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 الرَِّحيمِِْالرَّْحَمنِِِِاللِِِِبْسمِِ

 
َِسيَِّئاتَِِِوِمنِِْأَنْ ُفِسَناُِشُرورِِِِمنِِْبِاللَّوَِِِونَ ُعوذَُِِوَنْستَ ْغِفُرهَُِِوَنْسَتِعيُنوَُِِنْحَمُدهُِِِللَّوِِِاْلَحْمدُِ
ِاللَّوُِِِإالِِإَلوَِِالَِأنَِِْوَأْشَهدَُِِلوَُِِىاِديََِِفالُِيْضِللَِِْوَمنَِِْلوُِِِضلَِّمَُِِفالِاللَّوُِِيَ ْهِدهَِِِمنَِِْأْعَمالَِنا
  َوَرُسولُوَُِِعْبُدهُُِِمَحمًَّداَِوَأنََِِّلوَُِِشرِيكَِِالَِوْحَدهُِ

ِثَاتُهاُمْحدَِِاْْلُُمورَِِِوَشرِِِّ،ُِمَحمَّدُِِْىَدىِاْلُهَدىَِوَخْيرِِِاللَِكاَلمُِِاْلَكاَلمَُِِأْصَدقَِِوِإنََِِّأاَلِ

 النِّارِِِِفيَِضاَللَةٍِِوَُكلََِِّضاَلَلةِِبْدَعةِوَُكلَِِِّبْدَعةُِمْحَدثَةٍِِوَُكلَِّ

 :بَ ْعدَُِِأمَّاِ

رضيِاللِ-فقدِتوقفناِفيِشرحِاْلربعينِالنوويةِعندِالحديثِالثانيِعندِقولِعمر
صلىِاللِعليوِِ-ِالنبيِِ-النبيِ  حينِسأل-عليوِالسالمِ-فيِقولِجبريل-عنوِ
)ِفأخبرنيِعنِاإلحسانِ،ِبعدِأنِسألوِعنِاإلسالمِواإليمانِثمِقالِلو:ِِ-مِوسل

 فقالِ:ِأنِتعبدِاللِكأنكِتراهِ،ِفإنِلمِتكنِتراهِفإنوِيراكِ(ِ

 عنِاإلحسان.-صلىِاللِعليوِوسلمِ-سألِالنبي-عليوِالسالم-جبريلِ

ىلِىذهِالمرتبةِأ،ِِوىيِالمرتبةِالثالثةِمنِمراتبِىذاِالدين،ِوىيِأعالىاِ
 أقلِمنِأىلِاإليمان،ِوأىلِاإليمانِأقلِمنِأىلِاإلسالم.-كماِذكرِأىلِالعلم-

 فهذهِالمراتبِالثالث:

ِكثيرون.ِ-  المرتبةِاْلولىِوىيِاإلسالمِأىلها
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تحصلِبالعملِالصالحِإذاِأتىِالعبدِبالواجباتِوتركِِأماِاإليمانِفهيِمرتبةِأعلىِوِ-
 المحرماتِوأتىِبالنوافل.

-بعدِذلكِاإلحسانِوىيِمرتبةِعظيمةِجداِوأىلهاِقليلون،ِأخبرِفيهاِالنبيِثم- 
منِأىلِىذهِالمرتبةِوأنِيكونِِأنِيحصلِأنِمنِأراد-صلىِاللِعليوِوسلم

 .–عزِوجلِ-:ِيراقبِاللِيعنيِيراه،فعليوِأنِيعبدِاللِكأنوِ
 كماِقالِذاكِالشاعر:

 كنِقلِعليِرقيبتقلِخلوتِولِِ::ِِِِفالإذاِماِخلوتِالدىرِيوماِ

علىِماِتخفيِِ-سبحانوِوتعالىِِ-،ِويعلمِبحالنا،ِومطلعِيراناِ-عزِوجلِ-فاللِ
يسمعِدبيبِالنملةِالسوداءِِ-سبحانوِوتعالىِ-فهو،ِعلىِكلِصغيرِوكبيرأنفسناِ،ِِو

علىِالصخرةِالصماءِفيِالليلةِالظلماءِ،ِيسمعِسبحانوِوتعالىِدبيبِىذهِالنملةِ
 نوِوتعالىِ.يعنيِ:ِصوتِمشيهاِسبحا

اللَّ ُوِ َسِمعَِ َقدِِْ﴿ِعنهاِقالت:ِلماِنزلِقولوِتعالى:وعائشةِرضيِاللِ
ِكلِشيءِ(ِفقالت:ِِ( 1)﴾ُتَجاِدُلَكِِفيَِزْوِجَهاِ الَِّتي قْولَِ  )ِسبحانِالذيِوسعِسمعو

ِكانتعائشةِ قريبةِمنِىذهِالمرأةِالتيِجاءتِتشتكيِللنبيِِحجرتهاِرضيِاللِعنها
 وتسمعِشيئاِويفوتهاِأشياء.-وسلمصلىِاللِعليوِ-

اللَّ ُوِ َسِمعَِ َقدِِْ﴿يقولِِ–سبحانوِوتعالىِ-منِفوقِسبعِسماواتِ-عزِوجلِ-واللِِ
مرأةِولمِيخفِعليوِشيءِمنِِماِقالتوِىذهِالكلِسمعِِ-سبحانوِوتعالى-أيِأنوِِ﴾

 .كالمها

                                                           
1
 ( 1) المجادلة ( سورة 
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منِوصفوِِويعبدهِعبادة-عزِوجلِ-المرتبةِبأنِيصلِإليهاِالعبدِبأنِاللِىذهفإًذاِ
ِ:ِوإنِلمِيكنِالواحدِمناِيعنيِ(تعبدِاللِكأنكِتراهِفإنِلمِتكنِتراهِفإنوِيراك):ِبقولو

والِيخفىِعليوِشيءِمنِ فيِالدنياِمنِفوقِسبعِسماوات-سبحانوِوتعالىِ-يرىِاللِ
أىلهاِقليلونِ؛ِولذلكِىذهِالمرتبةِاإلحسانِىيِِ-كماِسبقِ-وىذهِالمرتبةحالوِ

ِ﴿:ِِ-عزِوجلِِ-مرتبةِعظيمةِِ،ِيقولِاللِِ-ذكرِأىلِالعلمِِكماِِ-مرتبةِعاليةِ
 ِ( 2)﴾ُىمِمُّْحِسُنونَِ وَّالَِّذينَِ ات ََّقوا الَِّذينَِ َمعَِ اللَّ وَِ ِإنَِّ

:ِحفظو،ِونصره،ِوماِ-سبحانوِوتعالى-فهذهِالمرتبةِلهمِمنِمعيةِاللِالخاصةِ
ِ﴿ِقال:ِِكما-جلعزِِو-،ِفإنِاللِ-عزِوجلِ-يحصلِلوِمنِخيرِوأجرِمنِاللِ

ُِكنُتمِْ ِكِ:يأِ( 3)﴾٤﴿ َوُىَوَِمَعُكْمِأَْيَنَِما  .ماِقالوِابنِعباسِوغيرهِمنِالسلفبعلمو

)ِأنِتعبدِاللِكأنكِتراهِ:ِقالولكنِىناكِمعيةِخاصةِْلىلِاإليمانِوأىلِاإلحسانِ
اِلماِجاءهِأىلِالعلمِفيِىذِبعضجيبِفتوىِ(ِومنِعفإنِلمِتكنِتراهِفإنوِيراكِ

،ِقال:ِِ"ِنعمِالِمانعِمنِذلكِ،ِولكنِِِأريدِأنِأعصيِالل"ِ:ِأحدِالعصاةِوقالِلوِ
اذىبِإلىِىذاِ -أيِمكانِتختارهِ-اعصوِحيثِالِيراكِ"ِيعنيِ:ِاذىبِإلىِمكان،

ِ:ِوِأينِالفقال-عزِوجل-اللبشرطِ:ِأنِالِيراكِ-عزِوجل-المكانِواعصِالل
فقال:ِ،ِمنِفوقِسبعِسماوات-سبحانوِوتعالى-يرانييرانيِوىوِيرانيِفيِكلِمكانِ

 ياِعدوِنفسوِأتعلمِأنِاللِيراكِوينظرِإليكِوتعصيو؟ِ!ِ""

عليوِومطلعِولذلكِيذكرِالعلماءِللتائبينِابتليِبالذنوبِأنِيستحضرِأنِاللِيراهِِ
 .-سبحانوِوتعالى-حالوويعلمِ

                                                           
2
 (٨٢١ ) النحل( سورة  

3
لحديد ( 4)  ا ( سورة 

http://tanzil.net/#57:4


 5 

 

فأخبرنيِعنِ):ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-للنبي–سالمعليوِال-جبريلثمِقالِ    
 (عنهاِبأعلمِمنِالسائلِماِالمسؤول:ِ–صلىِاللِعليوِوسلمِ-ي،ِفقالِالنبالساعة؟

فيِأيِزمانِِعنِوقتِالقيامةِمتىِىو؟ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-جبريلِسألِالنبي
الِنعلمِأيِأنناِ؛ِِأنِعلميِوعلمكِسواء-صلىِاللِعليوِوسلم-؟ِفأخبرهِالنبييكون

ُِقْلِِإنََّماِِعْلُمَها السَّاَعةِِ َعنِِ النَّاسُِ ْسأَُلكََِيِِ﴿:ِ-عزِوجل-كماِقالِاللِمتىِالساعة.ِِ
–عزِوجل-ِكماِقال،ِِوِ( 4)﴾َتُكوُنَِقرِيًبا السَّاَعةَِ اللَّ ِوَِوَماِيُْدرِيَكِلََعلَِّ ِعندَِ

ُِىَوِ ِعندَِ َماِِعْلُمَهاأَيَّاَنُِمْرَساَىاُِقْلِِإنَّ السَّاَعةِِ َعنِِ ْسأَُلوَنكَِي﴿: رَبِّيِاَلُِيَجلِّيَهاِِلَوْقِتَهاِِإالَّ
ِبَ ْغَتةًِ َها َكأَنََّكَِحِفيِ  َيْسأَُلوَنكَِِثَ ُقَلْتِِفيِالسََّماَواِتَِواْْلَْرِضِاَلِتَْأتِيُكْمِِإالَّ ُقْلِِإنََّماِ َعن ْ

 ِ( 5)﴾َِلُمونَِاللَّ ِوَِولَٰ ِكنََِّأْكثَ َرِالنَّاِسِاَلِيَ عِِِْعندَِ ِعْلُمَها

أنتِِو-صلىِاللِعليوِوسلم-نوِىوِوىوِرسولِاللأ-لىِاللِعليوِوسلمص-النبيفبينِ
ِ-متىِتكونِالساعةِالِيعلمانِ-عليوِالصالةِوالسالم-جبريلأيهاِالسائلِوىوِيعنيِ
 

 .بحانوِوتعالىإالِىوِس،ِالِيعلمهاِْلنِاللِاستأثرِبعلمِالساعة- 

 .محدودِالِيعلموِالناسِفيِزمنِأنِيكونِوقتِالساعةِ؛ِمماِأرادِاللِعزِوجل

فيِىذاِدليلِعلىِمسألةِمهمةِوخطيرةِقدِيضطربِفيهاِ-باركِاللِفيكم-لذلك
بعضِالناسِوقدِيشكِفيهاِبعضِالناسِوىو:ِأنناِقدِنسمعِمنِبعضِالجهالِومنِ

دينِاللِبجهلِأنِىذاِالزمانِوأنِالدنياِِبعضِالمتعالمينِومنِبعضِمنِيتكلمِفي
ِكذاِوكذاِوالِشكِأنِىذاِخطأ؛ِستنتهيِفيِالعامِالفالنيِ يجبِعليناِجميعاِِ،ِعام

                                                           
4
 ( 36)  األحزاب( سورة  
5
 ( 181 ) األعراف ( سورة 
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ِكذبِمنِالقولِوباطلِمنِالقولِنعلمِأنِأن  .ِىذا
 

يعلمِمتىِتكونِالذيِِ-سبحانوِوتعالى-أنوِىوِأخبرنا:–زِوجلع-ْلنِالل- 
أنوِالِيعلمِ-كماِفيِىذاِالحديثأخبرناِِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-والنبيِالساعة،

وقالِ-صلىِاللِعليوِوسلم-ماِأخبرهِالنبيل-عليوِالسالم-ِلجبري،ِِومتىِالساعة
وإنماِأقرهِِ:ِالِ،ِأناِأعلمها!لمِيقل)ِماِالمسؤولِعنهاِبأعلمِمنِالسائلِ(لو:ِ

 .أنتِالِنعلمِمتىِالساعةأنيِأناِِو:ِبمعنى
 

عليناِأنِنتنبوِلمثلِىذهِاْلقوالِ-باركِاللِفيكم-فالشكِأيهاِاإلخوةِواْلخوات
ِكثيرِمنِ الباطلةِالتيِنبوِالعلماءِعلىِبطالنهاِفهذاِحديثِمشهورِومعلومِعند

 .،ِماِالمسؤولِعنهاِبأعلمِمنِالسائل(أخبرنيِعنِالساعة)المسلمينِ

 

:ِ'،ِنقولِلووالدنياِستنتهيِفيِالزمانِالفالنيِالقيامةِستكون'لذلكِمنِأتىِوقال:ِ
 '.–عزِوجل-الِيعلمِوقتِانتهاءِالدنياِوقيامِالساعةِإالِاللِ'

أخبرنيِعنِ-صلىِاللِعليوِوسلم-قالِجبريلِللنبيِ:أماراتها(فأخبرنيِعنِ)قالِ:ثمِ
 .الساعةِعالمات

:ِ-عزِوجل-ماتِكماِقالأنِللساعةِعال–عزِوجل-اللعالماتِالساعةِقدِأخبرِِو
ِالسَّاَعَةَِأنِتَْأتِيَ ُهمِبَ ْغَتةًِ) فَأَنَّٰىَِلُهْمِِإَذاَِجاَءتْ ُهْمِ فَ َقْدَِجاَءَِأْشَراطَُها فَ َهْلِيَنُظُروَنِِإالَّ
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؛ِِ،ِومعنىِأشراطهاِأيِأماراتهاِوعالماتهاِوأشراطِالساعةِ(ِِ  6)﴾١٨﴿ ِذْكَراُىمِْ
 وأشراطِالساعةِالصغرى.ِىناكِأشراطِالساعةِالكبرى

عليوِ-وأشراطِالساعةِالكبرىِىيِالتيِتقعِقبلِقيامِالساعةِمنِنزولِعيسىِ
ِكطلوعِالشمسِمنِوخروجِالدابة،ِوظهورِالدجال،ِوغيرِذلكِمنِالعالمات-السالم ،
 مغربها.

 عالمتين:-صلىِاللِعليوِوسلم-لنبيلكنِىناِفيِىذاِالحديثِذكرِاِ

يعنيِإشارةِإلىِأنوِفيِآخرِ)أنِتلدِاْلمةِربتها(ِقالِلماِسألوِعنِأماراتهاِقال:ِ
وجامعِأمتوِفحملتِوأنجبتِولداِِ؛ِفالرجلِإذاِوطيءالزمانِيكثرِالجواريِواإلماءِ

نوِيتبعِأباهِفيِفإنوِيكونِحراِْل؛ِذاِالولدِالذكرِأوِاْلنثىِالبنتِذكراِأوِبنتاِفإنِى
 .ِالحرية

أمِىذاِاالبنِأوِأمِىذهِالبنتِالِتزالِأمةِمملوكةِ؛ِولكنِىذهِالمرأةِالتيِىيِاْلمةِِ
إذاِماتِتصبحِحرةِإذاِماتِسيدىاِ،ِوتسمىِعندِالعلماءِبأمِالولدِِِلهذاِالرجل
ِكثرةِالجواريِواإلماءفيكونِمنِعالماتِالِ،تصبحِحرة  ىذاِمعنى.ِ؛ِساعة

أنِفيِآخرِالزمانِمنِإلىِِوىناكِمعنىِآخرِذكرهِبعضِالعلماءِوىوِإشارةِِِِ
أنهمِيعاملونِأمهاتهمِاْلحرارِِ.ْلمهاتهمالعقوقِالذيِيحصلِمنِاْلبناءِوالبناتِ

يقدرىاِِمعاملةِاإلماءِفاْلمِتخدمِوتعملِوالبنتِأوِاالبنِيصرخِعليهاِوالِيحترمهاِوال
والِيحزنِعليهاِوالِيهتمِبحالهاِوالِيشفقِعليهاِوكأنهاِغريبةِعنوِوكأنهاِلمِتحملِبوِ

ِكأنهاِلمِتلدهِوكأنهاِوكأنها... ةِإلىِالعقوقِوإشارةِإلىِفهذاِإشاِرِ؛ِوكأنهاِلمِترضعو

                                                           
 (18 ) حمدسورة م(  6
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معنىِوذاكِِفهذا)أنِتلدِاْلمةِربتها(ِِ.بِاْلبناءِوالبناتِعلىِاْلمهاتقسوةِقل
 معنى.ِ

نِكانِأكثرِالعلماءِعلىِالمعنىِاْلولِفهوِإشارةِإلىِكثرةِالجواريِواإلماءِفيِوإِِ
 ِِِِآخرِالزمان.

أحذيةِوبالِشيءِِبالِهمالذينِيمشونِعلىِأقدامِيعنيِِ)وأنِترىِالحفاة(ِثمِقال:ِِِ
 يلبسونوِعلىِأقدامهم.

 الذينِيسترونِعورتهمِويكونِكثيرِمنِجسمهمِمكشوفا.)العراة(:ِ

 يعنيِالفقراء.)العالة(:ِ

 اإلبل.والبقرِِوالغنمِالذينِيقومونِعلىِرعايةِِأي)رعاءِالشاة(:ِ

قالِالعلماءِيعني:ِتتغيرِأحوالهمِوتتبدلِفيصبحواِأغنياءِ)يتطاولونِفيِالبنيان(:ِ
لىِالمدنِفهذاِمنِعالماتِوينتقلونِمنِالباديةِوالبدوِإوالبنيانِتلكونِالبيوتِويم

 الساعة.ِ

 عتِىاتانِالعالمتان.قالِالعلماء:ِقدِوق

وقالِبعضهم:ِاْلولىِقدِتكونِفيِآخرِالزمانِوالثانيةِقدِوقعتِفإنناِنرىِأنِالفقراءِ
 وأىلِالباديةِقدِاستوطنواِالمدنِوأصبحواِيمتلكونِالبيوتِالعالية.

 (.انطلق)ثمِثمِقال:ِِ

 :أقول(ِانطلق)ثمِقبلِأنِندخلِفيِىذاِ
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 :ِفائدةِمعرفةِعالماتِالساعةِ-ِِِِِِ

أنِالعبدِيجتهدِفيِطاعةِاللِوأنِيحذرِأنِتأتيِعليوِمنيتوِوىوِفيِغيرِمرضاتِِ-1
 .الل

فإنِ-صلىِاللِعليوِوسلم-وأيضاِىذهِالعالماتِىيِدالئلِعلىِصدقِنبوةِالنبي-2
عليوِ-زمنوِلمِتقعِفي،ِِأمورِغيبيةِمستقبليةِأخبرناِعنِ-صلىِاللِعليوِوسلم-لنبيا

لكنِىناكِعالماتِلمِتقعِإالِِو؛ِِ.ِبعضِالعالماتِوقعتِفيِزمنو-الصالةِوالسالم
ْلنوِِِوستقعِبإذنِاللِنوبعضهاِماِوقعتِإلىِاآلِ-ةِوالسالمعليوِالصال-بعدِموتو

َِوْحٌيِ ﴾٣﴿ َوَماِيَنِطُقَِعِنِاْلَهَوىِِٰ﴿عزِوجل:ِِوصفوِاللكماِ ِإْنُِىَوِِإالَّ
 ( 7)﴾٤﴿ يُوَحىِٰ

دونِأنِيكونِاإلنسانِخائفاِليسِالمرادِبعالماتِالساعةِفقطِتعدادىاِوذكرىاِف
ِكاِ-عزِوجل-خاشعاِلل منِِذرِالصحابةيحِ-صلىِاللِعليوِوسلم-ِنِالنبيولقد

ِكانيعنيِكأنوِفيِمكانِقريبِسِ؛ِلدجالِوكأنوِبينِظهرانيهما صلىِ-ِيخرجِعليهم.
عليوِالصالةِ-ِئيِالخوفِعلىِوجهوإذاِرأىِالسحبِخافِورُِِ-اللِعليوِوسلم

صلىِاللِعليوِ-ِينزلِمعهاِعذابِوىوِرسولِاللِيحصلِأوِيخافِأنِ-والسالم
اللِوأنِيخافوِويخشاهِوأنِيعلمِأنوِمماِيدلِعلىِأنِالمؤمنِعليوِأنِيراقبِِ-وسلم

ِكماِجاءِفيِالحديثِ؛ِدارِفناءِوأنوِمهماِعاشِفيهاِفإنفيِىذهِالدنياِ وِسيفارقها.
عليوِ-أنِجبريلِ):ِِفيِالسلسلةِالصحيحةِ-رحموِاللِتعالىِالذيِصححوِاْللباني

وقال:ِ"ياِمحمدِعشِماِشئتِفإنكِميتِ-صلىِاللِعليوِوسلم-أتىِللنبي-السالم

                                                           
 ( 4 - 6( سورة النجم )  7
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أحببِمنِشئتِفإنكِمفارقوِواعلمِأنِشرفِالمؤمنِقياموِبالليلِوعزهِاستغناءهِِو
 .-عليوِالصالةِوالسالم-أوِكماِقالِِعنِالناس"(

 أيِىذاِالرجلِالسائلِذىب.ِ؛ِ(انطلق)ثمِ:-رضيِاللِعنو-قالِعمر

أيامِوذكرِأىلِالعلمِأنِثالثةِجاءِفيِبعضِالرواياتِِوقتاِ؛ِيعنيِفلبثتِمليا(قال:ِ)
ِثمِلماِرجعِانفضِالمجلسِثمِلقيِالنبي،ِذىبِللبحثِعنوِ-رضيِاللِعنو-مرع
 أيام.ِبعدِثالثةِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-

 وقتا.ِعنيي:ِ)ثمِانطلقِفلبثتِمليا(ِقال

)ياِعمرِأتدريِِهِعمر:لقيِعمرِأوِلقاِحينِ-للِعليوِوسلمصلىِا-ِثمِقالِالرسول
مِواإليمانِواإلحسانِوعنِالساعةِسألِعنِاإلسالجاءِىذاِالذيِِمنِالسائل؟(

يعنيِأناِماِِ)قلت:ِاللِورسولوِأعلم(قال:ِِ؟ِىلِتدريِمنِالسائلِىذا،ِِالماتهاوع
ماِأعرفِأناِف؛ِعليوِأثرِالسفرِوالِيعرفوِأحدِمناِِىذاِالرجلِالِنعرفوِوالِيرى،ِأعلمِ

 الِأعلمِىذاِاْلمر.ِ

السائلِجبريلِتصورِفيِصورةِِىذا)فإنوِجبريل(ِ:ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-فقالِِِِ
 ِِرجل.

أتىِليعلمِالصحابةِويعلمناِمنِ-عليوِالسالم-يعنيِجبريل)أتاكمِيعلكمِدينكم(ِِِ
 أمورِالدين.-رضيِاللِعنهمِأجمعين-بعدىم

 :ِِوفيِىذاِالكالمِفوائدِمنها

 اإلسالمِواإليمانِواإلحسانِوماِيتعلقِبالساعةِوأشراطها.ِ؛ِأنِىذاِىوِالدين-1ِِ
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 .لتعليمِالناسِنِأسلوبِالسؤالِوالجوابِأسلوبِنافعنهاِأيضاِأوم-2

عليوِ–فيِحياتوِاللِورسولوِأعلم"ِ:"ِ-رضيِاللِعنو–ومنهاِأيضاِقولِعمرِ-3ِ
نقولِبعدِموتو:ِاللِورسولوِوالِِ؛ِِ:ِاللِأعلمأماِبعدِموتوِفإناِنقول-والسالمالصالةِ

 .أعلم

مراتبِالدينِِبيانِمراتبِالدينِوأنهاِثالثةِ؛فيوِمنِِوأيضاِمنِفوائدِىذاِالحديث:ِما
ِكثيرونِِثالثةِ ُقلِلَّْمِ قَاَلِتِاْْلَْعَراُبِآَمنَّاِ﴿عزِوجل:-لللذلكِقالِاِواإلسالمِوأىلها

يَماُنِِفيِقُ ُلوِبُكمِْ ُوِاَلَِوِإنُِتِطيُعواِاللَّ َوَِوَرُسولَِ تُ ْؤِمُنواَِولَٰ ِكنُِقوُلواَِأْسَلْمَناَِوَلمَّاَِيْدُخِلِاإْلِ
نِفيِمرتبةِاآليعنيِأنتمِِ( 8)﴾١٤﴿ ِإنَِّاللَّ َوَِغُفوٌرِرَِّحيمٌِ يَِلْتُكمِمِّْنَِأْعَماِلُكْمَِشْيًئا

فإذاِعملواِالصالحاتِوازدادواِمنِالخيرِوالسنةِِ.اإلسالمِلمِتصلوِإلىِمرتبةِااليمان
 .يمانِوأىلهاِأقلِمنِمرتبةِاإلسالمانتقلواِإلىِمرتبةِاإل

ِكمنِيعبدِاللِكأنوِ يراهِانتقلواِإلىِِفإنِكانواِمعِالعملِالصالحِوالتقربِإلىِاللِكانوا
ِ.أىلِااليمانِأقلِمنِأىلِاإلسالمِوىمِأكثرِمنِأىلِاإلحسانِوِ،ِمرتبةِاالحسان

 وأىلِاإلحسانِىمِأقلِمنِأىلِاإليمان.

لقِبهذاِالحديثِببيانِفائدةِمهمةِوىي:ِأنِبعضِالناسِوىناِأختمِكالميِمماِيتعِِِ
فيِِقدِيستدلِبحديثِجبريلِىذاِوحديثِاْلقرعِواْلبرصِلماِجاءىمِملكِمتمثال

بعضِالجماعاتِالمخالفةِوالفرقِالضالةِتستدلِبهذهِاْلحاديثِعلىِِ،ِِصورةِرجل
 جوازِالتمثيل.

                                                           
8
 ( 14) الحجرات  ( سورة 
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نسِأنِماِيتعلقِبعالمِالمالئكةِعالمِغيبيِفالِيقاسِعلىِعالمِاإل
 المشاىد.

أنِىذاِالحديثِوغيرهِمنِاْلحاديثِلمِيقلِأحدِمنِالعلماءِوالِ
 فِوالِاْلئمةِأنِفيوِجوازِالتمثيل.لالس

عِالِالِمنِالنصارىِومنِالبوذيةِومنِأىلِالبِدإنِالتمثيلِلمِيعرفِأ
 يعرفِفيِاإلسالم.

 تمثيلِكذبِفكيفِيقاسِىذاِعلىِىذا.أنِال

لناسِوالناسِالِل-زِوجلع-اللِمأنِالمالئكةِىؤالءِقدِأرسله
فمنِ؛ِِيستطيعونِأوِالِتتحملِقلوبهمِوعقولهمِرؤيةِالملكِعلىِصورتوِالحقيقيةِ

 صورةِرجل.رحمةِاللِأنِأرسلِملكاِمتمثالِفيِ

علىِىذهِالفريةِفيِكتابوِفيِ-رحموِاللِتعالى-وقدِردِالعالمةِحمودِالتويجري
 جزاهِاللِخيراِورحموِاللِتعالى.ِِ"ِأحكامِالتمثيل"

 

 أجمعينِوسلمِعلىِنبيناِمحمدِوعلىِآلوِوصحبوِوسلمِىذاِوصلىِالل

ِِ 

 

 


