ويشرب م  ماء فيها طيب , يدخلها  وكان رسول هللا , وكانت مستقبلة املسجد , بريحاء 

   : فلما نزلت هذه اآلية :  أن  

    

   . قام أبو طلحة  إىل رسول هللا يا رسول هللا إن هللا تبارك : فقال

     :وتعاىل يقول 

     

 . وإهنا صدقة هلل أرجو برها وذخرها عند هللا فضعها يا رسول هللا حيث , وإن أحب أموايل إيل بريحاء

وقد مسعت ما قلت , ذلك مال رابح , بخ ذلك مال رابح : )  فقال رسول هللا : قال , هللا أراك 

                                      
وقال , ( 0210)ضعفه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ,  106: رقم, 0/952أخرجه عبد ب  محيد  (0)

 .ضعيف جداً :
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يف  فقسمها أبو طلحة , أفعل يا رسول هللا : فقال أبو طلحة , ( وإين أرى أن جتعلها يف األقربني 

  (9)(.أقاربه وبين عمه 
أن عمر  –رضي هللا عنهما –ر يرويها لنا ابنه عبد هللا اب  عم وكذلك قصة عمر ب  اخلطاب 

يا رسول هللا إين أصبت أرضاً : فقال , يستأمره فيها  فأتى النيب , أصاب أرضاً خبيرب  ب  اخلطاب 

إن شئت حبست أصلها وتصدقت :) قال , فما تأمرين به , خبيرب مل أصب مااًل قط أنف  عندي منه 

ويف , وتصدق هبا يف الفقراء , وال يورث , وال يوهب , أنه ال يباع  فتصدق هبا عمر : هبا قال 

والضيف ال جناح على م  وليها أن يأكل منها , وب  السبيل , ويف سبيل هللا , ويف الرقاب , القرىب 

 ( 0) . (ويطعم غري متمول , باملعروف 

وق  وامل, املتكفل بأرزاق العباد , وال جيتمع الشح مع اإلميان ؛ ألن املؤم  بأن هللا هو الرزاق 

باخللف م  هللا ال يبخل بالنفقة والصدقة ؛ ألنه ال يبخل بالنفقة والصدقة والعطاء إال م  ضعف إميانه 

 ؛ والبخل يكون م  سوء الظ  باهلل تعاىل,  وباخللف والثواب منه  ونقص يقينه بالرزق م  هللا , 

فالشح والبخل ال يوافق , اإلميان و  , وسوء الظ  يوه  التصديق عليه هللا ما أنفقه ألنه خياف أال خيلف

ال جيتمع غبار يف سبيل  :) قال رسول هللا : قال  أيب هريرة  فع , اإلميان واليقني م  مجيع الوجوه 

 (9)(. هللا ودخان جهنم يف جوف عبد , وال جيتمع الشح واإلميان يف قلب عبد أبداً 

وال معقب , قضى قضاء فما مرد لقضائه إذن فإن املوق  واثق باهلل ؛ ألنه معتقد  أن هللا إذا 

فما يأخذ , ومال أو غري ذلك م  متاع الدنيا , ورزق , وأنه قد قسم أرزاق العباد م  علم , حلكمه 
                                      

 .221: رقم ,  9/624ومسلم ,  0429: رقم ,  9/541أخرجه البخاري  (9)

 .  0649:رقم,  4/0955ومسلم ,  9516 :رقم,  9/219أخرجه البخاري  (0)

 7/019والنسائي ,  02314: رقم, 3/990واب  أيب شيبة ,  4950:رقم, 1/34أخرجه اب  حبان  (9)

 . (094)ويف صحيح األدب املفرد , ( 4001)وصححه األلباين يف صحيح النسائي ,  4001:رقم,
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فما سبيل له للحصول عليه مهما صنع , وما مل يكتبه هللا له , وما قسم له , العبد إال ما كتب هللا له 

راضياً مبا قسمه هللا له وقضاه , هاديء الفكر , مطمئ  النف  ,   واليقني مبثل هذا جيعل املوق, وحرص 

 .   فهو يف راحة ونعيم وسرور , له 

 :اهلدى والفالح يف الدنيا واآلخرة : الثالث عشر 
وبقدر , إن اهلدى واهلداية والفماح اليت أمثرها اليقني م  أعظم النعم اليت مي  هللا هبا على عباده 

, وإميانًا , واألنبياء عليهم السمام هم أكمل الناس يقينًا , عادته يف الدنيا واآلخرة هداية العبد تكون س

  : يقول  فهذا موسى , ومع ذلك كانوا يسألون هللا أن يهديهم , وهداية 

    

    

   [.99:صصالق .] وكان

 –رضي هللا عنها –فع  عائشة , وصلواته , يسأل هللا اهلداية يف دعواته  سيد املرسلني رسول هللا 

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل وفاطر : ) كان إذا قام م  الليل افتتح صماته : ) قالت 

اهدين ملا , انوا فيه خيتلفون أنت حتكم بني عبادك فيما ك, عامل الغيب والشهادة , السموات واألرض 

  (0)(.اختلف فيه م  احلق بإذنك إنك هتدي م  تشاء إىل صراط مستقيم 

 (9) (.اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن :)  وكان يقول 

  : ع  املؤمنني , وهلذا قال هللا  م  مثرات اليقني الفماحفاهلدى و 

   

     

   

                                      
 . 771: رقم ,  0/543أخرجه مسلم  (0)

 . 9790:رقم ,  3/9117أخرجه مسلم  (9)
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    [5, 3:البقرة.]  فهم ملا أيقنوا باآلخرة ,

:  قال وقد جاء ع  أيب بكر الصديق  ,م وعملوا هلا حصل هلم اهلدى والفماح بقدر يقينهم وعمله

فإنه ما أويت العبد بعد اليقني , سلوا هللا العفو والعافية واليقني يف األوىل واآلخرة )  : قال رسول هللا 

  (4)(.خري م  العافية

ع , فاليقني يدف ال يتم صماح العبد يف الداري  إال باليقني والعافية:" -رمحه هللا - يقول اب  القيم 

   (3)". , والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا م  قلبه وبدنه عنه عقوبات اآلخرة

إن هناك عماقة وطيدة بني اهلداية والفماح وبني اليقني ؛ ألن أهل اليقني هم : حاصل القول 

ح لعلمهم ويقينهم أن اهلداية والفما, وسؤال هللا اهلداية , وتتبع طرقها , أحرص الناس على طلب اهلداية 

والثبات عليه , والتوفيق ال يطلب إال م  هللا تعاىل ؛ وألهنم يعلمون ويوقنون أن االستقامة على الدي  

ويثبتهم خاصة يف مثل الزمان الذي , مطلب عزيز ال يتحقق للعبد إال باإلحلاح على هللا بأن يهديهم 

  :نقول فيها , اهلداية يكتظ باحمل  واألزمات ؛ ولذلك حن  يف كل ركعة م  صلواتنا نسأل هللا 

  
   

   
   

   [ . 7,  6:الفاحتة] 

                                      
   . 20:سبق خترجيه ص (4)

 . 3/906زاد املعاد  (3)
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 : االنتفاع باآليات والرباهني: الرابع عشر 

واالنتفاع باآليات الكونية , قني التأمل يف خملوقات هللا تعاىل إن م  أهم ما مييز أهل اليقظة والي

فمىت تأمل ذلك العبد أيق  بأن هللا مل خيلق هذا الكون , والرباهني الدالة على قدرة هللا امللك العظيم 

بل لغاية هي م  أشرف الغايات وأجل املطالب وهي عبادة هللا ؛ واألدلة يف هذا كثرية منها قول , عبثاً 

       : تعاىل هللا

  
   
   

   
   

   
   

    
    

  [.020,  021:ال عمران.]   

   : وقال هللا تعاىل

  
  

   

 [. 75:األنعام .] وقال تعاىل:   

   [ .الذاريات :

, واليقني باهلل , فهذه اآليات وغريها تدل على أن التأمل والتفكر يبعث يف النف  اإلميان [.  91

اإلنسان الذي عنده يقني راسخ إذا مر بآية م  اآليات  فيشحذ اهلمم للعمل الصاحل ؛ ولذا جند أن
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 كثرية ال يستطيع أن ي عرب عنها , وتتمالك مشاعر ؛ فإنه يرق قلبه ناً للمعذبنيإذا شاهد مكاو , الكونية 

رك  فهو ينظر إىل هذه األشياء: الذي يفتقر إىل اليقني  , وأما اآلخر , ولرمبا دمعت عينه وبكى , وال حي 

رك نفوس أصحاب اليقني , فاآليات إمنا ت ؤثر ذلك يف قلبه ساكناً  فإهنم ال  , , أما أهل الغفلة وحت 

   :  ؛ وهلذا يقول هللا  ينتفعون هبا

   
   

     
 [ .015: يوسف]

 :البعد عن الغفلة : اخلامس عشر

ف اليقني يف قلبه انغم  يف فإن م  ضع, إن م  أوجب مثرات اليقني زوال الغفلة ع  القلوب 

فما حرص على , وأرهق بدنه يف املعاصي والذنوب , وأضاع عمره يف السهو والغفلة , احلياة الدنيا 

ول  , وكأنه ل  يوضع يف القرب , وكأنه سيخلد يف هذه احلياة , وال اجتهاد يف اخلريات , الطاعات 

, فوآسفاه على حياة كثري م  الناس , نار وكأن لي  هناك جنة أو , حياسب على أعماله وتصرفاته 

وعجبًا هلم , كيف ضاعت حياته وساعات عمره بني نوم وأكل وشرب ومعاصي وذنوب وب عد ع  هللا 

ماذا بعد هذه احلياة اململوءة باملعاصي والذنوب ؟ وما هي النهاية ؟ وماذا بعد كل , أمل يسألوا أنفسهم 

 هذه الشهوات وامللذات ؟ 

وأهوال وأهوال تشيب , ئك ع  املوت واحلساب والقرب والصراط والنار والعذاب هل غفل أول

 منها مفارق الولدان ؟

متاع قليل مث عذاب , وأورثت احلسرات , وانقضت الشهوات , وبقيت التبعات , ذهبت اللذات 

 .-نسأل هللا العافية  –وعويل يف دركات اجلحيم , وصراخ , أليم 
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:)  فقد قال رسول هللا , ؟ وأيق  إىل أي  يصري ؟ فاستعد للرحيل فالعاقل م  عرف املصري 

  (0)(.ومتىن على هللا , والغافل م  أتبع نفسه هواها , وعمل ملا بعد املوت , الكي  م  دان نفسه 

ومعىن دان نفسه حاسب نفسه يف الدنيا قبل أن حياسب يوم : "  -رمحه هللا–قال الرتمذي 

, وتزينوا للعرض األكرب , حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا : "  ب  اخلطاب  وقال عمر (9)".القيامة 

فما يليق بعاقل أبدًا أن يلهو  (0) ".وإمنا خيف احلساب يوم القيامة على م  حاسب نفسه يف الدنيا 

 وهللا إهنا ألكرب, وكربات وشدائد , ويعصي هللا وأمامه أهوال وأهوال , ويلعب يف هذه احلياة الدنيا 

ولكنها الغفلة تري  على القلب فتحجب , فرصة حني أمهلك هللا حيًا حىت تتوب وتعود وترجع وتأوب 

   : وصدق هللا القائل , عنه االنتفاع باملواعظ واآليات 

   
    

     
    

    
    

    
   

  
   [ . 036:األعراف.] 

  :ع  هللا ؟ أمل يأن لقلوبنا أن تلني فإىل مىت الغفلة ؟ واإلعراض 

    
                                      

 . 311:سبق خترجيه ص (0)

  .  3/641سن  الرتمذي  (9)

  .   3/641سن  الرتمذي  (0)
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   [.06:احلديد .] 

 : ومما يدل على أن م  آثار اليقني باآلخرة البعد ع  الغفلة واالغرتار باحلياة الدنيا قوله تعاىل 

   
    
     

    
     

     
   

   
 [.44:لقمان.] 

حني طائفة م  الناس كما هو حال ,  والبعد ع  هللا,  الغفلةب ني أصيب العبدضعف اليقفمىت 

,  وارحع  االهتمام بأمراض القلوب مع أن القلب هو ملك اجل الغفلة لتهمشغو , أمهلوا أنفسهم 

وينفق كثري م  ماله يف , ويستغرب املرء حني يصرف كثري م  الناس أغلب وقته , واملتصرف فيها 

, فإن طب القلوب علم رفيع شأنه  وكيفية عماجها مع أن صحة القلب أهم ؛, االهتمام باألبدان 

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح )  : وقد قال رسول هللا , عبة مراقيه ص مسالكه , دقيقة

  (0) (.أال وهي القلب , وإذا فسدت فسد اجلسد كله , اجلسد كله 

                                      
 .0522: رقم , 4/0902ومسلم ,  59: رقم, 0/91أخرجه البخاري  (0)
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فإن العبد , علم القلب وعمل القلب : اليقني ينتظم منه أمران :"  -رمحه هللا –وقال اب  تيمية 

واختماج م  العمل الذي يقتضيه ذلك  , فيكون يف قلبه حركة  ومع هذا, قد يعلم علمًا جازمًا بأمر 

, وما مل يشأ مل يك  , وأنه ما شاء كان , وال خالق غريه , كعلم العبد أن هللا رب كل شئ ومليكه 

إما لغفلة القلب ع  , وقد ال يصحبه العمل بذلك , والتوكل عليه , فهذا قد تصحبه الطمأنينة إىل هللا 

وأما للخواطر اليت تسنح يف , وإن مل يك  ضدًا ألصل العلم , لة هي ضد العلم التام هذا العلم والغف

إىل أن غفلة  –رمحه هللا –فأشار شيخ اإلسمام   (0) ".القلب م  اإللتفات إىل األسباب وإما لغري ذلك 

 .  فما يزال يف نفسه حرج واختماج , القلب سبب حلجب اليقني ع  القلب 

فيثمر الغفلة ع  , فقد نور اإلميان بالغيب يكون بألن  عماه ؛  (9) القلبشر العمى عمى وإن 

  (4). وم  كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى, هللا واآلخرة 

احلياة بذكر : فقال ؟ ع  حقيقة املعرفة  -رمحه هللا - (هـ 960 :ت)  سئل أبو يزيد البسطاميو 

 (5) (.   هللاالغفلة ع: فقال ؟ وع  حقيقة اجلهل , هللا 

نعوذ باهلل م  : "  -رمحه هللا-قال معروف الكرخي  , والغفلة ال تأيت إال بطول األمل يف الدنيا 

  (6)". طول األمل فإنه مينع خري العمل 

                                      
 .  492/ 4جمموع الفتاوى  (0)

 . 43559: رقم ,  7/016نفه أخرجه اب  أيب شيبة يف مص (9)

 . 0/943التيسري بشرح اجلامع الصغري  (4)

 .360,  0/361أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان   (5)

 .  1/460أخرجه أبو نعيم يف احللية  (6)
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ثماث م   :" -رمحه هللا-( هـ  935:  ت) بو تراب عسكر ب  احلصني النخشيبأ اإلماموقال 

: وثماث م  مناقب الكفر  , والتفويض إىل هللا, بالكفاف  اوالرض, االستعداد للموت : مناقب اإلميان 

   (9) ". واحلسد , والطرية, طول الغفلة ع  هللا 

 :اإلمامة يف الدين : السادس عشر 

إن وصول العبد إىل اإلمامة يف الدي  فيكون قدوة وأسوة للعاملني ال يكون إال بتحقيق الصرب 

   :تعاىل كما قال هللا , واليقني باهلل 

   
    

     .

 [.93: السجدة ]

, ويأمرون باملعروف , خيرب ع  بين إسرائيل كيف جعلهم أئمة اهلدى يهدون إىل احلق  فاهلل 

وأيقنوا مبا أعده هللا , واالسرتسال يف الشهوات , ربوا ع  املعاصي وكل ذلك ملا ص, وينهون ع  املنكر 

, إذن بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدي  ؛ ألن الصرب يدفع الشهوات , عنده م  األجر واملثوبة 

 . واليقني يدفع الشكوك والشبهات , واإلرادات الفاسدة 

 :الشكر : السابع عشر 

   :قال تعاىل ,  عليه جيد أهنا ال تعد وال حتصى عندما يستشعر العبد نعم هللا

   

   [ 91:لقمان  .] وقال تعاىل:  

     
     
                                      

 . 01/97سري أعمام النبماء  (9)
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  [. 01:النحل.]  وقال هللا تعاىل: 

   
  [. 79:النحل .] 

وأيق  أنه مسؤول عنها , وإمنا كان الشكر م  آثار اليقني ؛ ألن املؤم  إذا استشعر نعم هللا عليه 

فالشكر واليقني متمازمان فما يشكر , واالعرتاف هبا ظاهرًا وباطنًا , يوم القيامة دعاه ذلك إىل شكرها 

ولي  ذاك , عجباً ألمر املؤم  إن أمره كله خري :)  قال رسول هللا , املوق  بلقاءه ,  هللا إال املؤم  به

 (0)(.وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له , إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له , ألحد إال للمؤم  

  :  كما أن للشكر تعلق بالغاية م  وجود اخللق كما قال تعاىل

   
   

    
   

   [ 71:النحل .] أي :

  (9)".فتشكرونه , فعند ذلك تعرفون مقدار ما أنعم هللا به عليكم , لكي تصرفوا كل آلة فيما خ لقت له 

واعرتافه له بفضله , ويقينه باهلل ,  تعاىل على نعمه م  أدل األدلة على إميان صاحبه فشكر هللا

وم  كان باهلل أعرف كان له , ومعرفته باهلل يكون شكره له , فبقدر إميان العبد , وإحسانه , وجوده 

 .  وهكذا فالعماقة متمازمة بني اليقني والشكر , أكثر شكراً 

نسال هللا العلي القدير أن , املرتتبة على اليقني باهلل م  مجيع اجملاالت فهذه هي اآلثار والثمار 

 .يهب لنا يقيناً صادقاً وإمياناً كامماً إنه ويل ذلك والقادر عليه 

                                      
 .016:سبق خترجيه ص (0)

 .  4/014فتح القدير  (9)
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 اخلامتة

 :من خالل دراسيت ملوضوع اليقني يف ضوء السنة النبوية تبني يل ما يلي 

اعتقاداً جازماً ثابتاً , مزيمًا , ومسائله وفروعه , أصول الدي  االعتقاد ب: هو  أن اليقني .0

 .للشك والريب , حمققاً للطمأنينة والسكينة , ومطابقاً للواقع , وموجباً للعمل 

, والتصديق , والظ  , العلم : أن األلفاظ الدالة على معىن اليقني كثرية ومنها  .9

, والطمع , وحقيقة اإلميان , والطمأنينة والسكينة , البصرية و , واإلميان , والثابت , والثابت , والتثبيت 

 .واملوت , والتوحيد , وانتفاء الشك والريب , والصدق , واملعاينة واملشاهدة 

والوسوسة , والوهم , والظ  , والريب , الشك : أن األلفاظ املضادة لليقني كثرية منها  .4

 .واحلاجة , والفزع , خلوف وا, واالضطراب , والقلق , والشبة , والتهمة , 

أن اليقني يتفاوت على ثماث مراتب بعضها فوق بعض , فأدىن مراتب اليقني هي  .3

حق ': , وأعلى املراتب هي مرتبة ' عني اليقني': , واملرتبة اليت فوقها هي مرتبة 'علم اليقني':مرتبة 

 .'اليقني

وقد ذكرنا , فضائل متعددة و , ومكانة عالية , ومنزلة رفيعة , أن لليقني أمهية عظيمة  .5

أن اليقني شرط م  شروط شهادة أن ال إله إال هللا : ما يقارب م  عشر فضائل م  فضائل اليقني منها 

وأن  ,وأن اليقني أصل مفطور يف بين آدم والشك والريب طارئ عليه , وشرط م  شروط اإلميان , 

وأن اليقني أفضل ما , ط إجابة الدعاء وأن اليقني شرط م  شرو , اليقني أساس مجيع أعمال القلوب 

أن باليقني يعظم أجر العمل الصاحل , وأن أهل اليقني هم أهل السعادة يف الدنيا واآلخرة , يعطاه العبد 

 . وأن اليقني سبب صماح وجناة هذه األمة, وأن أهل اليقني أهل اإلمامة يف الدي  , 
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خاصة اإلميان والصرب , القلوب أن لليقني عماقة بأعمال القلوب إذ هو أس أعمال  .6

 .واخلوف والرجاء واإلحسان والتوكل 

فاليقني , أن اليقني هو اإلميان كله بل هو أساس اإلميان فله عماقة وطيدة باإلميان  .7

واألم  م  , والسكينة , والطمأنينة , والثقة , التصديق : يوافق اإلميان يف اللغة يف عدة معاين منها 

ولليقني عماقة , أن اليقني صفة م  صفات املؤمنني وعمامة على صدق إمياهنم  كما, اخلوف والفزع 

 .بأركان اإلميان م  املمائكة ورسله وكتبه واليوم اآلخر والقدر خريه وشره 

واإلحسان منزلة , أن اليقني له عماقة باإلحسان ؛ إذ اإلحسان هو لب اليقني وروحه  .8

, مراقبة هللا واإلحسان يف عبادته : ني , وم  عمامات اليقني باهلل عالية رفيعة ال ي رتقى إليها إال باليق

ويشرتك اإلحسان واليقني يف أن الصدقة واإلنفاق , كما أن اإلحسان واليقني كمامها ي عرف بأنه املراقبة 

ويف أن الصرب عند املصائب وامللمات م  عمامات املوقنني , يف سبيل هللا م  صفات املوقنني احملسنني 

ويف أن كليهما يبعثان على اإلخماص , ويف أن اإلحسان يف معاملة اخللق م  صفات املوقنني , حملسنني ا

واستنتجت بأن هناك عماقة وثيقة بني مراتب , ويف أن كليهما يأيت مبعىن املعاينة واملشاهدة واملكاشفة , 

 .اليقني الثماث وبني مقامي اإلحسان 

ويتضح عماقة اليقني بالتوكل يف أن الرضا والتسليم ,  أن التوكل مثرة م  مثرات اليقني .2

كما أنه يشرتك اليقني مع التوكل يف أن كليهما يفسر بالثقة والسكينة , م  آثار التوكل واليقني 

: وكذلك فإن التوكل واليقني جيتمعان يف مواط  منها , ويف أن كليهما م  أعمال القلوب , والطمأنينة 

فيستقبلها العبد بالتسليم والرضا , وعند وقوع املصائب والبمايا , م  عند هللا عند طلب النصر والفرج 

 .وإذا خاف العبد م  بأس أعداء هللا والشيطان فما يعتمد إال على هللا , والتوكل واليقني 
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أن لليقني عماقة قوية مبنزلة الصرب يتضح يف أن الصرب نصف اإلميان وأن م  آثار الصرب  .11

وبالصرب واليقني تنال , القضاء والقدر وأن اخلشوع يف الصماة م  لوازم الصرب واليقني واليقني الرضا ب

 .اإلمامة يف الدي  

يتضح يف أن اليقني بقوة هللا وقدرته توجب اخلوف , أن لليقني عماقة قوية باخلوف والرجاء  . أ

ويف أن اليقني , يف هللا  كما أن اليقني بعظم رمحه هللا يؤدي إىل عظيم الرجاء, منه واخلشية م  سطوته 

ويف أن اليقني بلقاء هللا يوجب الرجاء والطمع يف , باآلخرة يوجب اخلوف مما فيه م  األهوال والشدائد 

ويف أن الرجاء واخلوف , ويف أن اليقني بالنار يوجب اخلوف م  العقاب , ثواب هللا واخلوف م  عقابه 

ويف , الرجاء واخلوف حبسب قوة اليقني بأمساء هللا وصفاته ويف أن قوة , واليقني كلها جتتمع يف الدعاء 

يف أن كمًا م  اليقني والرجاء يفسر مبعىن الطمع , أن اليقني والرجاء واخلوف م  أسباب مغفرة الذنوب 

ويف أن م  شروط , ويف أن اخلوف م  هللا عمامة اإلميان واليقني , ويف أن الرجاء يأيت مبعىن اليقني , 

 .ويف أن اليقني واخلوف كمامها يبعثان على قصر األمل , الصدق واليقني : مود الرجاء احمل

أن عماقة اليقني مبعرفة أمساء هللا وصفاته عماقة وطيدة ؛ إذ إن معرفة أمساء هللا وصفاته هلا  .00

, ينة وم  مث الراحة والطمأن, أثر عجيب على زيادة اإلميان واليقني وقوة الصلة باهلل وحمبته والتعلق به 

وملا استقر يف , وذهاب اضطراهبا ؛ ملا تعرفه م  أمساء هللا وصفاته , وزوال حريهتا , وسكينة النف  

 .القلب م  اإلميان واليقني هبا 

وعذاب القرب , واملوت , أن اليقني له عماقة قوية بالتصديق بالغيب بدءًا بعمامات الساعة  .09

, واجلنة , وامليزان , واحلوض , واحلساب , والصراط ,  أهوال القيامة, والبعث بعد املوت , ونعيمه 

 .والنار 
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وتسلية املؤم  , والبعد ع  املعاصي , الرغبة يف الطاعة : أن اليقني بالغيب له مثرات منها  .04

وتقوية اإلميان باهلل فإن هللا كثرياً ما يقرن يف كتابه , عما يفوته م  الدنيا مبا يرجوه م  نعيم اآلخرة وثواهبا 

 .بني اإلميان باهلل تعاىل واإلميان باليوم اآلخر 

, والسنة , أن التصديق بالنصرة والتمكني هلذا الدي  يقني ال خياجله شك نابع م  القرآن  .14

وأن النصرة , فكل هذا يؤكد على أن املستقبل هلذا الدي  , والسن  الكونية الربانية , والواقع , والتاريخ 

 .لدينه حمققه 

, اليقني بعمومية رسالة اإلسمام : يقني بنصرة الدين اإلسالمي كثرية منها أن دالئل ال .15

واليقني بأن , واليقني مبعية هللا والثقة بنصره , والبشارة بالرفعة والنصرة والتمكني , واليقني بانتشار الدي  

ئب وتكالب األعداء وكثرة احمل  واملصا, موسم احلج : وم  دالئل التمكني هلذا الدي  , العاقبة للموقنني 

وأن ,   ونزول عيسى اب  مرمي , واليقني ببقاء الطائفة املنصورة , وظهور اجملددي  يف كل قرن , 

 .وأن هذه األمة ال جتتمع على ضمالة ,  هذه األمة خري األمم وأكرمها عند هللا 

تفاؤل وبث وال, البعد ع  اليأس واإلحباط : أن اليقني بنصرة هذا الدين له مثرات منها  .16

ومحاية هللا ألولياءه , وزوال الرهبة واخلوف م  األعداء , وبث روح العمل واجلد والعطاء , روح األمل 

 .القائمني بنصرة دينه 

سرعة االمتثال : له مثرات منها  و سنة رسوله  أن اليقني والتصديق بكتاب هللا  .07

, وأن تصديق الوحي دليل اإلميان واليقني ,  وحصول السكينة والطمأنينة, ألوامر هللا واالستجابة له 

 .ومضاعفة األجور واحلسنات , ويقظة القلب ودمع العني 

ومما يبعث , االنقياد والتصديق يف األوامر والنواهي الشرعية : أن من جماالت اليقني  .01

 مل خيلقنا يف هذه اليقني بأن هللا تعاىل:على االنقياد ألوامر هللا واجتناب نواهيه اليقني بعدة أمور منها 
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واليقني بصدق ما جاء به رسول , واستشعار مراقبة هللا للعبد , واليقني مبعية هللا تعاىل , احلياة الدنيا عبثاً 

, واجتناب نواهيه , واليقني بأن احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة ال تتحقق إال بامتثال أوامر هللا ,  هللا 

واليقني بشؤم , وما هنانا ع  شئ إال وفيه شر لنا , إال وفيه خري لنا  واليقني بأن هللا ما أمر بشئ

, واليقني بشدة فنت الدنيا وتقلب أهلها , املعاصي والذنوب وخطرها على اإلنسان يف الدنيا واآلخرة 

واليقني بشهادة جوارحه عليه واستنطاقها , واليقني باملمائكة الذي  حيصون على العبد حسناته وسيئاته 

واليقني بنشر , واليقني بسؤال امللكني يف القرب , ا فعلت وما عملت م  خري أو شر يوم القيامة مل

واليقني بنصب املوازي  يوم القيامة فما , الصحائف يوم القيامة وال يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله 

, واليقني بنعيم اجلنة , ى الصراط واليقني باملرور عل,  واليقني بلقاء هللا , يدري أخيف ميزانه أم يثقل 

واليقني بأن والية هللا للعبد ال تتحقق له إال باملبادرة واملسارعة , واليقني باملوت , واليقني بالنار وهليبها 

واليقني بقرب هناية الدنيا وظهور عمامات الساعة الصغرى , إىل الطاعات والبعد ع  الذنوب والسيئات 

واليقني بالثواب واألجر املدخر عند هللا للمسارع إىل , لساعة الكربى واخلوف م  ظهور عمامات ا

 .الطاعات 

االنقياد يف األمر باملعروف والنهي ع  املنكر ؛ إذ مها م  : أن م  جماالت اليقني  .19

, وتقليل الفساد , وقوام الدي  , وعزهتا , ورفعة األمة , فإن به يكون صماح اجملتمع , األمهية مبكان 

وال ينقاد املؤم  إىل القيام مبا أوجبه هللا عليه م  األمر باملعروف والنهي ع  املنكر إال , املنكرات  وإبعاد

وأيق  كذلك بعظيم األثر والعقاب املرتتب على , والثواب اجلزيل مل  قام به , إذا أيق  باألجر العظيم 

 . القيام به 

ية ؛ إذ االنفاق والصدقة يف سبيل هللا االنقياد يف العبادات املال: أن م  جماالت اليقني  .91

واالنقياد يف أداء العبادات املالية نابع م  اليقني , م  أدل األدلة الدالة على صدق اإلميان واليقني 
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واليقني بأن الصدقات جنة يستج  , اليقني جبنة عرضها السموات واألرض : والتصديق بعدة أمور منها 

واليقني مبضاعفة األجور , ن هذه الصدقات مكفرات للذنوب والسيئات واليقني بأ, هبا العبد م  النار 

, واليقني بأن الصدقة محاية لألموال , واليقني بأن الصدقة سبب حلس  اخلامتة , والثواب للمتصدق 

واليقني بأن هللا قد , واليقني بالعوض واخللف م  هللا تعاىل , ودفع لآلفات عنها مع بركة يطرحها هللا فيه 

واليقني بأن الصدقة , واليقني بأن املتصدق يظله هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله , فل بالرزق للعباد تك

 .سبب لتفريج كرب الدنيا واآلخرة 

واملسلم يتميز ع  غريه يف الدوافع : االنقياد يف معاملة اخللق باحلسىن : م  جماالت اليقني  .90

أو , ذا كان الكافر حيس  التعامل مع الغري ؛ لينال مصلحة فإ, اليت تدفعه إىل إحسان التعامل مع الناس 

فهو ال حيس  التعامل مع غريه ؛ ألجل مصلحة ما بل , فإن املسلم متميز بعقيدته , تتحقق له رغبة 

ومقابلة إساءهتم , والصرب على آذاهم , ليكسب رضا هللا أواًل ؛ وألنه ال يطيق إحسان اخللق مع الناس 

 .واجلزاء يف الدنيا واآلخرة , أيق  بالثواب باإلحسان إال م  

فإن حياته كلها دالئل وبراهني على ,  إن أصدق م  متثل اليقني يف حياته هو املصطفى  .99

ما لقيه م  كفار قريش يف :  وم  دالئل اليقني يف حياة املصطفى , وقمة الثقة باهلل , صدق اليقني 

ويف , ويف ذهابه إىل الطائف , ويف غزوة حنني , د اهلجرة وموقفه العظيم يف الغار عن, بداية الدعوة 

 .ويف اإلسراء واملعراج , صلح احلديبية 

ورؤيته , رؤيته للجنة والنار يف صماة الكسوف : يقينًا عدة أمور منها  مما زاد الرسول  .94

هللا له إذا  وثقته حبماية, وتأمله آليات القرآن وبكاءه عند تماوته , لقصور بعض الصحابة يف اجلنة 

باألوجاع واألمراض ملا  -عليهم السمام –وأن هللا تعاىل خص أنبياءه , خطبه أمر أو نزلت به نازلة 

 .ويتم هلم األجر , وشدة الصرب واالحتساب ؛ ليكمل هلم الثواب , خصهم به م  قوة اليقني 
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مزيد م  العمل ؛ لبلوغ ما  ويدفعه إىل, أن التأمل يف أحوال املوقنني يزيد املؤم  إمياناً ويقيناً  .24

وم  ,  وقد ذكرت مجلة م  املوقنني سواء م  األنبياء مثل إبراهيم , بلغوا م  املعرفة واليقني 

 .وغريهم ,  الصحابة مثل أيب بكر 

 : أن لليقني طرقاً ووسائل يتوصل هبا إىل اليقني ذكرت منها  .25

  قراءة القرآن الكرمي وتدبره . 

  العمل مبقتضى العلم. 

  العلم النافع. 

  معرفة أمساء هللا تعاىل وصفاته. 

  معرفة سرية النيب . 

  معرفة حماس  الدي  اإلسمامي. 

  قراءة سرية سلف هذه األمة الصاحل. 

  الدعاء. 

  التأمل يف آيات هللا الكونية. 

  اإلميان بالقضاء والقدر. 

  البعد ع  املعاصي والذنوب. 

ويبدو عليه , فإنه يظهر عليه آثار اليقني ,  أن من سعى باألسباب املوصلة لليقني .26

 :وقد ذكرت مثرات اليقني العامة وهي على النحو التايل , صفاء اليقني 

  التحلي بالصرب. 

  دخول اجلنة والنجاة م  النار. 
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  املبادرة إىل فعل الطاعات واجتناب املعاصي والسيئات. 

  اخلشوع يف الصماة. 

  الرضا بالقضاء والقدر. 

  والنجاة م  الفنت الثبات. 

  سبب ملغفرة الذنوب. 

  السكينة والطمأنينة. 

  األن  باهلل. 

  اإلحسان واملراقبة واإلخماص. 

  التوكل على هللا. 

  الزهد يف الدنيا. 

  اهلدى والفماح يف الدنيا واآلخرة. 

  االنتفاع باآليات والرباهني. 

  البعد ع  الغفلة. 

   اإلمامة يف الدي. 

  الشكر . 

كما نسأله سبحانه أن , املوقنني بلقائه ,  العلي العظيم أن جيعلنا م  الراضني بقضائه أسأل هللا

 .يهب لنا م  الصرب واليقني ما ننال به اإلمامة يف الدي  
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 ثبت املصادر واملراجع

دار الفكر :  , دار النشر جمال الدي  عبد الرمح  السيوطي:  , تأليف اإلتقان يف علوم القرآن .0
 . سعيد املندوب: , حتقيق األوىل: , الطبعة م0226 - هـ0306 -لبنان  -

دار الفكر للطباعة : , دار النشر أبو بكر حممد ب  عبد هللا اب  العريب:  , تأليف أحكام القرآن .9
 .حممد عبد القادر عطا: , حتقيق - لبنان –والنشر 

 -املكتبة العصرية :  ر النشر, دا حممد ب  حممد الغزايل أبو حامد:  , تأليف إحياء علوم الدي  .4
 . القاضي الشيخ حممد الدايل بلطة : حتقيق, م 9110-هـ0399,  بريوت – صيدا

, دار  اإلمام أيب عبد هللا حممد ب  مفلح املقدسي: , تأليف اآلداب الشرعية واملنح املرعية .3
شعيب  : , حتقيق الثانية:  , الطبعة م0226 -هـ 0307 -بريوت–مؤسسة الرسالة : النشر

 . عمر القيام ,األرنؤوط 

دار : دار النشر, هـ 956:أيب عبد هللا حممد ب  إمساعيل البخاري املتوىف: تأليف, األدب املفرد  .5
, الرابعة : الطبعة, اجلبيل  –اململكة العربية السعودية  -مؤسسة الريان, الدليل األثرية 

 .حممد ناصر الدي  األلباين: حتقيق, م 9111-هـ0392

,  أيب السعود حممد ب  حممد العمادي:  , تأليف اد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرميإرش .6
 . بريوت –دار إحياء الرتاث العريب :  دار النشر

دار النشرك , حممد ناصر الدي  األلباين : تأليف, إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  .7
حممد : بإشراف, م 0215-هـ 0315, الثانية :الطبعة, لبنان -بريوت–املكتب اإلسمامي 

 . زهري الشاويش 

جامعة : , دار النشر أمحد ب  عبد احلليم ب  تيمية احلراين أبو العباس: , تأليف االستقامة .1
حممد رشاد . د: , حتقيق األوىل: , الطبعةهـ 0314 –ملدينة املنورة ا-اإلمام حممد ب  سعود 

 . سامل

عز الدي  ب  األثري أيب احلس  علي ب  حممد :  ابة , اسم املؤلفأسد الغابة يف معرفة الصح .2
م ,  0226 -هـ  0307 -لبنان / بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب : اجلزري , دار النشر 

 .حممود عبد الوهاب فايد, حممد أمحد عاشور , حممد إبراهيم البنا : األوىل , حتقيق : الطبعة 

, يوسف حممود حممد : الدكتور: تأليف,  والفلسفي أس  اليقني بني الفكر الديين .01
 . م0224 -هـ 0303, األوىل : الطبعة , الدوحة  -الكويت, دار احلكمة : دار النشر 

دار , مكتبة اب  كثري : دار النشر , عمارة حممد عمارة : تأليف, أمساء هللا احلسىن   .00
 . األوىل  :الطبعة , م 9119 -هـ  0394, لبنان  –بريوت , اب  حزم 
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سعيد ب  علي ب  وهف : تأليف , أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة  .09
 . احلادية عشرة : الطبعة , هـ 0397ربيع الثاين , القحطاين 

دار : دار النشر , عمر سليمان األشقر .د: تأليف , أمساء هللا احلسىن الب  القيم   .04
 .  األوىل :  الطبعة, م 9111 -هـ 0391, األردن  –النفائ  

اإلمام اب  القيم : تأليف , " دراسة تطبيقية ونظرية " أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا  .03
 –القاهرة , املكتبة التوفيقية : دار النشر, عماد زكي البارودي : مجع وإعداد وحتقيق , اجلوزية 
 .مصر 

: ة الدكتوراة بعنوان جزء م  رسال, أمساء هللا احلسىن وصفاته الواردة يف الكتب الستة  .05
حصة بنت / د: تأليف, إفراد أمساء هللا تعاىل وصفاته غري صفات األفعال يف الكتب الستة 

 .األوىل : الطبعة , هـ 0391, جدة  –دار القاسم : دار النشر, عبد العزيز الصغري 

أمحد ب  علي ب  حجر أبو الفضل العسقماين : , تأليف اإلصابة يف متييز الصحابة .06
 .حسان عبد املنان : اعتىن به, ت بريو  – بيت األفكار الدولية: افعي, دار النشرالش

حممد األمني ب  حممد ب  املختار :  , تأليف أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .07
 م0225 -هـ 0305 - بريوت – دار الفكر للطباعة والنشر:  , دار النشر اجلكين الشنقيطي

 . الدراساتمكتب البحوث و :  , حتقيق

 –بريوت –دار العلم للمماييني : دار النشر , خريالدي  الزركلي : تأليف , األعمام  .01
 .م 0213, السادسة : الطبعة , لبنان 

 -دار اجليل : , دار النشراب  القيم اجلوزية  :, تأليف عمام املوقعني ع  رب العاملنيإ .02
 . طه عبد الرؤوف سعد: , حتقيقم  0274 –بريوت 

مؤسسة :دار النشر, عمر رضا كحالة :تأليف, النساء يف عاملي العرب واإلسمام أعمام  .91
 .الطبعة التاسعة , م 0212-هـ0312, لبنان -بريوت–الرسالة 

دار :دار النشر, مش  الدي  حممد ب  أمحد الذهيب :تأليف, اإلعمام بوفيات األعمام  .90
, م 0220 -هـ 0309,  سورية –دمشق  –دار الفكر , لبنان -بريوت–الفكر املعاصر 
 .عبد اجلبار زكار , رياض عبد احلميد مراد : حتقيق, الطبعة األوىل 

سلسلة مشروع , سهل ب  رفاع ب  سهيل الروقي العتييب . د: تأليف , أعمال القلوب  .99
 . األوىل : الطبعة , م 9115-هـ 0396, ( 56) وزارة التعليم العايل لنشر ألف رسالة علمية 

دار :  , دار النشراب  القيم اجلوزية : , تأليف ن م  مصائد الشيطانإغاثة اللهفا .94
 . حممد حامد الفقي:  , حتقيق الثانية:  , الطبعةم 0275 -هـ 0425 –بريوت  -املعرفة 
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 -عامل الكتب :  , دار النشر أبو القاسم علي ب  جعفر السعدي:  , تأليف األفعال .93
 . وىلاأل:  , الطبعة م0214 - هـ0314 -بريوت 

: , دار النشر أمحد ب  علي ب  ثابت البغدادي أبو بكر: , تأليف اقتضاء العلم العمل .95
حممد ناصر الدي  :  , حتقيق الرابعة:  , الطبعةهـ 0427 –بريوت  -املكتب اإلسمامي 

 .األلباين

: دار النشر, خالد ب  عثمان السبت /د: تأليف, األمر باملعروف والنهي ع  املنكر  .96
 .األوىل : الطبعة, هـ 0305 –لبنان  –اإلسمامي املنتدى 

عبد العزيز ب  فوزان ب  صاحل الفوزان /د: تأليف, األمر باملعروف والنهي ع  املنكر  .97
 .األوىل : الطبعة, هـ 0393 –مكة املكرمة ـ العزيزية  –دار طيبة اخلضراء : دار النشر,

شهاب الدي  أيب الفضل أمحد ب    :إنباء الغ مر بأبناء العمر يف التاريخ , اسم املؤلف .91
-هـ 0316 -لبنان / بريوت  -دار الكتب العلمية : علي ب  حجر العسقماين , دار النشر 

 .حممد عبد املعيد خان.د: الثانية , حتقيق : م , الطبعة 0216

مجال الدي  أيب احلس  علي ب  يوسف القفطي : تأليف, إنباه الرواة على أنباه النحاة  .92
-هـ0316, بريوت –مؤسسة الكتب الثقافية , القاهرة -دار الفكر العريب:شردار الن, 

 .حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق, األوىل : الطبعة , م 0216

: , تأليف اإلنصاف يف معرفة الراجح م  اخلماف على مذهب اإلمام أمحد ب  حنبل .41
: بريوت, حتقيق -اث العريب دار إحياء الرت : , دار النشر علي ب  سليمان املرداوي أبو احلس 

 . حممد حامد الفقي

إمساعيل باشا ب  حممد :  إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون , اسم املؤلف .40
 .م 0229 – 0304 -بريوت  -دار الكتب العلمية : أمني , دار النشر 

  دار اب: دار النشر , حممد ب  إبراهيم احلمد : تأليف , اإلميان بالقضاء والقدر  .49
 .الثانية : الطبعة , م 9117 -هـ 0391, الرياض  –خزمية 

,  أبو بكر أمحد ب  عمرو ب  عبد اخلالق البزار: , تأليف( مسند البزار ) البحر الزخار .44
, هـ 0312 , املدينة  - بريوت -مكتبة العلوم واحلكم , مؤسسة علوم القرآن : دار النشر
 . زي  هللا حمفوظ الرمح . د: , حتقيق األوىل: الطبعة

أبو بكر حممد ب  أيب إسحاق :  حبر الفوائد املشهور مبعاين األخبار , اسم املؤلف .43
 -لبنان / بريوت  -دار الكتب العلمية : إبراهيم ب  يعقوب الكماباذي البخاري , دار النشر 

أمحد  -حممد حس  حممد حس  إمساعيل : األوىل , حتقيق : م , الطبعة 0222 -هـ 0391
 . زيديفريد امل
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 -مكتبة نزار مصطفى الباز :  , دار النشراب  القيم اجلوزية : , تأليف بدائع الفوائد .45
 -هشام عبد العزيز عطا :  , حتقيق األوىل:  , الطبعةم 0226 - هـ 0306 –مكة املكرمة 

 . أشرف أمحد  -عادل عبد احلميد العدوي 

 :, دار النشر لقرشي أبو الفداءإمساعيل ب  عمر ب  كثري ا: , تأليف البداية والنهاية .46
عبد الرمح  : حتقيق, الطبعة السادسة , م 9110 -هـ 0399, لبنان -بريوت – ةاملعرف دار

 .حممد غازي بيضون, المادقي 

: دار النشر , العمامة الشوكاين : تأليف, البدر الطالع مبحاس  م  بعد القرن السابع  .47
 . التابع للبدر الطالع للمؤرخ حممد اليمين  ويليه امللحق, القاهرة  –مكتبة ب  تيمية 

,  حممد ب  هبادر ب  عبد هللا الزركشي أبو عبد هللا: , تأليف الربهان يف علوم القرآن .41
 . حممد أبو الفضل إبراهيم: , حتقيقهـ 0420 –بريوت  -دار املعرفة : دار النشر

ج عبد الرمح  ب  أيب مجال الدي  أبو الفر : , تأليف بستان الواعظني ورياض السامعني .42
 -مؤسسة الكتب الثقافية :  , دار النشر احلس  علي ب  حممد ب  علي ب  عبيد هللا البغدادي

 . أمي  البحريي:  , حتقيق الثانية:  , الطبعةم 0221 -هـ  0302 -لبنان  -بريوت 
بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ـ جمد الدي  حممد ب  يعقوب الفريوز  .31

حممد : بتحقيق األستاذ/ م  0271هـ 0431القاهرة  الطبعة الثانية ,, هـ 107املتوىف  باديآ
 .على النجار 

احلارث ب  أيب : , تأليف( زوائد اهليثمي)  بغية الباحث ع  زوائد مسند احلارث .30
 املدينة -مركز خدمة السنة والسرية النبوية : , دار النشر احلافظ نور الدي  اهليثمي/ أسامة 
 .حسني أمحد صاحل الباكري. د: , حتقيق األوىل: , الطبعةم 0229 -هـ  0304 -املنورة 

جمال الدي  عبد الرمح  :  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة , اسم املؤلف .39
: , حتقيق  م0221 -هـ 0302, بريوت -صيدا –املكتبة العصرية : السيوطي , دار النشر 
 .حممد أبو الفضل إبراهيم

 , دار النشر حممد مرتضى احلسيين الزبيدي: , تأليف تاج العروس م  جواهر القاموس .34
 . جمموعة م  احملققني:  , حتقيق دار اهلداية: 

, أيب نعيم أمحد ب  عبد هللا ب  أمحد ب  إسحاق األصبهاين : تأليف, تاريخ أصبهان  .33
, الطبعة األوىل , م 0221 -هـ 0301, لبنان  –بريوت  –دار الكتب العلمية : دار النشر

 .سيد كسروي حس : حتقيق
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مش  الدي  حممد ب  أمحد :  تاريخ اإلسمام ووفيات املشاهري واألعمام , اسم املؤلف .35
م 0217 -هـ 0317 -بريوت / لبنان -دار الكتاب العريب : ب  عثمان الذهيب , دار النشر 

 .ري عمر عبد السمام تدم. د: األوىل , حتقيق : , الطبعة 

,  هللا البخاري اجلعفي حممد ب  إمساعيل ب  إبراهيم أبو عبد:  , تأليف التاريخ الكبري .36
 .لبنان –بريوت -كتب العلميةدار ال: دار النشر

دار : , دار النشر أمحد ب  علي أبو بكر اخلطيب البغدادي:  , تأليف تاريخ بغداد .37
 .لبنان -بريوت  - ريبب العاالكت

دار : دار النشر, اب  احلس  النباهي األندلسي : يفتأل, تاريخ قضاة األندل   .31
الدكتورة : حتقيق, الطبعة األوىل , م 0225 -هـ 0305, لبنان  –بريوت –الكتب العلمية 

 .  مرمي قاسم طويل 

أيب القاسم :  , تأليف تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية م  حلها م  األماثل .32
م 0225 –بريوت  -دار الفكر : , دار النشر  الشافعيب  هبة هللا ب  عبد هللااعلي ب  احلس  

 . حمب الدي  أيب سعيد عمر ب  غرامة العمري: حتقيق ,

: دار النشر, هـ 527املتوىف سنة , أبو الفرج عبد الرمح  ب  اجلوزي : تأليف, التبصرة  .51
, وىل األ: الطبعة, هـ 0421 -لبنان  –مصر  –دار الكتاب البناين  -دار الكتاب املصري 

 .مصطفى عبد الواحد / د: حتقيق

 . دار الفكر: , دار النشراب  القيم اجلوزية : , تأليف التبيان يف أقسام القرآن .50

 شهاب الدي  أمحد ب  حممد اهلائم املصري:  , تأليف التبيان يف تفسري غريب القرآن .59
,  األوىل:  ة, الطبع م0229 -هـ0309 -مصر  -دار الصحابة للرتاث بطنطا : , دار النشر

 . فتحي أنور الدابلوي: حتقيق

دار سحنون : حممد الطاهر ب  عاشور , دار النشر : التحرير والتنوير , اسم املؤلف .54
 . م0227 -تون   -للنشر والتوزيع 

حممد عبد الرمح  ب  عبد الرحيم :  , تأليف حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي .53
الطبعة , م 9110-هـ 0490, القاهرة  –ديث ار احلد: , دار النشر املباركفوري أبو العما

 .عصام الصبابطي : خرج أحاديثه, األوىل 

,  أمحد ب  عبد احلليم ب  تيمية احلراين:  , تأليف التحفة العراقية يف األعمال القلبية .55
 . الثانية:  , الطبعةهـ  0422-القاهرة  -املطبعة السلفية : دار النشر

فوز بنت عبد اللطيف ب  كامل : تأليف, ألمساء والصفات حتقيق العبودية مبعرفة ا .56
 . األوىل : الطبعة , هـ 0390, الرياض  –دار طيبة : دار النشر , الكردي 
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أبو الفرج عبد الرمح  ب  أمحد :  , تأليف التخويف م  النار والتعريف حبال دار البوار .57
 .األوىل:  الطبعة, هـ 0422 –دمشق  -مكتبة دار البيان :  , دار النشر ب  رجب احلنبلي

عبد الرمح  ب  علي ب  اجلوزي , دار  : ريب يف تفسري الغريب , اسم املؤلفتذكرة األ .51
 .ال يوجد   :النشر 

: أبو عبد هللا مش  الدي  حممد الذهيب , دار النشر :  تذكرة احلفاظ , اسم املؤلف .52
 .األوىل: , الطبعة  لبنان-بريوت –دار الكتب العلمية 

دار األرقم ب  أيب : دار النشر, زهري ظاظا :رتبه, األعمام للزركلي على األعوام  ترتيب .61
 .حممد نزار متيم و وهيثم نزار متيم : األعمام والرتتيب: فهرس كتايب, لبنان -بريوت–األرقم 

أبو :  ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعمام مذهب مالك , اسم املؤلف .60
/ بريوت  -دار الكتب العلمية : ليحصيب األندلسي , دار النشر ل عياض ب  موسى ايالفض
 .حممد سامل هاشم: االوىل , حتقيق : م , الطبعة 0221 -هـ 0301 -لبنان 

 , دار النشر حممد ب  أمحد ب  حممد الغرناطي الكليب:  , تأليف التسهيل لعلوم التنزيل .69
 . الرابعة: بعة, الط م0214 - هـ0314 -لبنان  -دار الكتاب العريب : 

سليمان :  مل  خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح , اسم املؤلف, التعديل والتجريح  .64
 -الرياض  -دار اللواء للنشر والتوزيع : ب  خلف ب  سعد أبو الوليد الباجي , دار النشر 

 . أبو لبابة حسني. د: األوىل , حتقيق : , الطبعة  0216 - 0316

دار :  حممد الكماباذي , دار النشر أبو بكر: , تأليف وفالتعرف ملذهب أهل التص .63
 .هـ 0311 –بريوت  -الكتب العلمية 

دار الكتاب :  , دار النشر علي ب  حممد ب  علي اجلرجاين:  , تأليف التعريفات .65
 . إبراهيم األبياري:  , حتقيق األوىل:  , الطبعةهـ 0315 –بريوت  -العريب 

, دار  حممد ب  نصر ب  احلجاج املروزي أبو عبد هللا: , تأليف تعظيم قدر الصماة .66
عبد الرمح  . د:  , حتقيق األوىل:  , الطبعةهـ 0316 –املدينة املنورة  -مكتبة الدار : النشر

 .عبد اجلبار الفريوائي

أبو عبد هللا حممد ب  حممد ب  عرفة الورغمي , دار :  , اسم املؤلف تفسري اب  عرفة .67
. د: األوىل , حتقيق : م , الطبعة  0216 -تون -بالكلية الزيتونية  مركز البحوث: النشر 

 . حس  املناعي

, دار  حممد ب  يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي:  , تأليف تفسري البحر احمليط .61
,  األوىل:  , الطبعة م9110-هـ 0399 -بريوت /  لبنان –دار الكتب العلمية :  النشر
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( 0: , شارك يف التحقيق الشيخ علي حممد معوض -د املوجود الشيخ عادل أمحد عب:  حتقيق
 .أمحد النجويل اجلمل.د( 9 . زكريا عبد اجمليد النوقي.د

خالد :  , حتقيق بريوت –دار املعرفة :  , دار النشر البغوي:  , تأليف تفسري البغوي .62
 . عبد الرمح  العك

 . -بريوت –فكر دار ال: , دار النشر البيضاوي: , تأليف تفسري البيضاوي .71

+ الرمح  ب  أيب بكر  احمللي  عبد+ حممد ب  أمحد :  تأليف : تفسري اجلمالني .70
 . األوىل:  , الطبعة القاهرة –دار احلديث :  , دار النشر السيوطي

أبو عبد الرمح  حممد ب  احلسني ب  :  , تأليف تفسري السلمي وهو حقائق التفسري .79
 -هـ 0390 -بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية  : , دار النشر موسى األزدي السلمي

 . سيد عمران:  , حتقيق األوىل:  , الطبعة م9110

نصر ب  حممد ب  أمحد أبو الليث :  , تأليف تفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم .74
 . حممود مطرجي .د:  , حتقيق بريوت –دار الفكر :  , دار النشر السمرقندي

, ب  أيب حامت  عبد الرمح  ب  حممد ب  إدري  الرازي:  تأليف, العظيم  تفسري القرآن .73
, م 0227-هـ0307, الرياض –مكة املكرمة  –نزار مصطفى الباز  املكتبة:  دار النشر

 . أسعد حممد الطيب:  , حتقيقالطبعة األوىل 

, دار  إمساعيل ب  عمر ب  كثري الدمشقي أبو الفداء: , تأليف تفسري القرآن العظيم .75
 .هـ 0310 –بريوت  -دار الفكر : رالنش

فخر الدي  حممد ب  عمر التميمي الرازي :  , تأليف التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب .76
:  , الطبعة م9111 -هـ 0390 -بريوت  -دار الكتب العلمية :  , دار النشر الشافعي
 . األوىل

نصر فتوح  حممد ب  أيب:  تأليف , تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم .77
 -مكتبة السنة :  , دار النشر ب  عبد هللا ب  فتوح ب  محيد ب  ب  يصل األزدي احلميدي

زبيدة حممد : الدكتورة :  , حتقيق األوىل:  , الطبعةم 0225 - هـ0305 –مصر  -القاهرة 
 . سعيد عبد العزيز

:  ار النشر, د جماهد ب  جرب املخزومي التابعي أبو احلجاج:  , تأليف تفسري جماهد .71
 . عبدالرمح  الطاهر حممد السوريت:  , حتقيق -بريوت –املنشورات العلمية 

أمحد ب  علي ب  حجر أبو الفضل العسقماين :  تقريب التهذيب , اسم املؤلف .72
: , الطبعة م 0222 -هـ 0391 ,لبنان  – بريوت - مؤسسة الرسالة : الشافعي , دار النشر 

 .عادل مرشد: األوىل , حتقيق 
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أبو عبد هللا حممد ب  عبد هللا القضاعي , دار :  التكملة لكتاب الصلة , اسم املؤلف .11
 .عبد السمام اهلراس: م , حتقيق 0225 -هـ0305 -لبنان  -دار الفكر للطباعة : النشر 

دار : , دار النشر عبد الرمح  ب  علي ب  حممد أبو الفرج: , تأليف تلبي  إبلي  .10
السيد . د: , حتقيق األوىل:  , الطبعةم 0215 -هـ  0315 -بريوت  -الكتاب العريب 

 . اجلميلي

وميض ب  رمزي ب  صديق .د: تأليف , متكني الباحث م  احلكم بالنص للحوادث  .19
 .األوىل: الطبعة , م 9110 -هـ 0390, األردن  –دار النفائ  : دار النشر , العمري 

أبو عمر يوسف ب  عبد هللا ب  : أليف, ت التمهيد ملا يف املوطأ م  املعاين واألسانيد .14
, 0417 -املغرب  -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسمامية : , دار النشر عبد الرب النمري

 . حممد عبد الكبري البكري  ,مصطفى ب  أمحد العلوي : حتقيق

دار :  , دار النشر الفريوز آبادي:  , تأليف تنوير املقباس م  تفسري اب  عباس .13
 . لبنان –لمية الكتب الع

أمحد ب  علي ب  حجر أبو الفضل العسقماين :  هتذيب التهذيب , اسم املؤلف .15
  - 0307 , لبنان-بريت –دار املعرفة , الرياض  – املؤيددار : الشافعي , دار النشر 

 .الشيخ خليل مأمون شيحا وآخرون : حتقيق,  األوىل: , الطبعة م 0226

: , دار النشر الرمح  أبو احلجاج املزي الزكي عبديوسف ب  : , تأليف هتذيب الكمال .16
بشار عواد . د: , حتقيق األوىل: , الطبعةم 0217 -هـ 0317 –بريوت  -مؤسسة الرسالة 

 . معروف

دار إحياء :  أبو منصور حممد ب  أمحد األزهري , دار النشر: هتذيب اللغة , تأليف .17
 . حممد عوض مرعب:   , حتقيقاألوىل:  , الطبعة م9110 -بريوت   -الرتاث العريب 

ثقة الدي  أبو القاسم علي ب  احلس  املعروف : تأليف, هتذيب تاريخ دمشق الكبري  .11
, م 0217-هـ0317, لبنان –بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : دار النشر, باب  عساكر 
 .الشيخ عبد القادر بدران : هذبه ورتبه, الطبعة الثالثة 

أيب عمرو عماد زكي : دار النشر, اب  القيم اجلوزية : تأليف,  هتذيب مدارج السالكني .12
 .توفيق شعمان : إشراف, مصر  -القاهرة -املكتبة التوفيقية , البارودي 

اعتىن به ونسقه , عبد الرمح  ب  ناصر السعدي : تأليف , توضيح الكافية الشافية  .21
هـ 0391, مكتبة أضواء السلف : دار النشر , أبو حممد أشرف ب  عبد املقصود : وعلق عليه 

 . األوىل : الطبعة , م 9111 -
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:  , دار النشر حممد عبد الرؤوف املناوي:  , تأليف التوقيف على مهمات التعاريف .20
:  , حتقيق األوىل:  , الطبعةهـ  0301 –دمشق , بريوت  -دار الفكر , دار الفكر املعاصر 

 . حممد رضوان الداية. د

سليمان ب  عبد هللا ب  حممد :  , تأليف يف شرح كتاب التوحيد تيسري العزيز احلميد .29
:  , حتقيق األوىل : , الطبعة م0222 -بريوت  -عامل الكتب :  , دار النشر ب  عبد الوهاب

 . حممد أمي  الشرباوي

,  عبد الرمح  ب  ناصر السعدي:  , تأليف تيسري الكرمي الرمح  يف تفسري كمام املنان .24
 .اب  عثيمني: , حتقيق م9111 - هـ0390 -بريوت-ة الرسالة مؤسس: دار النشر

,  اإلمام احلافظ زي  الدي  عبد الرؤوف املناوي: التيسري بشرح اجلامع الصغري, تأليف .23
 .الثالثة: , الطبعة م0211 -هـ 0311 -الرياض  -مكتبة اإلمام الشافعي : دار النشر

و حامت التميمي البسيت , دار النشر حممد ب  حبان ب  أمحد أب:  الثقات , اسم املؤلف .25
 .السيد شرف الدي  أمحد: األوىل , حتقيق : , الطبعة  0275 - 0425 -دار الفكر : 

حممد ب  جرير ب  يزيد ب  خالد الطربي :  , تأليف جامع البيان ع  تأويل آي القرآن .26
 .هـ  0315 –بريوت  -دار الفكر :  , دار النشر أبو جعفر

,  هللا البخاري اجلعفي حممد ب  إمساعيل أبو عبد: ختصر, تأليفاجلامع الصحيح امل .27
,  الثالثة: , الطبعةم 0217 -هـ 0317 –بريوت  -اليمامة , دار اب  كثري : دار النشر

 .مصطفى ديب البغا. د: حتقيق

 حممد ب  عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي: , تأليف اجلامع الصحيح سن  الرتمذي .21
 . أمحد حممد شاكر وآخرون: , حتقيق -بريوت  -حياء الرتاث العريب دار إ: , دار النشر

زي  الدي  أيب : , تأليف م  جوامع الكلم جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً  .22
 -بريوت  -مؤسسة الرسالة : , دار النشر الفرج عبد الرمح  ب  شهاب الدي  البغدادي

 . إبراهيم باج / شعيب األرناؤوط :  , حتقيق السابعة: , الطبعة م0227 -هـ 0307

, دار  أبو عبد هللا حممد ب  أمحد األنصاري القرطيب:  , تأليف اجلامع ألحكام القرآن .011
 .القاهرة –دار الشعب :  النشر

عبد هللا ب  حممد الشمراين : اعتىن جبمعها وضبطها وقدم هلا , اجلامع للمتون العلمية  .010
 . الرابعة : الطبعة , م 9116 -هـ  0397, ض الريا –مدار الوط  : دار النشر, 

عبد الرمح  ب  أيب حامت حممد ب  إدري  أبو حممد :  اجلرح والتعديل , اسم املؤلف .019
, الطبعة  0259 - 0970 -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب : الرازي التميمي , دار النشر 

 .األوىل: 
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 األوىل:  , الطبعة م0217 -بريوت  -دار العلم للممايني : , دار النشر مجهرة اللغة .014
 .رمزي منري بعلبكي:  , حتقيق

دار النفائ  ـ : دار النشر , عمر سليمان عبد هللا األشقر . د.أ: تأليف , اجلنة والنار  .013
 . الثانية عشرة : الطبعة , م 9113هـ ـ 0394, األردن 

 . تون  –التونسية الدار : , دار النشر اب  املبارك: , تأليف اجلهاد الب  املبارك .015

, اب  القيم اجلوزية :, تأليف (الداء والدواء)اجلواب الكايف مل  سأل ع  الدواء الشايف  .016
الطبعة , م 9113 -هـ 0395, الرياض -كة املكرمةمب – مكتبة نزار مصطفى الباز: دار النشر
 .       الثانية 

ر ب  أيب الوفاء حممد ب  عبد القاد:  اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية , اسم املؤلف .017
ودار , دار إحياء الكتب العربية , ؤسسة الرسالة م: أيب الوفاء القرشي أبو حممد , دار النشر 

الدكتور عبد الفتاح حممد : حتقيق, الطبعة األوىل , م 0211 -هـ 0311, العلوم بالرياض 
 .احللو 

دار : , دار النشروزية اب  القيم اجل:  , تأليف حاشية اب  القيم على سن  أيب داود .011
 . الثانية: , الطبعةم 0225 -هـ  0305 -بريوت  -الكتب العلمية 

,  حاشية إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدي  .012
دار الفكر للطباعة والنشر : , دار النشر أيب بكر اب  السيد حممد شطا الدمياطي: تأليف

 .بريوت –والتوزيع 

اإلمام أمحد املعروف بشاه ويل هللا اب  عبد الرحيم : , تأليف حجة هللا البالغة .001
سيد : بغداد, حتقيق -القاهرة  -مكتبة املثىن  -دار الكتب احلديثة : الدهلوي, دار النشر

 . سابق

أبو حممد عبد هللا ب  :  احلدائق يف املطالب العالية الفلسفية العويصة , اسم املؤلف .000
هـ 0311 -سورية  -دمشق  -دار الفكر : سيد البطليوسي األندلسي , دار النشر حممد ب  ال

 . حممد رضوان الداية: األوىل , حتقيق : م , الطبعة 0211 -
زكريا ب  حممد ب  زكريا األنصاري أبو :  , تأليف احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة .009

. د:  , حتقيق األوىل:  , الطبعةهـ 0300 –بريوت  -دار الفكر املعاصر : , دار النشر حيىي
  مازن املبارك

أبو بكر عبد هللا ب  حممد ب  عبيد اب  أيب الدنيا القرشي :  , تأليف حس  الظ  باهلل .004
,  األوىل:  , الطبعةم 0211 -هـ  0311 -الرياض  -دار طيبة :  , دار النشر البغدادي
 . خملص حممد:  حتقيق
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, دار  ب  عبد احلليم ب  تيمية احلراين أبو العباس أمحد: , تأليف احلسنة والسيئة .003
 . حممد مجيل غازي. د:  , حتقيق القاهرة –مطبعة املدين : النشر

أبو بكر عبد هللا ب  حممد ب  عبيد اب  أيب الدنيا القرشي البغدادي, : , تأليف احللم .005
حممد :  , حتقيق األوىل:  , الطبعةهـ 0304 –بريوت  -مؤسسة الكتب الثقافية : دار النشر

 . عبد القادر أمحد عطا

, دار  أبو نعيم أمحد ب  عبد هللا األصبهاين: , تأليف حلية األولياء وطبقات األصفياء .006
 .الرابعة: , الطبعةهـ 0315 –بريوت  -دار الكتاب العريب : النشر

 :دار النشر, عبد الرزاق البيطار : تأليف, حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر  .007
حفيده حممد هبجة : حتقيق , م 0264 -هـ 0414, مطبوعات اجملامع العلمي العريب بدمشق 

 .البيطار 

أمحد مصطفى قاسم : حتقيق , اب  رجب احلنبلي : تأليف , اخلشوع يف الصماة  .001
 .القاهرة  –دار الفضيلة : دار النشر , الطهطاوي 

دار الكتاب :دار النشر, يب احمل: تأليف, خماصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر  .002
 .ال يوجد : الطبعة, القاهرة –اإلسمامي 

: دار النشر , عبد هللا أسود خلف اجلوايل : تأليف, اخلوف والرجاء يف القرآن الكرمي   .091
 .   األوىل : الطبعة , هـ  0393 -م 9114, دار الزمان للنشر والتوزيع 

دار : جمال الدي  السيوطي, دار النشرعبد الرمح  ب  الكمال : , تأليف الدر املنثور .090
 .م 0224 –بريوت  -الفكر 

احلافظ شهاب الدي  أيب الفضل :  لدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة , اسم املؤلفا .099
 -بادآصيدر  -جمل  دائرة املعارف العثمانية : أمحد ب  علي ب  حممد العسقماين , دار النشر 

 .حممد عبد املعيد ضان /مراقبة : الثانية , حتقيق :  م , الطبعة0279 -هـ0429 -اهلند 

القاضي عبد :  ستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطماحات الفنون , اسم املؤلفد .094
 -بريوت / لبنان  -دار الكتب العلمية : النيب ب  عبد الرسول األمحد نكري , دار النشر 

 حس  هاين فحص: اراته الفارسيةعرب عب: األوىل , حتقيق : م , الطبعة 9111 -هـ 0390
. 

أمحد ب  عبد احلليم ب  تيمية احلراين : , تأليف دقائق التفسري اجلامع لتفسري اب  تيمية .093
:  , حتقيق الثانية:  , الطبعة0313 -دمشق  -مؤسسة علوم القرآن : , دار النشر أبو العباس

 . حممد السيد اجلليند. د
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, دار    ب  أيب بكر أبو الفضل السيوطيالرمح عبد: , تأليف الديباج على مسلم .095
أبو إسحاق :  , حتقيقم 0226 - هـ0306 –السعودية  -اخلرب -دار اب  عفان : النشر

 .  احلويين األثري

:  لتلميذه أيب احملاس  احلسيين الدمشقي , اسم املؤلف( تذكرة احلفاظ للذهيب ) ذيل  .096
 –دار الكتب العلمية : دار النشر  حممد ب  علي ب  احلس  احلسيين الدمشقي الشافعي ,

 .بريوت

دار , أيب زرعة أمحد ب  حممد ب  عبد الرحيم العراقي : تأليف, ذيل الكاشف  .097
: حتقيق, األوىل : الطبعة , م 0216-هـ0316, لبنان  –بريوت  –دار الكتب العلمية :النشر

 .بوران الضناوي 

الرحيم ب  احلسني العراقي , دار أبو الفضل عبد :  ذيل ميزان االعتدال , اسم املؤلف .091
: األوىل , حتقيق : م , الطبعة 0225 -هـ  0306 -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر 

 .عادل أمحد عبداملوجود/ علي حممد معوض 

, دار الراية : دار النشر , خالد أبو شادي . د: تأليف , رحلة البحث ع  اليقني  .092
 .األوىل : الطبعة , م 9119-هـ 0394

 –دار اب  خزمية : دار النشر , حممد ب  إبراهيم احلمد : تأليف, رسائل يف العقيدة  .041
 .األوىل : الطبعة , م 9119 -هـ 0394, الرياض 

 -املطبعة السلفية : , دار النشر أمحد ب  تيمية: رسالة يف حتقيق التوكل , تأليف  .040
 .الثانية: هـ, الطبعة0422 -القاهرة 

دار : دار النشر , عمر سليمان عبد هللا األشقر . د.أ: ليف تأ, الرسل والرساالت  .049
 .الثانية عشرة : الطبعة , م 9119هـ ـ 0394, النفائ  ـ األردن 

أبو بكر عبد هللا ب  حممد ب  عبيد اب  أيب الدنيا :  , تأليف الرضا ع  هللا بقضائه .044
,  األوىل:  , الطبعة هـ0301 –بومباي  -الدار السلفية :  , دار النشر القرشي البغدادي

 . ضياء احلس  السلفي:  حتقيق

العمامة أيب الفضل :  , تأليف روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .043
 –دار إحياء الرتاث العريب :  , دار النشر شهاب الدي  السيد حممود األلوسي البغدادي

 .بريوت

: , تأليف بالدالئل م  الكتاب والسنة الروح يف الكمام على أرواح األموات واألحياء .045
 – هـ  0425 –بريوت  -دار الكتب العلمية :  , دار النشراب  القيم اجلوزية أبو عبد هللا 

 .م 0275
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سليمان ب  أمحد ب  أيوب أبو القاسم :  , تأليف (املعجم الصغري)الروض الداين  .046
 -هـ  0315 -عمان , ت بريو  -دار عمار , املكتب اإلسمامي : , دار النشر الطرباين
 . حممد شكور حممود احلاج أمرير: األوىل, حتقيق: , الطبعةم 0215

دار الكتب : , دار النشراب  القيم اجلوزية : , تأليف روضة احملبني ونزهة املشتاقني .047
 .م 0229 - هـ0309 –بريوت  -العلمية 

, دار  د اجلوزيعبد الرمح  ب  علي ب  حمم:  , تأليف زاد املسري يف علم التفسري .041
 . الثالثة: , الطبعة0313 -بريوت  -املكتب اإلسمامي :  النشر

مؤسسة الرسالة :  , دار النشراب  القيم اجلوزية : زاد املعاد يف هدي خري العباد, تأليف .042
الرابعة :  , الطبعةم 0216 -هـ  0317 -الكويت  -بريوت  -مكتبة املنار اإلسمامية  -

 . عبد القادر األرناؤوط -رناؤوط شعيب األ:  , حتقيق عشر

دار : , دار النشر أمحد ب  عمرو ب  أيب عاصم  الشيباين أبو بكر:  , تأليف الزهد .031
 . عبد العلي عبد احلميد حامد: , حتقيق الثانية: الطبعة ,هـ 0311 –القاهرة  -الريان للرتاث 

دار : , دار النشر هللاعبد هللا ب  املبارك ب  واضح املرزوي أبو عبد : , تأليف الزهد .030
 . حبيب الرمح  األعظمي: بريوت, حتقيق -الكتب العلمية 

, دار  أبو بكر أمحد ب  احلسني ب  علي ب  عبد هللا البيهقي: , تأليف الزهد الكبري .039
عامر أمحد : , حتقيق الثالثة: , الطبعةم 0226 –بريوت  -مؤسسة الكتب الثقافية : النشر
 .حيدر

مكتبة املنار : , دار النشر أمحد ب  عبد احلليم ب  تيمية: , تأليف بادةالزهد والورع والع .034
 . حممد عويضة  ,محاد سمامة : , حتقيق األوىل: , الطبعةهـ 0317 –األردن  -

دار , سيد ب  حسني العفاين . د: تأليف , سكب العربات للموت والقرب والسكرات  .033
 .الرابعة : الطبعة , م 9115 -هـ 0396, القاهرة  –دار العفاين : النشر 

: دار النشر , حممد ناصر الدي  األلباين : تأليف , سلسلة األحاديث الصحيحة  .035
 . م 0225 -هـ 0305, طبعة جديدة منقحة ومزيدة , الرياض  –مكتبة املعارف 

مكتبة : دار النشر , حممد ناصر الدي  األلباين : تأليف , سلسلة األحاديث الضعيفة  .036
 .الثانية : الطبعة , م 0225 -هـ 0305, ياض الر  –املعارف 

دار الفكر : , دار النشر هللا القزويين حممد ب  يزيد أبو عبد: , تأليف سن  اب  ماجه .037
 .حممد فؤاد عبد الباقي: , حتقيق -بريوت  -
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مكتبة : , دار النشر هللا القزويين حممد ب  يزيد أبو عبد: , تأليف سن  اب  ماجه .031
أبو عبيدة :اعتىن به, ناصر الدي  األلباين حممد : حكم على أحاديثه,  -الرياض –املعارف 

 .مشهور ب  حس  آل سلمان 

, دار  سليمان ب  األشعث أبو داود السجستاين األزدي: , تأليف  سن  أيب داود .032
 . حممد حميي الدي  عبد احلميد: حتقيق ,دار الفكر : النشر

 سني ب  علي ب  موسى أبو بكر البيهقيأمحد ب  احل: , تأليف سن  البيهقي الكربى .051
حممد عبد : , حتقيقم 0223 - هـ0303 –مكة املكرمة  -مكتبة دار الباز : , دار النشر
 .القادر عطا

أيب عيسى حممد ب  عيسى ب  سورة الرتمذي : تأليف, ( اجلامع الكبري)سن  الرتمذي  .050
: حتقيق, م 9112 -هـ0341 ,األوىل : الطبعة, دمشق  –الرسالة العاملية : دار النشر , 

 .عبد اللطيف حرز هللا , شعيب األرنؤوط 

دار : , دار النشر الرمح  أبو حممد الدارمي هللا ب  عبد عبد: , تأليف سن  الدارمي .059
خالد السبع , فواز أمحد زمريل : , حتقيق األوىل: , الطبعةهـ 0317 –بريوت  -الكتاب العريب 

 .  العلمي

دار : , دار النشر أمحد ب  شعيب أبو عبد الرمح  النسائي: , تأليف السن  الكربى .054
عبد الغفار .د: , حتقيق األوىل: , الطبعةم 0220 - هـ0300 –بريوت  -الكتب العلمية 

 .سيد كسروي حس , سليمان البنداري 

, دار  أمحد ب  شعيب أبو عبد الرمح  النسائي: , تأليف ( اجملتىب) النسائي  سن  .053
,  الثانية: , الطبعةم 0216 - هـ 0316 –حلب  -طبوعات اإلسمامية مكتب امل: النشر
 . الفتاح أبو غدة عبد: حتقيق

, دار  أمحد ب  شعيب أبو عبد الرمح  النسائيأيب عبد الرمح  : , تأليفالنسائي  سن  .055
, حممد ناصر الدي  األلباين : حكم عليه, وىل األ: الطبعة , الرياض - عارفامل ةمكتب: النشر
 .أبو عبيدة مشهور ب  حس  آل سلمان : ىن بهاعت

 دار الفكر: , دار النشر الذهيب نحممد ب  أمحد ب  عثما: , تأليف سري أعمام النبماء  .056
حمب الدي  أيب سعيد عمر : , حتقيقألوىل ا: , الطبعةم 0227-هـ0307 ,لبنان  –بريوت  -

 .ب  غرامة العمروي 

أيب : , تأليف إلمام مالك ب  أن  وأصحابهسرية عمر ب  عبد العزيز على ما رواه ا .057
 -هـ 0313 -لبنان  -بريوت  -عامل الكتب : , دار النشر حممد عبد هللا ب  عبد احلكم

 . أمحد عبيد: , حتقيق السادسة: , الطبعة م0213
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عبد احلي ب  أمحد ب  حممد :  شذرات الذهب يف أخبار م  ذهب , اسم املؤلف .051
 .ال يوجد : الطبعة ,لبنان -بريوت–دار الكتب العلمية : احلنبلي , دار النشر مادالع

دار النشر , موفق الشيخ : اعتىن به , اب  دقيق العيد : تأليف , شرح األربعني النووية  .052
 .األوىل : الطبعة , م 9113-هـ 0395, لبنان  –بريوت , مؤسسة الرسالة : 

 –دار الثريا : دار النشر , حممد ب  صاحل العثيمني : تأليف , شرح األربعني النووية  .061
م 9113-هـ 0395, طبع بإشراف مؤسسة الشيخ حممد ب  صاحل العثيمني اخلريية , الرياض 

 .  الثالثة : الطبعة , 

فهد ب  ناصر ب  : إعداد , حممد ب  صاحل العثيمني : تأليف , شرح األصول الثماثة  .060
األوىل : الطبعة , م 9111 -هـ 0390 ,الرياض  –دار الثريا : دار النشر , إبراهيم السليمان 

. 

دار : , دار النشر احلس  ب  علي ب  خلف الربهباري أبو حممد: , تأليف شرح السنة .069
 .حممد سعيد سامل القحطاين. د: األوىل, حتقيق:  , الطبعةهـ 0311 –الدمام  -اب  القيم 

طبوعات مكتب امل: , دار النشر السيوطي: , تأليف شرح السيوطي لسن  النسائي .064
 .الفتاح أبو غدة عبد: , حتقيق الثانية: , الطبعةم 0216 -هـ 0316 –حلب  -اإلسمامية 

املكتب :  , دار النشر اب  أيب العز احلنفي:  , تأليف شرح العقيدة الطحاوية .063
 . الرابعة:  , الطبعةهـ  0420 –بريوت  -اإلسمامي 

فهدب  ناصر ب  : إعداد , مني حممد ب  صاحل العثي: تأليف , شرح العقيدة الواسطية  .065
األوىل : الطبعة , م 0221 -هـ 0302, الرياض  –دار الثريا : دار النشر , إبراهيم السليمان 

 . 

, دار املنهاج : دار النشر , حممد خليل هراس : تأليف , شرح القصيدة النونية  .066
 . األوىل : الطبعة , م 9114هـ ـ 0393

,  أبو زكريا حيىي ب  شرف ب  مري النووي: يفصحيح مسلم , تألعلى  شرح النووي .067
 . الثانية: , الطبعةهـ 0429 –بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب : دار النشر

عبد الرمح  ب  أمحد ب  رجب البغدادي : , تأليف شرح حديث لبيك اللهم لبيك .061
. د: , حتقيقاألوىل: , الطبعة0307 -مكة املكرمة  -دار عامل الفوائد : , دار النشر احلنبلي

 .وليد عبد الرمح  حممد آل فريان

دار , حممد ب  صاحل العثيمني : تأليف, شرح رياض الصاحلني م  كمام سيد املرسلني  .062
طبع بإشراف مؤسسة الشيخ حممد ب  صاحل العثيمني اخلريية , الرياض  –مدار الوط  : النشر 

 .هـ 0396, 
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علي ب  خلف ب  عبد امللك ب  أبو احلس  :  شرح صحيح البخاري , اسم املؤلف .071
 -هـ 0394 -الرياض / السعودية  -مكتبة الرشد : بطال البكري القرطيب , دار النشر 

 أبو متيم ياسر ب  إبراهيم: الثانية , حتقيق : م , الطبعة 9114

: , دار النشر كمال الدي  حممد ب  عبد الواحد السيواسي: , تأليف شرح فتح القدير .070
 . الثانية: , الطبعة - تبريو  –دار الفكر 

أبو : وخرج أحاديثه , حققه , حممد ب  صاحل العثيمني : تأليف, شرح ملعة االعتقاد  .079
م 0225 -هـ 0305, الرياض  –أضواء السلف : دار النشر , حممد أشرف ب  عبد املقصود 

 .  الثالثة : الطبعة , 

دار الكتب : ار النشر, د أبو بكر أمحد ب  احلسني البيهقي: , تأليف شعب اإلميان .074
 . حممد السعيد بسيوين زغلول: , حتقيق األوىل: , الطبعةهـ 0301 –بريوت  -العلمية 

أمحد ب  عبد احلليم ب  تيمية احلراين أبو :  , تأليف الصارم املسلول على شامت الرسول .073
حممد :  , حتقيق األوىل:  , الطبعةهـ  0307 –بريوت  -دار اب  حزم :  , دار النشر العباس

 . حممد كبري أمحد شودري, عبد هللا عمر احللواين 

حممد ب  حبان ب  أمحد أبو حامت : , تأليف صحيح اب  حبان برتتيب اب  بلبان .075
: , الطبعةم 0224 -هـ  0303 -بريوت  -مؤسسة الرسالة : , دار النشر التميمي البسيت
 .شعيب األرنؤوط: الثانية, حتقيق

حممد ب  إسحاق ب  خزمية أبو بكر السلمي النيسابوري,  :, تأليف صحيح اب  خزمية .076
حممد مصطفى . د: , حتقيق0271 - 0421 -بريوت  -املكتب اإلسمامي : دار النشر
 .األعظمي

مكتبة : دار النشر , حممد ناصرالدي  األلباين : تأليف, صحيح الرتغيب والرتهيب  .077
 . م 9111-هـ0390, األوىل :ة الطبع, طبعة جديدة منقحة ومزيدة , الرياض  –املعارف 

املكتبة : دار النشر, حممد ناصرالدي  األلباين : تأليف, صحيح السرية النبوية  .071
 .م 9111-هـ0390, األوىل : الطبعة, األردن _ عمان  –اإلسمامية 

مؤسسة غراس : دار النشر, حممد ناصرالدي  األلباين : تأليف, صحيح سن  أيب داود  .072
 .م 9119-هـ0394, األوىل : الطبعة, الكويت  –

, دار  مسلم ب  احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري: , تأليف صحيح مسلم .011
 . حممد فؤاد عبد الباقي: , حتقيق بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : النشر
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مجال الدي  أيب الفرج عبد الرمح  ب  علي ب  حممد املعروف : تأليف, صفة الصفوة  .010
 -هـ 0301, الرياض  -مكة املكرمة  –مكتبة نزار مصطفى الباز : ر النشردا, باب  اجلوزي 

 .مركز البحوث والدراسات مبكتبة نزار مصطفى الباز : حتقيق , الطبعة الثانية , م 0227

: دار النشر , سيد ب  حسني العفاين . د: تأليف , صماح األمة يف علو اهلمة  .019
 .  الثانية : الطبعة , م 0222 - هـ0391, لبنان  –بريوت , مؤسسة الرسالة 

, دار اب  القيم اجلوزية  أبو عبد هللا:  , تأليف الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة .014
علي . د:  , حتقيق الثالثة: , الطبعةم 0221 -هـ 0301 –الرياض  -دار العاصمة : النشر

 . ب  حممد الدخيل هللا

: , دار النشر ب  عمر ب  موسى العقيليأبو جعفر حممد : , تأليف الضعفاء الكبري .013
عبد املعطي : األوىل, حتقيق: , الطبعة م0213 -هـ 0313 -بريوت  -دار املكتبة العلمية 

 .  أمني قلعجي

مكتبة : دار النشر, حممد ناصر الدي  األلباين : تأليف, ضعيف الرتغيب والرتهيب  .015
 .م 9111-هـ0390, األوىل : الطبعة, الرياض  -املعارف 

, حممد ناصر الدي  األلباين : تأليف, ( الفتح الكبري) ضعيف اجلامع الصغري وزيادته  .016
: حتقيق, م 0221-هـ0301, الثالثة : الطبعة, لبنان -بريوت, املكتب اإلسمامي : دار النشر

 .زهري الشاويش

دار : دار النشر, مش  الدي  السخاوي : تأليف, الضوء المامع ألهل القرن التاسع  .017
 .الطبعة األوىل , م 0229 -هـ 0309, لبنان  -بريوت  –ل اجلي

اب  امللق  سراج الدي  أبو حفص عمر ب  علي ب  :  طبقات األولياء , اسم املؤلف .011
 -هـ 0316لبنان -بريوت, دار املعرفة  :, دار النشر ( هـ113: املتوىف )أمحد املصري 

 . نور الدي  شريبة: حتقيق , الثانية : الطبعة , م 0216

عبد الرمح  ب  أيب بكر السيوطي أبو الفضل , دار :  طبقات احلفاظ , اسم املؤلف .012
 .األوىل: , الطبعة  0314 -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر 

: حممد ب  أيب يعلى أبو احلسني , دار النشر  القاضي: طبقات احلنابلة , اسم املؤلف .021
 .حامد الفقي حممد: , حتقيق لبنان –بريوت  -دار املعرفة 

أبو بكر ب  أمحد ب  حممد ب  عمر ب  قاضي شهبة :  طبقات الشافعية , اسم املؤلف .020
. د: األوىل , حتقيق : , الطبعة  م0217 -هـ 0317 –بريوت  -عامل الكتب : , دار النشر 

 .احلافظ عبد العليم خان
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دار : النشر  , دارهداية هللا احلسيين أبو بكر ب  :  طبقات الشافعية , اسم املؤلف .029
 . ثانيةال: , الطبعة  م0212 -هـ 0312 –بريوت  - اآلفاق

أبو عبد الرمح  حممد ب  احلسني ب  حممد ب  موسى :  طبقات الصوفية , اسم املؤلف .024
: م , الطبعة 0221هـ 0302 -بريوت  -دار الكتب العلمية  : ب  خالد األزدي , دار النشر

 .عطامصطفى عبد القادر : األوىل , حتقيق 

حممد ب  سعد ب  منيع أبو عبدهللا البصري الزهري , :  الطبقات الكربى , اسم املؤلف .023
  -بريوت  -دار صادر : دار النشر 

أيب املواهب :تأليف, " لواقح األنوار يف طبقات األخيار" الطبقات الكربى املسماة بـ  .025
بريوت  –دار املعرفة : نشردار ال, عبد الوهاب ب  أمحد ب  علي األنصاري املعروف بالشعراين 

 .سليمان الصاحل : حتقيق , األوىل : الطبعة , م  9115 -هـ 0396, لبنان  –

العلوم  مكتبة: , دار النشر  أمحد ب  حممد األدنروي:  طبقات املفسري  , اسم املؤلف .026
سليمان ب  : األوىل , حتقيق : الطبعة  ,م 0227-هـ 0307 –دينة املنورة امل - واحلكم 

  .حل اخلزيصا

: عبد الرمح  ب  أيب بكر السيوطي , دار النشر :  طبقات املفسري  , اسم املؤلف .027
 .علي حممد عمر: األوىل , حتقيق : , الطبعة  0426 -القاهرة  -مكتبة وهبة 

دار  :, دار النشر حممد ب  علي ب  أمحد الداوودي  :طبقات املفسري  , اسم املؤلف .021
 .جلنة م  العلماء بإشراف الناشر : راجعه وضبط أعمامها , ن لبنا-بريوت–الكتب العلمية 

, حممد ب  أمحد ب  عبد اهلادي الدمشقي الصاحلي : تأليف, طبقات علماء احلديث  .022
: حتقيق, األوىل : الطبعة, م 0212 -هـ 0312, لبنان –بريوت –مؤسسة الرسالة : دار النشر

 . أكرم البوشي 

زي  الدي  أبو الفضل عبد الرحيم ب  احلسيين : تأليفطرح التثريب يف شرح التقريب ,  .911
: األوىل , حتقيق: م , الطبعة9111 -بريوت   -دار الكتب العلمية  : العراقي , دار النشر

 . عبد القادر حممد علي

دار اب  :  , دار النشراب  القيم اجلوزية :  , تأليف طريق اهلجرتني وباب السعادتني .910
 عمر ب  حممود أبو عمر:  , حتقيق الثانية:  , الطبعةم 0223 -ـ ه 0303 -الدمام  -القيم 

. 

جنم الدي  أيب حفص عمر ب  حممد : , تأليف طلبة الطلبة يف اإلصطماحات الفقهية .919
خالد عبد الرمح  : م , حتقيق0225هـ ـ 0306 -عمان  -دار النفائ  : , دار النشر النسفي
 . العك
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دار : دار النشر , عمر سليمان عبد هللا األشقر . د.أ: تأليف , عامل املمائكة األبرار  .914
 .الثالثة عشرة : الطبعة , م 9119هـ ـ 0394, النفائ  ـ األردن 

حممد ب  حس  ب  عقيل موسى : تأليف, العبادات القلبية وأثرها يف حياة املؤمنني  .913
 .ةالرابع: الطبعة, م 9119 -هـ 0394, جدة  –دار اجملتمع : دار النشر , الشريف 

مش  الدي  حممد ب  أمحد ب  عثمان الذهيب , : العرب يف خرب م  غرب , اسم املؤلف .915
أبو هاجر حممد السعيد ب  بسيوين : حققه, لبنان -بريوت–دار الكتب العلمية :دار النشر 
 .زغلول 

دار الكتب : , دار النشراب  القيم اجلوزية : , تأليف عدة الصابري  وذخرية الشاكري  .916
 . زكريا علي يوسف: , حتقيق بريوت –العلمية 

عبد هللا ب  حممد ب  جعفر ب  حيان األصبهاين أبو حممد, دار : , تأليف العظمة .917
رضاء هللا ب  حممد إدري  : األوىل, حتقيق: , الطبعة0311 -الرياض  -دار العاصمة : النشر

  املباركفوري

الرئاسة :  , دار النشر حلراينأمحد ب  عبد احلليم ب  تيمية ا: , تأليف العقيدة الواسطية .911
حممد ب  عبد : الثانية, حتقيق: هـ, الطبعة0309 -الرياض  -العامة إلدارات البحوث واإلفتاء 

 . مانع ب العزيز 

دار : دار النشر , عمر سليمان عبد هللا األشقر . د.أ: تأليف , العقيدة يف هللا  .912
 .ابعة عشرة الر : الطبعة , م 9110هـ ـ 0399, النفائ  ـ األردن 

 –دار ب  اجلوزي : دار النشر, بكر ب  عبد هللا أبو زيد : تأليف , علماء احلنابلة  .901
 . األوىل : الطبعة , هـ 0399, الدمام  -اململكة العربية السعودية 

دار , عبد هللا ب  عبدالرمح  صاحل آل بسام : تأليف, علماء جند خمال مثانية قرون  .900
الطبعة الثانية بتعديمات , هـ 0302, الرياض –كة العربية السعودية اململ–دار العاصمة : النشر

 . وزيادات كثرية 

, دار  بدر الدي  حممود ب  أمحد العيين: , تأليف عمدة القاري شرح صحيح البخاري .909
 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : النشر

: دار النشر , ل عبد هللا ب  صاحل الكنه. د: تأليف , عمل القلب الفريضة الغائبة  .904
 . األوىل : الطبعة , م 9117 -هـ 0391, الرياض  –كنوز إشبيليا 

, دار  أمحد ب  شعيب ب  علي النسائي أبو عبد الرمح : , تأليف عمل اليوم والليلة .903
 . فاروق محادة. د: , حتقيق الثانية: , الطبعةهـ 0316 –بريوت  -مؤسسة الرسالة : النشر
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, دار  حممد مش  احلق العظيم آبادي: , تأليف  داودعون املعبود شرح سن  أيب .905
 . الثانية: , الطبعة م0225 -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر

دار ومكتبة : , دار النشر اخلليل ب  أمحد الفراهيدي:  , تأليف جملدات 1العني  .906
 . د إبراهيم السامرائي ,د مهدي املخزومي :  , حتقيق اهلمال

مش  الدي  أبو اخلري اب  اجلزري, حممد :  طبقات القراء , اسم املؤلف غاية النهاية يف .907
, لبنان -بريوت, دار الكتب العلمية  :, دار النشر ( هـ144: املتوىف )ب  حممد ب  يوسف 

 . األوىل : الطبعة , م 0219 -هـ 0319سنة 

 اجلوزيأبو الفرج عبد الرمح  ب  علي ب  حممد ب  علي ب  :  , تأليف غريب احلديث .901
األوىل, : , الطبعة0215 - 0315 -لبنان  -بريوت  -دار الكتب العلمية : , دار النشر

 .الدكتور عبد املعطي أمني القلعجي:  حتقيق

دار :  , دار النشر القاسم ب  سمام اهلروي أبو عبيد:  , تأليف غريب احلديث .902
 . حممد عبد املعيد خان. د : , حتقيق األوىل:  , الطبعةهـ  0426 –بريوت  -الكتاب العريب 

: , دار النشر عبد هللا ب  مسلم ب  قتيبة الدينوري أبو حممد:  , تأليف غريب احلديث .991
 .عبد هللا اجلبوري. د:  , حتقيق األوىل:  , الطبعةهـ 0427 –بغداد  -مطبعة العاين 

دار  , أمحد ب  حممد ب  إبراهيم اخلطايب البسيت أبو سليمان: , تأليف غريب احلديث .990
 .عبد الكرمي إبراهيم العزباوي:  , حتقيق0319 -مكة املكرمة  -جامعة أم القرى : النشر

دار قتيبة :  , دار النشر أبو بكر حممد ب  عزيز السجستاين:  , تأليف غريب القرآن .999
 . حممد أديب عبد الواحد مجران:  , حتقيق م0225 - هـ0306 -

زي  الدي  أيب الفرج عبد الرمح  :  املؤلففتح الباري يف شرح صحيح البخاري , اسم  .994
 -دار اب  اجلوزي : اب  شهاب الدي  البغدادي مث الدمشقي الشهري باب  رجب , دار النشر 

أبو معاذ طارق ب  عوض هللا ب  : الثانية , حتقيق : هـ  , الطبعة 0399 -الدمام / السعودية 
 .حممد

عبد الرمح  ب  ناصر ب  : تأليف , توحيد فتح الرحيم امللك العمام يف علم العقائد وال .993
: الطبعة , هـ 0390مجادى األوىل , الدمام  -دار اب  اجلوزي: دار النشر , عبد هللا السعدي 

 . األوىل 

حممد ب  علي ب  : , تأليف فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية م  علم التفسري .995
 . بريوت –دار الفكر :  , دار النشر حممد الشوكاين
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جمال الدي  عبد :  الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري , اسم املؤلف .996
 -هـ 0394 -لبنان / بريوت  -دار الفكر  : الرمح  ب  أيب بكر السيوطي , دار النشر 

 .يوسف النبهاين: األوىل , حتقيق : م , الطبعة 9114

عبد القاهر ب  طاهر ب  حممد : , تأليف الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية .997
 الثانية:  , الطبعةم 0277 –بريوت  -دار اآلفاق اجلديدة :  , دار النشر البغدادي أبو منصور

. 

أسعد ب  حممد ب  احلسني النيسابوري الكرابيسي , دار النشر :  الفروق , اسم املؤلف .991
. د: ألوىل , حتقيق ا: , الطبعة  0319 -الكويت  -وزارة األوقاف والشئون اإلسمامية : 

 . حممد طموم

دار النشر , أيب همال احلس  ب  عبد هللا ب  سهل العسكري : تأليف, الفروق اللغوية  .992
 .الطبعة الثالثة , هـ 0396م ـ  9115, لبنان  –بريوت –دار الكتب العلمية : 

ة مؤسس: , دار النشر أمحد ب  حنبل أبو عبد هللا الشيباين: , تأليف فضائل الصحابة .941
وصي هللا حممد . د: , حتقيق األوىل: , الطبعةم 0214 -هـ  0314 -بريوت  -الرسالة 
 . عباس

 اسم , 0/9ج واملساسمات واملشيخات املعاجم ومعجم واالثبات الفهارس فهرس .940
 لبنان/ بريوت - االسمامي الغرب دار:  النشر دار , الكتاين الكبري عبد ب  احلي عبد:  املؤلف

 .عباس إحسان. د:  حتقيق , الثانية:  الطبعة , م0219هـ0319 -

أبو عبد هللا مش  الدي  حممد ب  أيب بكر ب  أيوب ب  سعد الزرعي : , تأليف الفوائد .949
 .الثانية: , الطبعة0274 - 0424 -بريوت  -دار الكتب العلمية : الدمشقي, دار النشر

دار صادر : دار النشر ,حممد ب  شاكر الكتيب : تأليف, فوات الوفيات والذيل عليها  .944
 . الدكتور إحسان عباس :حتقيق, بريوت -لبنان–

املكتبة : عبد الرؤوف املناوي, دار النشر: , تأليف فيض القدير شرح اجلامع الصغري .943
 . األوىل: , الطبعة هـ0456 -مصر  -التجارية الكربى 

:  , دار النشر عباسأمحد عبد احلليم ب  تيمية احلراين أبو ال:  , تأليف قاعدة يف احملبة .945
 . حممد رشاد سامل. د:  , حتقيق القاهرة –مكتبة الرتاث اإلسمامي 

مؤسسة :  , دار النشر حممد ب  يعقوب الفريوزآبادي:  , تأليف القاموس احمليط .946
 . بريوت –الرسالة 
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دار اب  حزم : أبو بكر عبد هللا ب  أيب الدنيا , دار النشر :  قصر األمل , اسم املؤلف .947
حممد خري رمضان : الثانية , حتقيق : م , الطبعة 0227 -هـ 0307 -بريوت / بنان ل -

 . يوسف

عبد الرمح  ب  : تأليف , القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه  .941
 .الثانية: الطبعة , م 0227 -هـ 0301, الرياض   –دار الوط  : دار النشر , صاحل احملمود 

دار طيبة اخلضراء : دار النشر , علي ب  عبد اخلالق القرين : تأليف , قطرات الينابيع  .942
 .  األوىل : الطبعة , م 9113 -هـ 0395, مكة املكرمة  –

 -لبنان  -عامل الكتب :  , دار النشر أبو حامد الغزايل:  , تأليف قواعد العقائد .931
 .  موسى حممد علي:  , حتقيق الثانية:  , الطبعة م0215 -هـ 0315

:  قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد , اسم املؤلف .930
دار الكتب العلمية  : حممد ب  علي ب  عطية احلارثي املشهور بأيب طالب املكي , دار النشر 

 عاصم إبراهيم الكيايل.د: الثانية , حتقيق : م , الطبعة  9115-هـ 0396 -لبنان /بريوت -
. 
دار : دار النشر , حممد ب  صاحل العثيمني : تأليف, فيد على كتاب التوحيد القول امل .939

, هـ 0393حمرم , اب  اجلوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ حممد ب  صاحل العثيمني اخلريية 
 .الطبعة الثانية 

محد ب  أمحد أبو :  الكاشف يف معرفة م  له رواية يف الكتب الستة , اسم املؤلف .934
 - م القرآنمؤسسة علو , دار القبلة للثقافة اإلسمامية :  الدمشقي , دار النشر هللا الذهيب عبد

وأمحد حممد منر  حممد عوامة: األوىل , حتقيق : , الطبعة م  0229 - هـ0304 –جدة 
 .اخلطيب 

اب  القيم : تأليف " القصيدة النونية " الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية  .933
هـ ـ  0306, دار اب  خزمية : دار النشر , عبد هللا ب  حممد العمري : ا عىن هب, اجلوزية 
 .األوىل : الطبعة , م 0226

 ب  حممد ب  حممد الكرم أيب ب  علي احلس  أبو:  املؤلف اسم , التاريخ يف الكامل .935
 . م0219 -هـ 0319, بريوت  –دار صادر :  النشر دار , الشيباين الكرمي عبد

حممد سعيد رمضان : تأليف, الكونية وجود اخلالق ووظيفة املخلوق كربى اليقينيات  .936
, سورية  –دار الفكر دمشق / لبنان  –دار الفكر املعاصر بريوت : دار النشر , البوطي 
 .   م 9111
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أبو بكر عبد هللا ب  حممد ب  أيب : , تأليف الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار .937
: األوىل, حتقيق: , الطبعةهـ  0312 –الرياض  -الرشد  مكتبة: , دار النشر شيبة الكويف

 .كمال يوسف احلوت

أمحد عبد احلليم ب  تيمية :  , تأليف كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسمام اب  تيمية .931
عبد الرمح  ب  :  , حتقيق الثانية:  , الطبعة مكتبة اب  تيمية:  , دار النشر احلراين أبو العباس

 . النجديحممد ب  قاسم العاصمي 

أبو القاسم :  , تأليف يف وجوه التأويل الكشاف ع  حقائق التنزيل وعيون األقاويل .932
:  , حتقيق بريوت –دار إحياء الرتاث العريب :  , دار النشر حممود ب  عمر الزخمشري اخلوارزمي

 . عبد الرزاق املهدي

 هللا مصطفى ب  عبد:  كشف الظنون ع  أسامي الكتب والفنون , اسم املؤلف .951
 0229 -هـ 0304 –بريوت  -دار الكتب العلمية : القسطنطيين الرومي احلنفي , دار النشر 

 .م

أبو إسحاق أمحد ب  حممد ب  إبراهيم : , تأليف(تفسري الثعليب )الكشف والبيان  .950
-هـ0399 -لبنان  -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب : الثعليب النيسابوري, دار النشر

اإلمام أيب حممد ب  عاشور , مراجعة وتدقيق األستاذ نظري : األوىل, حتقيق: م, الطبعة9119
  .الساعدي

أبو البقاء أيوب ب  موسى :  الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية , تأليف .959
:  م , حتقيق0221 -هـ 0302 -بريوت  - مؤسسة الرسالة:  , دار النشر احلسيين الكفومي
 . صريحممد امل -عدنان درويش 

عماء الدي  علي املتقي ب  حسام : , تأليف كنز العمال يف سن  األقوال واألفعال .954
: , الطبعة م0221-هـ0302 -بريوت  -دار الكتب العلمية : , دار النشر الدي  اهلندي

 .  حممود عمر الدمياطي: , حتقيق األوىل

ادل الدمشقي أبو حفص عمر ب  علي اب  ع:  اللباب يف علوم الكتاب , اسم املؤلف .953
م , الطبعة 0221-هـ  0302 -لبنان / بريوت  -دار الكتب العلمية  : احلنبلي , دار النشر 

 . الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض: األوىل , حتقيق : 

دار :  , دار النشر حممد ب  مكرم ب  منظور األفريقي املصري:  , تأليف لسان العرب .955
 . األوىل:  الطبعة , بريوت –صادر 
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أمحد ب  علي ب  حجر أبو الفضل العسقماين الشافعي , :  لسان امليزان , اسم املؤلف .956
, م 0226 - هـ0306 ,القاهرة –الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ,  دار املؤيد: دار النشر 
 .غنيم ب  عباس ب  غنيم : , حتقيق  وىلاأل: الطبعة 

دار , بو بكر أمحد ب  علي ب  ثابت اخلطيب البغدادي أ: تأليف , املتفق واملفرتق  .957
 . األوىل : الطبعة , م 0227-هـ0307, لبنان –بريوت –دار القادري : النشر

دار الريان : , دار النشر علي ب  أيب بكر اهليثمي: جممع الزوائد ومنبع الفوائد, تأليف .951
 . هـ  0317 –بريوت , القاهرة  -دار الكتاب العريب  /للرتاث

مكتبة : دار النشر, تقي الدي  أمحد ب  تيمية احلراين : تأليف, جمموعة الفتاوى  .952
 .أنور الباز , عامر اجلزار : حتقيق , الطبعة األوىل , م 0221-هـ0402, العبيكان 

أبو حممد عبد احلق ب  غالب ب  :  , تأليف احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .961
:  , الطبعة م0224 -هـ0304 -لبنان  -دار الكتب العلمية  : , دار النشر عطية األندلسي

 . عبد السمام عبد الشايف حممد:  , حتقيق وىلاأل

, دار  أبو احلس  علي ب  إمساعيل ب  سيده املرسي:  , تأليف احملكم واحمليط األعظم .960
يد عبد احلم:  , حتقيق األوىل:  , الطبعة م9111 -بريوت  -دار الكتب العلمية :  النشر

 . هنداوي
الصاحب الكايف الكفاة أب القاسم إمساعيل اب  عباد :  احمليط يف اللغة , اسم املؤلف .969

 -لبنان / بريوت  -عامل الكتب : ب  العباس ب  أمحد ب  إدري  الطالقاين , دار النشر 
 . الشيخ حممد حس  آل ياسني: األوىل , حتقيق : م , الطبعة 0223-هـ0303

:  , دار النشر القادر الرازي حممد ب  أيب بكر ب  عبد:  يف, تأل خمتار الصحاح .964
:  , حتقيق طبعة جديدة:  , الطبعةم 0225 -هـ 0305 –بريوت  -مكتبة لبنان ناشرون 

 . حممود خاطر

 الرياض –مطابع الرياض : , دار النشر حممد ب  عبد الوهاب: , تأليف خمتصر السرية .963
 .سيد حجاب. حممد بلتاجي , د . ز ب  زيد الرومي , د عبد العزي: , حتقيق األوىل: , الطبعة

بدر الدي  أبو عبد هللا حممد ب  علي : , تأليف ى املصرية الب  تيميةو خمتصر الفتا .965
: , الطبعة0216 - 0316 -السعودية  -الدمام  -دار اب  القيم : احلنبلي البعلي, دار النشر

 .حممد حامد الفقي: الثانية, حتقيق

 املصري األفريقي منظور ب  مكرم ب  حممد:  املؤلف اسم , دمشق تاريخ خمتصر .966
 .ال يوجد: النشر دار ,( هـ700:  املتوىف)
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أيب احلس  علي ب  إمساعيل النحوي اللغوي :  جملدات , اسم املؤلف 5املخصص  .967
: م , الطبعة 0226هـ 0307 -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب : األندلسي , دار النشر 

 . خليل إبراهم جفال: , حتقيق األوىل 

, دار اب  القيم اجلوزية : ف مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني, تألي .961
حممد :  الثانية, حتقيق:  , الطبعة0274 - 0424 -بريوت  -دار الكتاب العريب : النشر

 . حامد الفقي

, علي ب  سليمان اليافعي  عبد هللا ب  أسعد ب : تأليف, مرآة اجلنان وعربة اليقظان  .962
م  0227-هـ 0307, دار الكتب العلمية , مكة املكرمة –مكتبة عباس أمحد الباز :دار النشر

 . خليل املنصور : حتقيق, الطبعة األوىل , 

, دار  علي ب  سلطان حممد القاري: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح, تأليف .971
: , حتقيق األوىل: , الطبعة م9110 -هـ 0399 -ريوت ب/ لبنان -دار الكتب العلمية : النشر

 .مجال عيتاين

 هللا احلاكم النيسابوري هللا أبو عبد حممد ب  عبد: , تأليف املستدرك على الصحيحني .970
: , حتقيق األوىل: , الطبعة م0221 -هـ 0300 -بريوت  -دار الكتب العلمية : , دار النشر

 .مصطفى عبد القادر عطا

سليمان ب  داود أبو داود الفارسي البصري : د الطيالسي, تأليفمسند أيب داو  .979
 . -بريوت  -دار املعرفة : الطيالسي, دار النشر

: اإلمام أيب عوانة يعقوب ب  إسحاق االسفرائين, دار النشر: , تأليف مسند أيب عوانة .974
 . بريوت –دار املعرفة 

, دار  لى املوصلي التميميأمحد ب  علي ب  املثىن أبو يع:  , تأليف مسند أيب يعلى .973
: , حتقيق األوىل: , الطبعةم 0213 -هـ  0313 -دمشق  -دار املأمون للرتاث : النشر

 .حسني سليم أسد

, دار   الشيباينهللا أمحد ب  حنبل أبو عبد: , تأليف مسند اإلمام أمحد ب  حنبل .975
 .حممد شاكرأمحد : حتقيق , م 9115-هـ0396,  مصر –القاهرة  –دار احلديث : النشر

: , دار النشر سليمان ب  أمحد ب  أيوب أبو القاسم الطرباين: , تأليف مسند الشاميني .976
 محدي ب  عبد: , حتقيق األوىل: , الطبعةم 0213 -هـ  0315 -بريوت  -مؤسسة الرسالة 
 .اجمليد السلفي

  أيب نعيم أمحد ب  عبد هللا ب: , تأليف املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم .977
 -دار الكتب العلمية : أمحد ب  إسحاق ب  موسى ب  مهران اهلراين األصبهاين , دار النشر
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حممد حس  حممد حس  : , حتقيق األوىل: م, الطبعة0226 -هـ 0307 -لبنان  -بريوت 
 .إمساعيل الشافعي

القاضي أيب الفضل عياض ب  موسى :  , تأليف مشارق األنوار على صحاح اآلثار .971
 . املكتبة العتيقة ودار الرتاث:  , دار النشر حصيب السبيت املالكيب  عياض الي

مكتبة ب  : دار النشر, حممد ب  حبان البسيت : تأليف, مشاهري علماء األمصار  .972
 .فمايشهمر . م: عين بتصحيحه, اإلحساء  -الدمام–اجلوزي 

  علي املقري أمحد ب  حممد ب: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي , تأليف .911
 . بريوت –املكتبة العلمية : , دار النشر الفيومي

 -املكتب اإلسمامي : , دار النشر أبو بكر ب  مهام الصنعاين: , تأليف املصنف .910
 .حبيب الرمح  األعظمي: , حتقيق الثانية: , الطبعةهـ  0314 –بريوت 

   أمحد حكميحافظ ب : , تأليف معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول .919
عمر ب  : األوىل, حتقيق: , الطبعة0221 - 0301 -الدمام  -دار اب  القيم : , دار النشر

 حممود أبو عمر

دار : دار النشر , سيد ب  حسني العفاين . د: تأليف , معارج املتقني يف فضل اليقني  .914
 .األوىل : الطبعة, م 9115-هـ 0395, الكيان 

م  لدن فتح األندل  إىل آخر عصر املوحدي  ,  املعجب يف تلخيص أخبار املغرب .913
, هـ  0461 –القاهرة  -مطبعة االستقامة : عبد الواحد املراكشي , دار النشر :  اسم املؤلف

 .حممد العريب العلمي, حممد سعيد العريان : األوىل , حتقيق : الطبعة 

 ياقوت هللا عبد بوأ:  املؤلف اسم , األديب معرفة إىل األريب إرشاد أو األدباء معجم .915
 هـ 0304 ,لبنان  – بريوت - دار الغرب اإلسمامي:  النشر دار , احلموي الرومي هللا عبد ب 
  .األوىل:  الطبعة , م0224 -

دار : , دار النشر أبو القاسم سليمان ب  أمحد الطرباين: , تأليف املعجم األوسط .916
عبد احملس  ب    , ب  حممد طارق ب  عوض هللا: , حتقيقهـ 0305 –القاهرة  -احلرمني 

 .إبراهيم احلسيين

: , دار النشر سليمان ب  أمحد ب  أيوب أبو القاسم الطرباين: املعجم الكبري, تأليف .917
 محدي ب  عبد: , حتقيق الثانية: , الطبعةم 0214 -هـ  0313 -املوصل  -مكتبة الزهراء 
 .اجمليد السلفي
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دار , عمر رضا كحالة : تأليف , بية تراجم مصنفي الكتب العر , معجم املؤلفني  .911
: رقم الطبعة , ال يوجد : تاريخ الطبعة , لبنان –بريوت -, دار إحياء الرتاث العريب : النشر 

 . ال يوجد 

املؤسسة احلديثة : دار النشر, حممد أمحد درنيقة :تأليف, معجم املؤلفني الصوفيني  .912
 .الطبعة األوىل , م 9116 –لبنان -طرابل –للكتاب 

حممد ب  أمحد ب  عثمان ب  قامياز الذهيب :  املعجم املختص باحملدثني , اسم املؤلف .921
: األوىل , حتقيق : , الطبعة  0311 -الطائف  -مكتبة الصديق : أبو عبد هللا , دار النشر 

 .حممد احلبيب اهليلة. د

دار : دار النشر, يوسف اليان سركي  :تأليف, معجم املطبوعات العربية واملعربة  .920
 . م 0291-هـ0436, مطبعة سركي  مبصر , بريوت –صادر 

: دار النشر , حممد فؤاد عبد الباقي : تأليف , املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  .929
 .م 9110هـ ـ 0399, دار احلديث ـ القاهرة 

حامد عبد القادر  ,أمحد الزيات  ,إبراهيم مصطفى :  , تأليف(9+0)املعجم الوسيط  .924
 . جممع اللغة العربية:  , حتقيق دار الدعوة:  النجار, دار النشرحممد , 

مش  الدي  حممد ب  أمحد ب  عثمان الذهيب , :  معجم حمدثي الذهيب , اسم املؤلف .923
األوىل , : م , الطبعة 0224 -هـ 0304 -لبنان  -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر 

 .د روحية عبد الرمح  السويفي: حتقيق 

أبو الفضل عبد الرمح  جمال الدي  السيوطي , :  عجم مقاليد العلوم , اسم املؤلفم .925
األوىل , : م , الطبعة  9113 -هـ 0393 ,مصر  -القاهرة  -مكتبة اآلداب : دار النشر 

 . د حممد إبراهيم عبادة.أ: حتقيق 

دار :  شر, دار الن أيب احلسني أمحد ب  فارس ب  زكريا: , تأليف معجم مقايي  اللغة .926
عبد السمام :  , حتقيق الثانية:  , الطبعة م0222 -هـ 0391 -لبنان  -بريوت  -اجليل 

 . حممد هارون
 .ال يوجد  :املطرزي , دار النشر :  املغرب يف ترتيب املعرب , اسم املؤلف .927

اإلمام مش  الدي  حممد ب  أمحد ب  عثمان :  املغين يف الضعفاء , اسم املؤلف .921
مكة –مكتبة عباس أمحد الباز , لبنان –بريوت –دار الكتب العلمية  :النشر الذهيب , دار 

 .أيب الزهراء حازم القاضي : , حتقيق األوىل : الطبعة, م 0227-هـ 0301, املكرمة 

, دار اب  القيم اجلوزية حممد : , تأليف مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة .922
 .  بريوت –دار الكتب العلمية : النشر
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دار : أبو القاسم احلسني ب  حممد , دار النشر:  , تأليف املفردات يف غريب القرآن .411
 . حممد سيد كيماين:  , حتقيق لبنان –املعرفة 

حممد ب  حممد الغزايل أبو :  , تأليف املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء هللا احلسىن .410
,  األوىل:  , الطبعةم 0217 -هـ 0317 –قربص  -اجلفان واجلايب :  , دار النشر حامد
 .  بسام عبد الوهاب اجلايب:  حتقيق

 -دار القاسم : دار النشر , خالد ب  سليمان الربعي : تأليف , م  عجائب الصدقة  .419
 . األوىل : الطبعة , م 9115 -هـ 0396, الرياض 

,  يعبد ب  محيد ب  نصر أبو حممد الكس: , تأليف املنتخب م  مسند عبد ب  محيد .414
صبحي : , حتقيق األوىل: , الطبعةم 0211 - هـ 0311 ,القاهرة  -مكتبة السنة : دار النشر

 . حممود حممد خليل الصعيدي, البدري السامرائي 

 ب  حممد ب  علي ب  الرمح  عبد:  املؤلف اسم , واألمم امللوك تاريخ يف املنتظم .413
 , م0229-هـ0309 ,لبنان  – بريوت - الكتب العلمية دار:  النشر دار , الفرج أبو اجلوزي
  .حممد عبد القادر عطا وآخرون : حتقيق , األوىل :  الطبعة

دار : دار النشر , عبد احلليم حممود : بقلم الدكتور, املنقذ م  الضمال لإلمام الغزايل  .415
 . األوىل : الطبعة , هـ 0393, م 9114,  اجليل ـ بريوت 

إعداد , ق الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخما .416
عبد الرمح  ب  حممد ب  . 9, صاحل ب  عبد هللا ب  محيد . 0: جمموعة م  املختصني بإشراف 

: الطبعة , م 9116 -هـ 0396, جدة  –دار الوسيلة : دار النشر , عبد الرمح  ب  ملوح 
 . الرابعة 

مش  الدي  حممد ب  أمحد الذهيب , :  فميزان االعتدال يف نقد الرجال , اسم املؤل .417
 علي حممد: , حتقيق ال يوجد: الطبعة رقم وتاريخ  ,لبنان  –بريوت  - ملعرفةدار ا: دار النشر 
 .البجاوي 

مجال الدي  أيب الفرج عبد الرمح  : نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر, تأليف .411
: م, الطبعة0213 -هـ 0313 -بريوت / لبنان -مؤسسة الرسالة : , دار النشر ب  اجلوزي

 .حممد عبد الكرمي كاظم الراضي: , حتقيق األوىل

دار , شرف الدي  موسى ب  يوسف األنصاري : تأليف, نزهة اخلاطر وهبجة الناظر  .412
والدكتور , عدنان حممد إبراهيم : حتقيق,  -سوريا -دمشق –منشورات وزارة الثقافة : النشر

 .عدنان درويش 
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 -دار ب  كثري  : دار النشر, أمحد خليل مجعة : تأليف, ء م  عصر التابعيات نسا .401
 . الطبعة األوىل , م 0222 -هـ 0302, بريوت –دمشق 

برهان الدي  أيب احلس  إبراهيم :  نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور , اسم املؤلف .400
م , حتقيق 0225 -هـ0305 -بريوت  -دار الكتب العلمية : ب  عمر البقاعي , دار النشر 

 .عبد الرزاق غالب املهدي: 

أبو احلس  علي ب  حممد ب  حبيب :  , اسم املؤلف( تفسري املاوردي)النكت والعيون  .409
ال : ال يوجد , الطبعة  -لبنان / بريوت  -دار الكتب العلمية : املاوردي البصري , دار النشر 

 .م رحيالسيد اب  عبد املقصود ب  عبد ال: يوجد , حتقيق 

,  أبو السعادات املبارك ب  حممد اجلزري: , تأليف النهاية يف غريب احلديث واألثر .404
 -طاهر أمحد الزاوى :  , حتقيق م0272 -هـ 0422 -بريوت  -املكتبة العلمية :  دار النشر

 . حممود حممد الطناحي

 مكتبة:  رنشدار ال,  األندلسي حممد ب  هللا عبد حممد وأب :تأليف,  القحطاين نونية .403
 أمحد سيد أمحد ب  حممد:  حتقيق , الثالثة الطبعة, م  0225,  جدة – للتوزيع السوادي

منشورات كلية : دار النشر, أمحد بابا التنبكي : تأليف, نيل االبتهاج بتطريز الديباج  .405
: وضع هوامشه وفهارسه, الطبعة األوىل , م 0212-هـ0421, طرابل  –الدعوة اإلسمامية 

 .عبد احلميد عبد هللا اهلرامة : إشراف وتقدمي, كلية الدعوة اإلسمامية   طماب م 

أمحد ب  علي ب  : , تأليف هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري .406
: , حتقيقهـ  0472 –بريوت  -دار املعرفة : , دار النشر حجر أبو الفضل العسقماين الشافعي

 . خلطيبحمب الدي  ا, حممد فؤاد عبد الباقي 

 , البغدادي باشا إمساعيل:  املؤلف اسم , املصنفني وآثار املؤلفني أمساء العارفني هدية .407
 .م 0229  –هـ 0304 – بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار

دار الكتاب : , دار النشراب  القيم اجلوزية : , تأليف الوابل الصيب م  الكلم الطيب .401
 حممد عبد الرمح  عوض: , حتقيق األوىل: , الطبعةم 0215 -هـ  0315 -بريوت  -العريب 

. 

: صماح الدي  خليل ب  أيبك الصفدي , دار النشر :  الوايف بالوفيات , اسم املؤلف .402
 .أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى: م , حتقيق 9111 -هـ0391 -بريوت  -دار إحياء الرتاث 

, دار  د الواحدي أبو احلس علي ب  أمح: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز, تأليف .491
:  , حتقيق األوىل: , الطبعة0305 -بريوت , دمشق  -الدار الشامية , دار القلم : النشر

 . صفوان عدنان داوودي
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حامد ب  مده ب  محيدان اجلدعاين : تأليف, الوسوسة وأحكامها يف الفقة اإلسمامي  .490
 . الطبعة الثانية , م 9119 -هـ 0399, جدة  –دار األندل  اخلضراء : دار النشر, 

: دار النشر , تقي الدي  أيب املعايل حممد ب  رافع السمامي : تأليف , الوفيات  .499
: حتقيق , م 0219 -هـ 0319, الطبعة األوىل , شارع سوريا  –بريوت –مؤسسة الرسالة 

 .بشار عواد معروف / د, صاحل مهدي عباس 

 ب  أمحد الدي  مش  العباس أبو:  ؤلفامل اسم , الزمان أبناء وإنباء األعيان وفيات .494
 حتقيق , بريوت-دار صادر , لبنان  – الثقافة دار:  النشر دار , خلكان ب  بكر أيب ب  حممد
 .عباس  إحسان: 

بريوت , دار املعرفة : دار النشر , يوسف املرعشلي .د: تأليف, وهلل األمساء احلسىن  .493
 . الثانية : الطبعة , م 9116-هـ 0397, لبنان –

دراسة تربوية لآلثار اإلميانية والسلوكية ألمساء هللا " وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا  .495
-هـ 0392, الرياض -دار طيبة: دار النشر , عبد العزيز ب  ناصر اجلليل : تأليف " احلسىن 
 .  األوىل : الطبعة , م 9111

:  املتوىف) الدنيا أيب ب  عبيد ب  حممد ب  هللا عبد بكر أبو: املؤلف اسم , اليقني .496
, م 9113 -هـ 0395,لبنان -بريوت –دار البشائر اإلسمامية : النشر دار ,( هـ910
 . ياسني حممد السواس:حتقيق , األوىل : الطبعة
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 الرسائل العلمية غري املطبوعة 
 

, لة ماجستري رسا" دراسة موضوعية "الشك واليقني وأثرمها يف احلياة يف ضوء القرآن الكرمي  .0
كلية , علي حممد يوسف الشريف : بإشراف الدكتور, حواء حممد طاهر آدم هوساوي : تأليف

 .م 9114 -هـ 0393: تاريخ املناقشة , قسم الدراسات اإلسمامية  –الرتبية للبنات جبدة 
, حس  ب  علي أمحد كاري : تأليف, رسالة ماجستري , الظ  وأثره يف الصماة والصيام  .9

جامعة اإلمام حممد ب  سعود اإلسمامية , إبراهيم ب  ناصر احلمود / األستاذ الدكتور بإشراف
 .م 9116 -هـ 0397: تاريخ املناقشة , قسم الفقه املقارن  –املعهد العايل للقضاء  –

/ بإشراف األستاذ الدكتور, توي نوي فوم :تأليف, رسالة ماجستري , الظ  وأثره يف الطهارة  .4
 –املعهد العايل للقضاء  –جامعة اإلمام حممد ب  سعود اإلسمامية , لفي حممد ب  جرب األ
 .هـ 0396 -هـ 0395: تاريخ املناقشة , قسم الفقه املقارن 
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 فهرس األحاديث
 حة األحاديث                                                                  الصف

  357,  347,  307,  079............................. أتدرون ما املفل   .0
 656.................................  أترون هذه الشاة هينة على صاحبها ؟ .9
   464,  917...............................   النار يف ولدها طارحة هذه أترون .4
  420................................. نعم : قالت , أتشهدي  أن ال إله إال هللا  .3
 343....................................  أتعلم أول زمرة تدخل اجلنة م  أميت  .5
 44...................................   فإنه ينظر بنور هللا, اتقوا فراسة املؤم   .6
  564..............  ......... شديداً  وهو يوعك وعكاً , يف مرضه  أتيت النيب  .7
  351...................   أميا امرأة مات هلا ثماثة  : اجعل لنا يوماً فوعظه  وقال  .1
  960............................   منكم رجمان يوعك كما أوعك إين أجل .2

  531....................................  أحب الناس إىل هللا أحسنهم خلقا  .01
  531................................  ىل هللا أنفعهم للناس أحب الناس إ .00
  564,   457....................   بل جندقِ   أخرب أنه غزا مع رسول هللا   .09
  493........................... أخربينا بأعجب شئ رأيته م  رسول هللا  .04
 416,   27.........  ................... باإلجابة موقنون وأنتم,  هللا ادعوا .03
  651,  975,  020................  للصماة وضوءك فتوضأ مضجعك أتيت إذا .05
 041......................  إذا أحب هللا العبد نادى جربيل إن هللا حيب فماناً  .06
 93  ..............................اء إذا أذنب العبد نكت يف قلبه نكتة سود .07
 76.............................  خمال ثماث فيه جعل خرياً  بعبد هللا أراد إذا .01
  40..................................  فتح له ق فل قلبه  إذا أراد هللا بعبٍد خرياً  .02
 961........................  الدنيا يف العقوبة له عجل اخلري بعبده هللا أراد إذا .91
 52.........................  د أم نقصته فلم يدر أزاماإذا أوهم الرجل يف ص .90
  457..................  إذا أوى أحدكم إىل فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره  .99
   451..................  إذا أويت إىل فراشك فأقرأ آية الكرسي حىت ختتم اآلية  .94
  913,  027....................................... إذا خرج الرجل م  بيته  .93
  653 ................................إذا رأيتم الرجل قد أ عطي ز هداً يف الدنيا  .95
  049........................   مؤم  فأنت سيئتك وساءتك حسنتك سرتك إذا .96
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 391  ..............................إذا فرغ أحدكم م  التشهد األخري فليتعوذ .97
 047..................   اء ضربت املمائكة بأجنحتهاإذا قضى هللا األمر يف السم .91
  694,  940,  066   .................ع مود  صماة فصل صماتك يف قمت إذا .92
   697, 955...............................  إذا مات ولد العبد قال هللا ملمائكته .41
  361.......... .............إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه مث لينزعه .40
 027..............................................  مث رجعت, إذن ال يضيعنا  .49
 045..............  السابعة األرض رجماه مرقت قد ملك ع  أحدث أن يل ذنأ   .44
 045................  العرش محلة م  هللا ممائكة م  ملك ع  أحدث أن يلأذن  .43
  916...............................  للهم اغفر يل ذنيب ا: أذنب عبدا ذنبا فقال  .45
  325..(..............................  حىت إذا استيأس الرسل : ) أرأيت قوله  .46
 543,  372...........................   منيحة العنز : أربعون خصلة أعماه   .47
 942.....................  ...........................ازهد يف الدنيا حيبك هللا .41
  541...........   يف هجاء املشركني رسول هللا   استأذن حسان ب  ثابت  .42
   315,  932,  936..............................  استحيوا م  هللا حق احلياء .31
 399.....................   استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل .30
 010................  ناس بشفاعيت م  قال ال إله إال هللا خالصاً م  قلبهأسعد ال .39
  339.................   يا رب أكل بعضي بعضاً : اشتكت النار إىل رهبا فقالت  .34
  604, 29,  59, 03 ..................... وأين رسول هللا, أشهد َأن ال إله إال هللا  .33
  951, 999............................... .حىت تلقوين على احلوض  اصربوا .35
  471....................  وال تكلين إىل نفسي طرفة عني , أصلح يل شأين كله  .36
  316,  319....................  أعطيت مخساً مل يعطه  أحداً م  األنبياء قبلي .37
 016..... ................................................. وتوكل,  اعقلها .31
 310..............................  شبابك قبل هرمك: اغتنم مخساً قبل مخ   .32
  097,  006.............   إميان ال شك فيه : عند هللا عز وجل األعمالأفضل  .51
  935....................................... أفما أحب أن أكون عبداً شكوراً  .50
  337.......................  م القيامة شفيعاً ألصحابهاقرأوا القرآن فإنه يأيت يو  .59
   317,  921.................................  املوت اللذات هادم ذكر أكثروا .54
  537................................   أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقاً  .53
  537.................. . يوم القيامة أال أخربكم بأحبكم إيل وأقربكم مين جملساً  .55
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  536..........................  أال أدلكم على أهل اجلنة كل ضعيف متضعف .56
  671....................  أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله .57
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  ( : قال هللا  .961
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 23.............................. هملك حنفاء عبادي خلقت إين: قال هللا تعاىل  .962
  471......... وقد خلقتك م  مثل هذه , يا اب  آدم أىن تعجزين : قال هللا تعاىل  .971

  312.................................... يا رسول هللا : ) ملقداد يوم بدر قال ا .970
   403,  910.................  فحرقوه مات إذا:  ألهله قط حسنة يعمل مل رجل قال .979
  514, 373, 494, 053............................اقرأ علي  قال يل النيب  .974

 67,  39....................عل قلبه سليماً وج, قد أفلح م  أخلص قلبه لإلميان  .973
 031........................................ قرأ رجل الكهف ويف الدار الدابة  .975

   ( : قرأ رسول هللا  .976
    

 ..........414 
 42............ ..............................مطمئنة قل اللهم إين أسألك نفساً  .977
   660, 604, 574.................  قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض .971
  665,  515......................... كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة  ماالً  .972
  311 ..............................فر له يف األرض كان الرجل فيم  قبلكم حي   .911
  363................سبحانك: أن يقول يف ركوعه وسجوده يكثر  كان النيب  .910
  535, 071................ لفتيانه قال معسراً  رأى فإذا,  الناس يداي  تاجر كان .919
  539............................ فإذا رأى معسراً قال , كان رجل يداي  الناس  .914
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  647............................................كان رجل يسرف على نفسه  .913
  631........................................... كان رجل يقرأ سورة الكهف  .915
  515...................  وكان له ساحر فلما كرب, كان ملك فيم  كان قبلكم  .916
  327.......................................كأين بك قد لبست سواري كسرى .917
 313............................الدنيا ومرغباً يف اآلخرة  كفى باملوت مزهداً يف .911
  397......................................كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة  .912
 530........................... كل امرئ يف ظل صدقته حىت يفصل بني الناس  .921
 900.............................................كل ثقة باهلل وتوكما على هللا .920
  397...............................................تم على عمله كل ميت خي   .929

  962....................................... له ييسر ملا أو له خلق ملا يعمل كل .924
   652,  315.......................... ك  يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل .923
  314....................أي املدينتني تفتح أوالً : فس ئل ,  ند رسول هللا كنا ع .925
 517........................فتعلمنا اإلميان, وحن  فتيان حزاورة  كنا مع النيب  .926
  331....................................... إذ مسع وجبة كنا مع رسول هللا  .927
  553............................ هم حيفرون يف اخلندق و  كنا مع رسول هللا  .921
    ................................592كنت ساقي القوم يف منزل أيب طلحة  .922
 659 ............................................ك نت هنيتكم ع  زيارة القبور .411
 311....................................................الكي  م  دان نفسه  .410
  575,  094..............................  مالك ب  حارث يا أصبحت كيف .419
  026................................ القرن التقم قد القرن وصاحب أنعم كيف .414
 630, 001............................ مطمئ  باإلميان :قال؟ كيف جتد قلبك  .413
  993........................... وجل عز هللا م  يسمعه أذى على أصرب أحد ال .415
  414.............................................  ال إله إال هللا العظيم احلليم  .416
 009....................................................له أمانة ال مل  إميان ال .417
 422.....................................ال تتمنوا املوت فإن هول املطلع شديد .411
 934...................................العافية هللا سالوااو ,  العدو لقاء تتمنوا ال .412
  331.................................... هل م  مزيد : ) ال تزال جهنم تقول  .401
 320................. ال تزال طائفة م  أميت قائمة بأمر هللا ال يضرهم م  خذهلم .400
 320..........................ال تزال طائفة م  أميت يقاتلون على احلق ظاهري   .409
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   524,  076.......................... ال تزول قدم عبد يوم القيامة حىت يسأل  .404
  664,  905..........................ما هتززت رءوسكما, ال تيأسا م  الرزق  .403
 334......................................... النار ال وهللا ال ي لقي هللا حبيبه يف .405
  924...................................ال ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق .406
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 614,  021,  056,  39......................... نال يبلغ العبد حقيقة اإلميا .402
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  613,  040............................. مؤم  وهو,  يزين حني الزاين يزين ال .497
 004........................................الفتك قيد اإلميان , املؤم  يفتك ال .491
 27.................................. شئت إن يل اغفر اللهم أحدكم يقول  ال .492
  417,  072...............  ال ميوت  أحدكم إال وهو حيس  الظ  باهلل عز وجل .441
  511........................ال ينفتل أوال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً  .440
  401............................... يديه على هللا فتحي رجماً  غداً  الراية ألعطني .449
    512, 065 .......................... القيامة يوم يأتون أميت م  أقواماً  ألعلم  .444
  472.....................................لست كهيئتكم إين أظل أطعم وأسقى .443
  663,  542,  910.... ......................................به ترزق لعلك .445
 342..............................................لقيت إبراهيم ليلة أسري يب  .446
  545............................. لك هبا يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها خمطومة .447
  397.................يغفر له يف أول دفعة م  دمه: للشهيد عند هللا ست خصال  .441
  391.......................ضغطة لو جنا منها أحد لنجا منها سعد ب  معاذللقرب  .442
  906.........................................اكتوى أو اسرتقى م  يتوكل مل .431
 ......................................516قال أبو بكر , ملا أنزل هللا براءيت  .430
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 403[................... 0:التحرمي]الذي  آمنوا يا أيها : ) ملا أنزل هللا على نبيه  .439
  635..............................ملا أهبط هللا آدم إىل األرض قام وجاه الكعبة  .434
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  474........................................ اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون .450
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  522..........................هتدي هبا قليب , إين أسألك رمحة م  عندك  اللهم .469
  476..................وأعوذ بك م  علم ال ينفع , اللهم إين أسألك علماً نافعاً  .464
   632,  433...... ................................اللهم إين أستخريك بعلمك  .463
  522...................................يقنيعوذ بك م  الشك بعد الأاللهم إين  .465
 391...................................... اللهم إين أعوذ بك م  عذاب جهنم .466
 343.........................................اللهم إين أنشدك وعدك وعهدك  .467
  470.... ..................................اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً  .461
  667, 435............................ اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل  .462
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 434.........................................  اللهم فاطر السماوات واألرض  .471
 360.............................واألرض السماوات رب أنت احلمد لك اللهم .470
  556.............................وات واألرض اللهم لك احلمد أنت قيم السما .479
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    529, 346, 911, 910, 79, 62.........قليماً  تملضحك أعلم ما تعلمون لو .472
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 407, 915, 977..........  جبنته طمع ما العقوبة م  هللا عند ما املؤم  يعلم لو .410
 594................. ................لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول  .419
  391..................................  ت أهنا يف قلب كل إنسان م  أميتدلود .414
 314......................................   ليبلغ  هذا األمر مبلغ الليل والنهار .413
 341....................................... ليدخل  اجلنة م  أميت سبعون ألفاً  .415
اسب إال هلكلي .416  350,  331....................................     أحد حي 

  992,  16,  71,  73................................... اخلرب كاملعاينة ي ل .417
   664,  942,  093.......................لي  الزهادة يف الدنيا بتحرمي احلمال .411
  471........................ ىن النف لي  الغىن ع  كثرة العرض ولك  الغىن غ .412
 009...........................................................  مؤمت  املؤذن .421
 36...................... وأحب إيل هللا م  املؤم  الضعيف, املؤم  القوي خري  .420
 354...................املؤم  عليها كالربق وكالريح وكأجاويد اخليل والركاب .429

 467...................................املؤم  للمؤم  كالبنيان يشد بعضه بعضاً  .424
 009.................................................... الناس أمنه م  املؤم  .423
 040........................................ املؤمنون يف الدنيا على ثماثة أجزاء .425
  031, 46................................  يت م  بيوت هللاما اجتمع قوم يف ب .426
 011......................................ما أخاف على أميت إال ضعف اليقني .427
  514,  361 ................................ حزنوال قط هم  ما أصاب أحداً  .421
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 01....................................................... وفماناً  اً نفما أظ  ما .422
  541...............................ما بقي منها إال كتفها: ما بقي منها ؟ قالت  .311
  77, 40............................. ما زهد عبد يف الدنيا إال أنبت هللا احلكمة .310
   :صماة بعد أن نزلت عليه  ما صلى النيب  .319
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  636,  555,  513,  913,  055........ثالثهما هللا باثنني بكر أبا يا ظنك ما .314
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 409.............................شيئاً  باهلل تشرك ال متوت نف  األرض على ما .315
 043......................................  مقد موضع السبع السماوات يف ما .316
 93............................ ال هللا وحده ال شريك له إما قال عبد قط ال إله  .317

  316..........................................وما للدنيا وما يل, ما يل وللدنيا  .311
  403................. .................................؟  الشجرة هذه مثل ما .312
 035................................اآليات م  أعطي وقد إال نيب األنبياء م  ما .301
ًً ممسياً  .300  042...........................................ما م  رجل يعود مريضَا
  536.................................ما م  شئ أثقل يف امليزان م  حس  اخللق .309
  557.........................  شئ كنت مل أره إال قد رأيته يف مقامي هذا ما م .304
  692..........................يقول حني ميسي , ما م  مسلم أو إنسان أو عبد  .303
  954.............................. ما م  مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا .305
 042...........................املمائكة ما م  مسلم يصلي علي إال صلت عليه  .306
 392............................ أو ليلة اجلمعة, ما م  مسلم ميوت يوم اجلمعة  .307

 23............................  يهودانه واهأبف الفطرة على يولد إال دمولو  م  ما .301
  647.......... .......................متوت تشهد إن ال إله إال هللا ما م  نف  .302
  541,  062....................... ما م  يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن .391
  543,  414............................... ما منكم م  أحد إال سيكلمه ربه  .390
  962,  051...................اجلنة م  مقعده كتب وقد إال أحد م  منكم ما .399
       044.........................  وقد وكل به قرينه م  اجل ما منكم م  أحد إال  .394
 547.................  وما زاد هللا عبداً بعفو إال عزاً , ما نقصت صدقة م  مال  .393
 574............................................  بخ بخ قولك على حيملك ما .395
  465,  952,  031............................... نصب م  املسلم يصيب ما .396
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  034....................................... مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نيب .397
   329,  426............................نتذاكر الساعة : ماذا تتذاكرون ؟ قلنا  .391
  952................................. مالك يا أم السائب أو أم املسيب تزفرفني .392
   451................................................لك يا عائش حشياً رابياً ما .341
 351............................. ذكرت النار فبكيت: قالت , مالك يا عائشة  .340
  591................. مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا .349
  329..........................   له خري أو آخرهمثل أميت مثل املطر ال يدرى أو  .344
  354....................... وكماليب وحسكة, مدحضة مزلة عليها خطاطيف  .343
 661 ...................ماهذا  ؟: مر علينا رسول هللا وحن  نعاجل خصاً لنا فقال  .345
  591........ ....مروا باملعروف واهنوا ع  املنكر قبل أن تدعوا فما يستجاب لكم .346
  531.................................. وال يسلمه, املسلم أخو املسلم ال يظلمه  .347
  427...................................  مفاتيح الغيب مخ  ال يعلمها إال هللا  .341
  312........................................م  أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه  .342
  371...................بوعده وتصديقاً , باهلل  يف سبيل هللا إمياناً  فرساً م  احتب   .331
  905................................ فاقته تسد مل بالناس فأنزهلا فاقة أصابته م  .330
   579 ................................................م  أصبح منكم صائماً ؟ .339
 535...............................  وأبغض هللم  أعطى هلل ومنع هلل وأحب هلل .334
  341.................... وصام رمضان, وأقام الصماة , وبرسوله , م  آم  باهلل  .333
 341........................ م  أنفق زوجني يف سبيل هللا نودي م  أبواب اجلنة .335
  461......................م  تاب قبل أن تطلع الشم  م  مغرهبا تاب هللا عليه .336
  545...................................  م  تصدق بعدل مترة م  كسب طيب .337
 021..................................................إليه وكل شيئاً  تعلق م  .331
 60..................................م  توضأ فأحس  وضوءه مث صلى ركعتني .332
 502,  496,   405................... املنزل بلغ قدف أدجل وم  أدجل خاف م  .351
 407,  35.............عمط م  خاف أن ال يقوم م  آخر الل يل فليوتر أوله وم  .350
 31................ م  خري معاش الناس هلم رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل هللا .359
 333.................. .اللهم أدخله اجلنة : قالت اجلنة , م  سأل هللا اجلنة ثماثاً  .354
  015........................الشهداء منازل هللا بلغه بصدق الشهادة هللا سأل م  .353
 462......................  م  سرت عورة أخيه املسلم سرت هللا عورته يوم القيامة .355
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 462.....................   م  سرت عورة مؤم  فكأمنا استحىي موؤودة يف قربها .356
 530,  337...................... ره أن ينجيه هللا م  كرب يوم القيامة  م  س .357
  514,  77 ......................عنيم  سره أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأي  .351
ًً  هللا الإ إله ال نأ شهد م  .352  م  يقيناً  أو قلبه م  خملصَا

 010....................قلبه
   605,  409,  019 .............له حده ال شريك م  شهد أن ال إله إال هللا و  .361
  372  ...................م  صام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم م  ذنبه .360
 04..............................م  علم أن الصماة عليه حق واجب دخل اجلنة .369
  605,  03..........  ............ م  قلبه موقناً وإين نبيه , م  علم أن هللا ربه  .364
 696...................أشهد أن ال إله إال هللا وحده: م  قال حني يسمع املؤذن  .363
 604.................................... م  قال ال إله إال هللا موقناً دخل اجلنة .365
  606......................................... نةل هذا يقيًنا دخل اجلمثم  قال  .366
  392..........................................  م  قتله بطنه مل يعذب يف قربه .367
  601, 532, 356............... م  كان يؤم  باهلل واليوم اآلخر فما يؤذ جاره .361
 657  ..................................م  كانت الدنيا مهه فرق هللا عليه أمره  .362
 466...................................................م  ال يرحم ال يرحم   .371
  391............................ قي فتنة القربوو  ,  مات شهيداً  مريضاً م  مات  .370
 03.............................. اجلنة دخل هللا إال إله ال أنه يعلم وهو مات م  .379

 306.................  ................بأن هللا ربه: م  مات وهو يوق  بثماث  .374
 604................ رسول هللا موقناً  م  مات يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً  .373

  337,  466...................... م  نف  ع  مؤم  كربة نف  هللا عنه كربة  .375
 692.....................................م  يأخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل  .376
  475..............................................  لرفق حيرم اخلري  م  حيرم ا .377
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