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 القول الواضح المبين 
 في المراد بظل هللا

المؤمنين  الذي وعد به
 العاملين
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 : احلمد هلل  والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد   

التسراالت  عرن  وكثرت "  سبعة يظلهمم اهلل يمظ هلم " حديث  فقد حصل أخرياً اختالف يف
من هذا احلديث يف ضوء النصرو   متاد رسول اهلل  أن أبنيمن واجيب  أن تأيتاملتاد منه ف

النبوية والقواعد الشتعية املستمدة من كترا  اهلل وسرنة رسروله صرلى اهلل عليره وسرل  أسر ل اهلل 
 . ه الدراسة وأن جيعله يف صحيفة حسنايت أن ينفعين وينفع إخواين املسلمني هبذ

 نص الحديث    

 هم  ال يمم  هل  يظ اللَّ  يظلهم سبعة) :قال  النبظ عن َعْن    اللَّ    َرِضظَ  هريرة أبظ عن

 المسماجد  يمظ امعلم  قلبم  ورجم   اهلل  عبمالةب  نشم  وشما  عمالل ال امما اإل :هلم  إال

 وجمال امنصب ذات اامرأةلعت   ورج  علي   وتفرقا علي  اجتمعا اللَّ  يظ تحابا ورجالن

 تنفم  امما شممال  تعلمم ال حتم  ي خفاهما بصمدقة تصمد  ورجم  اللَّم   أخما  إنمظ:  يقمال

  (   )   َعَلْي ِ  ام تمََّف    " عيناه يفاضت خاليا   اللَّ  ذكر ورج  يمين  

 . صحيح اتفق الشيخان على ختتجيه نس ل اهلل أن جيعلنا من أهله : هذا احلديث 

 " .  يظلهم اهلل يظ هل  يم  ال ه  إال هل : " لكن ما املتاد من قوله 

أن هرررذا الإرررل إظرررا هرررو ارررل العرررتا وإضرررافته إ  اهلل إظرررا هرررو مرررن برررا  :  والجمممما 
 : إضافة املخلوق إ  خالقه إضافة تشتيف مثل

 . {اَقَة اللَِّ  َوس ْقَياَها نَ }: قول اهلل تعا   -1

ْر بَمْيِتَظ لِلطَّائِِفيَن َواْلَقاِئِمينَ } :ومثل قوله تعا   -2  .{ َوَطهِّ

 .{امَُّحمَّد  رَّس مل  اللَِّ  َوالَِّذيَن اَمَع   }: ومثل قوله تعا   -3 
                                                 

) و  ( 666) من جلس يف املسجد ينتإت اجلماعة : األذان با  : و البخاري يف كتا ( 5669) أختجه أمحد   (1)
مذي يف كتا  الزهد با  والت  ،( 1631) فضل إخفاء الزكاة : الزكاة با  : ومسل  يف كتا ، ( 6066) و( 1223

 .وغريه  (  2351) احلب يف اهلل : 
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 .{س ْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدهِ }: وقوله تعا   -2

 -ه الكعبرةواملرتاد بر-وإضافة البيرت إ  اهلل  ،إضافة تشتيفإ  اهلل فإضافة هذه الناقة 
ن و وكرررررل أولورررررف  لوقررررر، وكرررررذلف إضرررررافة التسرررررول إ  اهلل إضرررررافة تشرررررتيف ،إضرررررافة تشرررررتيف

 . وإضافته  إ  اهلل إضافة  لوق إ  خالقه إضافة تشتيف وإت فالعاملون كله   لوقون 

 .    وهناك قماعد عظيمة يجب امراعاتها عند تفسير كال  اهلل وكال  رسمل  

ها شرررريس ا سررررالم يف املضرررراف إ  اهلل ينب رررر  للباحررررث يف منهررررا قاعرررردة عإيمررررة يررررذكت 
قضررايا التوحيررد ومررا يتصررل هبررا أن يتاعيهررا وجيعلهررا نصررب عينيرره ومررن   يتاعهررا وقررع يف ا  رر  

 : وس  ص كالمه حبسب ما يقتضيه املقام  .مهما بلغ من العل  والفضل 

الرررتو  يف وهرررو يتحررد  عرررن  (251-5/256)يف جممرروا الفتررراو   -رمحررره اهلل-قررال 
ا نسرران وأ ررا ترردبت اجلسرر  وختاسررب وأن نسررمة املررممن سررانت تعلررق مررن  ررت اجلنررة   ترر وي إ  

 .قناديل معلقة بالعتا 

وا  أسرررودة عرررن  رررني آدم وعرررن يسررراره، وأ رررا تقرررب  وتتسرررل، وأ رررا تعرررت  إ  وأن األر 
 .، وأ ا تسمى روحاً وتسمى نفساً باعتبارين السماء

مرن  :أي،  "المري  اممن روا اهلل"  مى التيح روحاً وقال النريب وهلذا تس: "   قال 
 .التو  اليت خلقها اهلل 

فإضرررافة الررتو  إ  اهلل إضرررافة ملرررف ت إضرررافة : "  العظيممممة يقمممال القاعمممدةثممم ذكمممر 
لررف لرره وإن كرران صررفة ، فهررو م  اهلل إن كرران عينرراً قانمررة بنفسررها وصررف إذ كررل مررا يضرراف إ 

 .        ، فهو صفة هلل ل تقوم بهحم قانمة ب ريها ليس هلا

َها ر وَحَنا}: ، وقوله{اَقَة اللَِّ  َوس ْقَياَهانَ }: كقوله:  ياألول ، وهو {يََ ْرَسْلَنا ِإلَيمْ
قَاَل ِإنََّما . قَاَلْت ِإنِّظ َأع مذ  بِالرَّْحَمن اِمنَك ِإن ك نَت َتِقّيا   . يَمَتَمثََّ  َلَها َبَشرا  َسمِيّا  }جربيل، 

 . { َرس مل  رَبِِّك أِلََهَب َلِك غ اَلاما  زَِكّيا   أَنَا



 2 

 .{ َواَمْرَيَم ابْمَنَت ِعْمَراَن الَِّتظ َأْحَصَنْت يَمْرَجَها يَمنَمَفْخَنا ِييِ  اِمن رُّوِحَنا}: وقال 

 .{ يَِإَذا َسمَّيْمت    َونَمَفْخت  ِييِ  اِمن رُّوِحظ يَمَقع مْا َل   َساِجِدينَ }: وقال عن آدم

الرريت مثررل هبررا هرر  أعيرران قانمررة األمررور املررذكورة يف هررذه ا يررا   أن هررذه يعررين:  قلممت
، أو قررل إضررافة تشررتيف وليسررت مررن بررا  إضررافة الصررفة هتا فإضررافتها إ  اهلل إضررافة ملررفبررذا

 .إ  املوصوف تعا  اهلل عن ذلف 

 " . كقولنا عل  اهلل وكالم اهلل وقدرة اهلل وأمت اهلل  :والثاين: "  -رمحه اهلل-  قال 

تها إليررره مرررن ، فإضرررافا  اجلليلرررة صرررفا  هلل قانمرررة بذاترررهيعرررين أن هرررذه الصرررف:  قلمممت
 .إ  املوصوف إضافة الصفة 

لكن قد يعرب بلفظ املصدر عن املفعول به، فيسمى املعلوم : "   -رمحه اهلل -  قال 
أََت  َأاْمر  } : قولهواملخلوق بالكلمة كلمة، فيكون  لوقًا ك، علمًا واملقدور قدرة، وامل مور أمتاً 

ِإنَّ الّلَ  يم َبشِّر ِك ِبَكِلَمٍة امِّْن   اْسم    اْلَمِسي   ِعيَس  اْبن  } : ، وقوله {الّلِ  َياَل َتْستَمْعِجل مه  
نْمَيا َواآلِخَرةِ  ِإنََّما اْلَمِسي   ِعيَس  اْبن  اَمْرَيَم َرس مل  الّلِ  } : ، وقوله{ اَمْرَيَم َوِجيها  ِيظ الدُّ

أنت : " ومنه قوله يف احلديث الصحيح للجنة{،  ... ِلَمت    أَْلَقاَها ِإَل  اَمْرَيَم َور وا  امِّْن   وَكَ 
امن أنت عذابظ أعذ  بك " كما قال للنار "  رحمتظ أرحم بك امن أشاء امن عبالي

 " .املؤها  أشاء ولك  واحدة امنكما

 ا الق عز وجل  أي إن ا ضافا  يف هذه األمثلة من إضافة املخلوق إ :  قلت
إنه كلمته وكلمة منه أي أنه كان : ، أي م موره، وقوله عن عيسى{أََت  َأاْمر  الّل ِ }: كقوله

ِإنََّما َأاْمر ه  ِإَذا َأرَاَل َشْيئا  َأْن }: وخلق بالكلمة اليت ه  كلمة اهلل اليت خيلق هبا، قال تعا 
  السََّماء َوِهَظ ل َخان  يَمَقاَل َلَها َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا ث مَّ اْستَمَمى ِإلَ }  {يَمق مَل َل   ك ْن يَمَيك من  

َنا طَائِِعينَ   .ا ية  .{يَمَقَضاه نَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِيظ يَمْماَمْينِ  . َطْمعا  َأْو َكْرها  قَالََتا أَتَميمْ

 .أنت عذايب ، من إضافة املخلوق إ  ا الق : أنت رمحيت ، وللنار: وقوله للجنة
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 األشياء املرذكورة أعيران قانمرة بنفسرها فإضرافتها إ  اهلل مرن إضرافة املخلروق وكل هذه
 .إ  ا الق 

وجعل املضاف                  (1)وذكت شيس ا سالم هذه القاعدة العإيمة يف موضع آخت
:       إ  اهلل يف الكتا  والسنة ثالثة أقسام ومثَّل  ضافة الصفة إ  املوصوف بقوله تعا 

 . { الَ ي ِحيط مَن ِبَشْظٍء امِّْن ِعْلِم ِ وَ }

ِة اْلَمِتين  }: وقوله تعا  الله  إين "  وقوله   {ِإنَّ اللََّ  ه َم الرَّزَّا   ذ و اْلق مَّ
 " .أستخريك بعلمف وأستقدرك بقدرتف 

 " . اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عل  الخل " قال ويف احلديث ا خت 

وقوله ، {اَقَة اللَِّ  َوس ْقَياَهانَ }:   إ  ا الق بقول اهلل تعا ومثَّل  ضافة املخلوقا
  { ِعَباَل اللَّ ِ  } و  [ 25 : الفتح ]   { رَّس مل  اللَّ ِ  }  : وقوله  {بَمْيِتَظ لِلطَّائِِفينَ َوَطهِّْر }: تعا 

َوِسَع ك ْرِسيُّ   السََّماَواِت   }  : ، وقوله [ 19 : الربو  ]   { ذ و اْلَعْرشِ  }   : ،وقوله [ 26 : الصافا  ] 
 .  { َواأَلْرضَ 

 .فهذا القس  ت خالف بني املسلمني يف أنه  لوق   -رمحه اهلل -  قال 

 ." كما أن القس  األول   خيتلف فيه أهل السنة واجلماعة يف أنه قدمي وغري  لوق

 (2)(فتح اجمليد)يف  -رمحه اهلل-وقد  ص هذه القاعدة الشيس عبد التمحن بن حسن 
. 

ومن القواعد اليت جيب متاعاهتا عند تفسري كالم اهلل وعند شت                 –ثانيا  
 .حم  المبهم عل  المبين والمطل  عل  المقيد : كالم رسول اهلل 

 .فإذا   يتاا هذه القواعد وقع يف الزلل ويف القول على اهلل ب ري عل  
                                                 

 (129-6/122)جمموا الفتاو  ( 1) 

  (2( ) 35-26. ) 
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أن يثبت هلل ما : عاهتا يف با  التوحيد وإثبا  صفا  اهللومن القواعد اليت جيب متا
من غري تكييف وت متثيل ومن غري حتتيف وت تع يل  أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله 

ق ْ  }:   وقوله تعا   {لَْيَس َكِمْثِلِ  َشْظء  َوه َم السَِّميع  الَبِصير  }: على أساس قوله تعا 
،  {4}َوَلْم َيك ن لَّ   ك ف ما  َأَحد  { 3}َلْم يَِلْد َوَلْم ي مَلدْ { 2}للَّ   الصََّمد  ا{  }ه َم اللَّ   َأَحد  
 .نإرياً وشبيهاً : أي  {َهْ  تَمْعَلم  لَ   َسِمّيا  }: وقوله تعا 

العرررا  وسالرررب العلررر  هرررذه القواعرررد يف أبررروا  تفسرررري كرررالم اهلل أو شرررت   فرررإذا   يرررتاا  
 .ع يف الزلل والقول على اهلل ب ري عل  وق وبيان حديث رسول اهلل 

وسوف أسوق يف هذا البحث بع  األحاديث اليت نّص فيها رسول اهلل صلى اهلل 
 :عليه وسل  على إكتام اهلل بع  عباده املممنني العاملني ب ن يإله  اهلل يف ال عتشه منها

 حديث أبظ هريرة - 
 ( :1366حديث ( 979/ 2)قال ا مام التمذي يف اجلامع 

عرن  ،عرن داود برن قريس ،حردثنا إسرحاق برن سرليمان الرتا ي:ل قرا ،حدثنا أبو كتيب
اممن أنظمر امعسمرا  أو ) :قرال رسرول اهلل  :عن أيب هتيرتة قرال  ،عن أيب صاحل،  يد بن أسل 

البرا  عرن أيب  ويف(.يمم  ال هم  إال هلم   تحت هم  عرشم أهل  اهلل يم  القياامة   وضع ل 
 .وجابت  ،وابن مسعود وعبادة ،ذيفةوح ،وأيب قتادة، اليست

 .حديث أيب هتيتة حديث حسن صحيح غتيب من هذا الوجه 
 . (2/395)وأختجه ا مام أمحد يف مسنده 

حرردثنا إسررحاق بررن سررليمان حرردثنا داود بررن قرريس عررن  يررد بررن أسررل  عررن أيب :قررال 
 ( .يم  القياامة أهل  اهلل يظ ه  عرش )  :صاحل عن أيب هتيتة وساق املنت مثله إت أنه قال

 .كما قال ا مام التمذي  ،حديث حسن صحيح غتيب من هذا الوجهوهو 
 

 حديث امعاذ بن جب  وعبالة بن الصاامت 2-3
 : (237-9/236)يف املسند قال ا مام أمحد 

أيب  عررن ع رراء بررن،عررن حبيررب بررن أيب مررت وق  ،حرردثنا وكيررع حرردثنا جعفررت بررن بتقرران
ل أتيرررت مسرررجد أهرررل دمشرررق فرررإذا حلقرررة فيهرررا كهرررول مرررن قرررا عرررن أيب مسرررل  ا ررروتين، ربرررا  
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وإذا شررا  فرريه  أكحررل العررني بررتاق الثنايررا كلمررا اختلفرروا يف شرر  ردوه إ   أصررحا  النرريب 
 .الفىت فىت شا  

فجوت من : هذا معاذ بن جبل، قال: من هذا ؟ قال: جلليس يل: قلت: قال
فتحت فإذا أنا بالشا  يصلى ، افل  جييوو : ف دو  من ال د قال: قال، فل  حيضتوا، العش 

: إين ألحبف يف اهلل قال: فسل  فدنو  منه فقلت: قال، إ  سارية فتكعت   حتولت إليه
حيكى  مسعت رسول اهلل : قال، إين ألحبف يف اهلل: كيف قلت؟ قلت:قال ، فمدين إليه
  إال يظ ه  العرش يم  ال هالمتحابمن يظ اهلل عل  امنابر امن نمر : )يقول، عن ربه
 ( .هل 

، فختجت حىت لقيت عبادة بن الصامت فذكت  له حديث معاذ بن جبل:  قال
حقت امحبتظ للمتحابين يظَّ ): حيك  عن ربه عز وجل يقول  مسعت رسول اهلل : فقال 

اهلل عل   يظوالمتحابمن   وحقت امحبتظ للمتزاوين يظَّ   لين يظَّ وحقت امحبتظ للمتباذ
 . (يم  ال ه  إال هل  يظ ه  العرشامنابر امن نمر 

إت جعفت بن بتقان  معاذ وعبادة بن الصامت رجاله رجال الصحيحنيإسناد حديث 
وثقه ابن معني وابن ظري إت يف حديث الزهتي فإنه ضعيف ، فإنه من رجال مسل  واألربعة 

أبو حامت حمله الصدق : وقال ، ألب س به يف غري حديث الزهتي: وقال ا مام أمحد، فيه
ونقل فيه الذهيب توثيق ابن ، صدوق يه  يف حديث الزهتي: ب حديث ، وقال احلافظيكت

 . معني فقط
من رجال التمذي والنسان  وبقيرة رجالره " ثقة فاضل" فإنه وإت حبيب بن أيب مت وق

فاحلديث حسن لذاته حيتمل الصحة ويرزداد قروة وصرحة حبرديث أيب هتيرتة  ،رجال الصحيحني
 .ده السابق ومبا ي يت بع

 
يف شرررررت                   ،احلرررررديث... " سمممممبعة يظلهمممممم اهلل يمممممظ هلممممم " وأخرررررت  الب ررررروي حرررررديث 

يإله  اهلل يف اله معنراه إدخالره إيراه  يف : قيل يف قوله " :   قال ( 399-2/392)السنة 
 . "املتاد منه ال العتا: وقيل  ،رمحته ورعايته
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عاصرر  عرن أيب هتيررتة يف ن وروي عرن شرعبة عررن خبيرب برن عبررد الرتمحن عررن حفرص بر
وعلررق عليرره ا قررق " سممبعة يظلهممم اهلل تحممت همم  عرشمم  يممم  ال همم  إال هلمم " هررذا احلررديث

ويف سنده جعفرت برن حممرد برن الليرث ( 371 )أختجه البيهق  يف األمساء والصفا  : بقوله
 .كان يته  يف مساعه : ضعفه الدار ق ين وقال 
الترراجت الصرردوق مررع السرربعة يف اررل : " وروي عررن سررلمان أنرره قررال : وقررال الب رروي 

 .عتا اهلل يعين مع همتء السبعة اليت جاء  يف احلديث 
 . " ورو  أيضاً عن حممد بن سريين عن أيب هتيتة : "وقال الب وي

ومعناه عند : حديث السبعة، قال( 371 )وأورد البيهق  يف األمساء والصفا  
أسبل األمري أو الو يت اله على فالن : ما يقال أهل النإت إدخاله إياه  يف رمحته ورعايته ك

 " .املتاد با رب ال العتا : مبعىن التعاية، وقيل 
ه  أهل الكالم  -فيما يبدو  -وت ويله بالتمحة والتعاية غلط وأهل النإت هنا :  أقمل

 .الذين دأهب  الت ويل 
 .كما هو ثابت باألحاديث الصحيحة   ،ال العتا :واحلق أن املتاد به

  ساق البيهق  بإسناده رواية شعبة عن خبيب عن حفرص برن عاصر  عرن أيب هتيرتة 
 . ورواية ابن سريين عن أيب هتيتة بدون إسناد

  .والبيهق  يف الشعب( 292-5/293)وأختجه ا  يب يف تارخيه 
من ستيق عبد اهلل بن عامت األسرلم  عرن سرهيل برن أيب صراحل عرن أبيره عرن أيب هتيرتة متفوعراً 

يف س مبرررتوك وحديثررره حسرررن وعبرررد اهلل برررن عرررامت ضرررعيف لكنررره لررري"  تحمممت عرشممم "  بلفرررظ
 ( .2/127)قاله احلافظ يف الفتح " املتابعا  

 ( .632-2/631) ونقله عنه األلباين يف الثمت املست ا  
برن منصرور بإسرناد  يقويه احلديث ا خت املشار إليه حديث سلمان عند سرعيد :وقال

وهررررررذا القررررررول للحررررررافظ                         " لكررررررن لرررررره حكرررررر  التفررررررع : " حلررررررافظ ، قررررررال احسررررررن موقرررررروف عليرررررره
 (.  2/127)يف الفتح 

  
 حديث امعاذ امن طري  أخرى -
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 ( :9/233)وقال ا مام أمحد يف املسند 
رسول  أنحدثنا رو  ثنا احلجا  بن األسود عن شهت بن حوشب عن معاذ بن جبل 

 (   العرش يم  القياامةالمتحابمن يظ اهلل يظ ه)  : قال . 
رجررل  :وثقرره ا مررام أمحررد وقررال ،حررديث معرراذ هررذا فيرره احلجررا  بررن أيب  يرراد األسررود

صردوق   :قال احلافظ ابرن حجرت ،صاحل احلديث وفيه شهت بن حوشب :صاحل وقال أبو حامت
لريس  :"وقرال أبرو حرامت ،وضرعفه شرعبة ووثقره ا مرام أمحرد وابرن معرني، كثري ا رسال واألوهام

 ( . 251/ 1)راجع الكاشف :قتنه مسل  و ،  "2ون أيب الزبري بد
 .ورو  بن عبادة ثقة فاضل رو  له اجلماعة 

 .الواردة يف هذا البحث وعلى كل حال فهو يتقو  مبا قبله ومبا بعده من األحاديث
عبررد اهلل بررن  -رضرر  اهلل عنهمررا-وأخرت  حررديث عبررادة بررن الصررامت ومعرراذ برن جبررل 

وأبو يعلى املوصل  يف مسرنده وابرن حبران كمرا يف ا حسران ( 9/320)سند أمحد يف  واند امل
(2/330. ) 

إمررالء مررن كتابرره ثنررا أبررو أمحررد  لررد بررن احلسررن أبررو  ميررل  ثنررا: قررال عبررد اهلل بررن أمحررد
عرن حبيرب برن أيب  ولقبره أبرو امللريح التقرىعبرد اهلل  ااحلسن بن عمت بن حيىي الفزاري ويكىن أب

 . مت وق به
 .أيب يعلى به  اد ورواه ابن حبان من ستيقو يعلى هبذا ا سنوساقه أب
وثقرره ابررن معررني :"بررن عمررت الفررزاري أبررو امللرريح التقررى، قررال فيرره احلررافظ الررذهيب احلسررن 

 .دس    بس/ ثقة : " حلافظ ابن حجت وقال فيه ا" وأمحد 
" ت بر س بره"  :وقال احلافظ ابن حجرت " وثقه النسان  : " و لد بن احلسن قال فيه الذهيب 

. 
 .فهذا ا سناد صحيح حيتمل التحسني ويقويه ما قبله وما بعده 

 حديث العرباض بن سارية -4
حدثنا هيث  بن خارجة قال حدثنا ابن (: 120/ 2)قال ا مام أمحد يف مسنده 

عن صفوان بن عمتو وعبد التمحن بن ميستة عن العتباض بن سارية ،  لعياا يعين إمساعي
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لظ يظ ه  عرشظ يم  ال المتحابمن بجال: ) قال اهلل عز وجل : رسول اهلل قال : قال 
 .وأحسبىن قد مسعته منه : ، قال عبد اهلل(هلظ ه  إال  

قرررال فيررره  ،يف إسرررناده إمساعيرررل برررن عيررراا احلمصررر حرررديث العتبررراض رضررر  اهلل عنررره 
 هرررو يف: دحررري وقرررال  ،مرررا رأيرررت أحفرررظ منررره: قرررال يزيرررد برررن هرررارون ،عرررا  الشررراميني :الرررذهيب

إذا حرد  عرن أهرل محرص فصرحيح وقرال  :وقرال البخراري ،الشاميني غايرة وخلرط يف املردنيني
 ( .225/ 1)أبو حامت لني، الكاشف 

 .  لط يف غريه  ،صدوق يف روايته عن أهل بلده: وقال احلافظ ابن حجت
تسررريما ، والررذي يررتجح يل مررا قالرره فيررره يزيررد بررن هررارون و دحرري  والبخرراري: أقمممل 

 .ي  من أهل بلده فهو أعتف به من أيب حامت وروايته هنا عن الشاميني احلمصيني دحو 
وعبد التمحن بن ميستة ، صفوان بن عمتو السكسك  أبو عمتو احلمص  ثقة

احلافظ : " وفيه اهليث  بن خارجه ا تاساين، قال فيه الذهيب، احلضتم  مقبول من التابعة
 (2/322)اشف الك" . بب داد وكان يسم  شعبة الص ري

  . (06/ 5)اجلت  والتعديل  " .صدوق" :وقال أبو حامت
  ".صدوق خ س ق " :  احلافظ ابن حجت:وقال 

 .فاحلديث صحيح حيتمل التحسني ويتقو  مبا قبله ومبا بعده 
رررن األلبررراين إسرررناد حرررديث العتبررراض هرررذا يف  تصرررت العلرررو   :  قرررال( 166  )وحسَّ

 .بإسناد جيد (: 2/20)املنذري يف التغيب  قال: وقال ( 2/120)أختجه أمحد 
 
 

 حديث أبظ قتالة -9
 ( . 360و  366/ 9)قال ا مام أمحد يف املسند 

حررردثنا يرررونس وعفررران قرررات ثنرررا محررراد برررن سرررلمة قرررال عفررران يف حديثررره أنرررا أبرررو جعفرررت 
اممن : )يقرول  مسعرت رسرول اهلل :عرن أيب قترادة قرال ،ا  م  عن حممد بن كعرب القتارى 

 ( .عن  كان يظ ه  العرش يم  القياامة أو امحان غريم  نفس ع
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مرررن ( 176/ 2) يف سرررننه   الررردارم نورواه ا مرررام أبرررو حممرررد عبرررد اهلل برررن عبرررد الرررتمح
 .ستيق عفان به 

حررديث أيب قتررادة يف إسررناده محرراد بررن سررلمة ا مررام قررال فيرره احلررافظ ابررن حجررت ثقررة 
 . 2 عابد أثبت الناس يف ثابت وت ري حفإه ب ختة خت م

  قرال " قال ابن معني إذا رأيت مرن يقرع فيره فاهتمره علرى ا سرالم: وقال فيه الذهيب 
 ( .قلت هو ثقة صدوق ي لط وليس يف قوة مالف )الذهيب  

 .فإن ت ريه ت يضت بكثري من أحاديثه ب ختة وكون محاد بن سلمة ت ري  :أقمل
 برن أمحرد مسعرت حيرىي برن قرال عبرد اهلل،ومنها هذا احلرديث فإنره مرن روايرة عفران عنره 

)  :      النسران  وقرال.من أراد أن يكتب حديث محاد فعليه بعفان بن مسل  : معني يقول 
الكواكررب . ( أثبرت أصررحا  محرراد بررن سررلمة ابررن مهرردي وابررن املبررارك و عبرردالوها  الثقفرر  

 ( . 261 )النريا  
احلررافظ ابرن حجررت         أبرو جعفرت ا  مرر  هرو عمرري بررن يزيرد األنصراري نزيررل البصرتة قرال

 ."2(صدوق ) 
 ( . 2/50) الكاشف . ( ثقة )  :وقال احلافظ الذهيب
أبرو جعفررت                :عررن إسرحاق برن منصرور عررن حيرىي برن معرني أنرره قرال :وقرال ابرن أيب حرامت

 .ا  م  ثقة 
)       قالره احلرافظ الرذهيب يف الكاشرف  " ثقة حجة " :وفيه حممد بن كعب القتاى

2/213. ) 
 .التقتيب  " ثقة عا " : وقال احلافظ ابن حجت

 .فهذا احلديث هبذا ا سناد صحيح حيتمل التحسني ويزداد قوة مبا قبله 
وباجلملررة فهررذا احلررديث صررحيح يف أقصررى درجررا  الصررحة حيررث روي عررن عرردة مررن 
 الصحابة وبع  ستقه صحيح ت غبار عليه وبعضها صحيح حيتمرل التحسرني ومبجمروا ستقره

 .يقت  من التواتت 
مرررن ستيرررق الررردارم  بررره وقرررال هرررذا حرررديث ( 155/ 0)ورواه الب رررو  يف شرررت  السرررنة 

 (  .6292) حسن وصححه األلباين يف اجلامع الص ري 
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 حديث أبظ اليسر  -6
حررردثنا حسرررني برررن ( :  22202)حرررديث (  7/992) قرررال أبرررو بكرررت برررن أيب شررريبة 

قرال رسرول : اليسرت قرال  وحردثين أبر: عر  قرال عل  عن  اندة عن عبد امللف بن عمري عرن رب
 . وهذا إسناد صحيح "  يظ ه  عرش  اهلل امن أنظر امعسرا  أو وضع ل  أهل : " اهلل 
 .أبو بكت هو ا مام ورجال إسناده كله  ثقا  رجال اجلماعة  
 

 :حديث سلمان رضظ اهلل عن   -7
تاد برا رب ارل العرتا وإظرا إن املر :بعد أن نقرل قرول مرن قرال -رمحه اهلل-قال البيهق  

 .ا ضافة إ  اهلل مبعىن امللف 
 واحتج من قال ذلف مبا أخربنا أبو احلسن بن بشتان أنا إمساعيل الصرفار حردثنا :قال

التاجر "        : قال :إن سلمان :أنا معمت عن قتادة قال قأمحد بن منصور حدثنا عبدالت ا
  ذكرت السربعة يف ا ررب املتفروا  ،"يمم  القيااممة الصدو  امع السبعة يظ ه  عرش اهلل تعال 

)            يف الفررررررتح  ه، وحسررررررن ابررررررن حجررررررت إسررررررناد(  371  ) األمسرررررراء والصررررررفا  " 
2/122.) 

واحلاصل أن حديث سلمان يتقو  مبا قبله من األحاديث، وه  تزداد به قروة وصرحة 
 .تسيما وحديث سلمان يف درجة احلسن كما قال احلافظ 

يرررت أت يرررذكت البيهقررر  واحلرررافظ هرررذا الت ويرررل تسررريما وقرررد دلرررت األحاديرررث ولقرررد متن
الإرل هرذا ن أهرذه األحاديرث  حيث بينرت  " يف اله" الصحيحة على متاد رسول اهلل من قوله

ا تررتجيح مررا دلررت مرراملرربه  يف حررديث السرربعة أنرره اررل عررتا اهلل ، وإن كرران يإهررت مررن كالمه
 .يح ما دلت عليه هذه التوايا بل صت  احلافظ بتجعليه هذه األحاديث 
علررر  أن بعرر  العلمررراء حينمررا يسررروقون حررديث السررربعة ت يستحضرررتون أويإهررت واهلل 

 .هذه األحاديث 
 .وا إ  الت ويل املذكور  وحيتمل أ ا   تب له  ولوت ذلف ملا جل
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 أقوال العلماء في إثبات أن هذا الظل 
 إنما هو ظل العرش

 :اإلاما  ابن حبان  - 

رمحه اهلل –، قال  ابن حبان يت  أن الإل الوارد يف حديث السبعة إظا هو ال العتا
 : (2/332)تعا  كما يف ا حسان  

يظلم  اهلل يمم  القيااممة يمظ  نأذكر الخصال التمظ يرتجم  لممن يعلهما أو أخمذ بهما )
 . (ه  عرش 

مرررن  ،احلرررديث..( إت الررره  سررربعة يإلهررر  اهلل يف الررره يررروم ت ارررل)   سررراق حرررديث 
  . حفص بن عاص  عن أيب سعيد أو عن أيب هتيتة رض  اهلل عنهما متفوعا قستي

ي نت ترى أن  أخذ هذه الترجمة التظ ييهما أن الظم  إنمما همم هم  العمرش أخمذها 
 .هل   وهذا أامر واض   ظامن هذا الحديث حديث السبعة الذين يظلهم اهلل ي

 
- رحم  اهلل-ابن امنده امحمد بن إسحا  اإلاما   -2

  : قال رمحه اهلل
 ه  يستظ  يي  امن يشاء اهلل امن عباله ( )بيان آخر يدل عل  أن العرش

أخربنا عل  بن احلسن بن عل  ثنا إسحق بن احلسن بن ميمرون ثنرا شرتيح برن النعمران  -
هتيرتة ثنا فليح بن سليمان عن عبد اهلل بن عبد التمحن أيب سوالة عن سعيد يرن يسرار عرن أيب 

أين المتحابمن بجاللظ اليمم  أهلهمم يمظ : إن اهلل يقمل يم  القياامة: )قال رسرول : قال 
  . (ه  عرشظ يم  ال ه  إال هلظ

 ( .151-3/156)انإت كتا  التوحيد تبن منده 
                                                 

  .ولعل ا    من النساخ أوال ابع " أن للعتا " كذا والصوا  ( 1) 
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د حرديث   أور  متفوعراً  -رضر  اهلل عنره -أيب هتيرتة  عرنوساق هذا احلديث بإسناد آخت 
مرن ثرال  سرتق ويف ال تيرق األخررية عرن  (ظ هلم  يمم  ال هم  إال هلم سبعة يظلهم اهلل ي): 

 .أيب هتيتة أو عن أيب سعيد 
هلرذه األحاديرث أنره يعتقرد أن الإرل املرذكور يف حرديث  هوااهت من تتمجة ا مام ابرن منرد

 .يإله  اهلل يف اله أن املتاد منه ال العتا  الذين السبعة

  الطحاوي رحم  اهللالامة أبمجعفر أحمد بن امحمد بن ساإلاما   -3

بعررررد أن رو  حررررديث أيب هتيررررتة يف  ( 19/73)شررررت  مشرررركل ا ثررررار يف  قررررال رمحرررره اهلل
ويف  ،(يإلهررر  بإلررره : )السررربعة الرررذين يإلهررر  اهلل يف الررره مرررن ثالثرررة سرررتق يف سرررتيقني منهرررا 

 :قال عقب ذلف ( يإله  اهلل بإل عتشه: )الثالث 

ديث مراملتاد بره ؟ فلر  يكرن يف حرديث مالرف عرن   نإتنا يف األصل املذكور يف هذا احلر)
( يإلهرر  اهلل يف اررل عتشرره: )خبيررب بررن عبررد الررتمحن مررا يرردل علررى ذلررف مررا هررو ؟ وهررو قولرره 

 .ف خرب بذلف أن الإل املتاد يف هذا احلديث هو ال عتا اهلل عز وجل 

 .(وال ممدود)وقد روي يف مثل هذا املعىن من الإل املذكور يف كتا  اهلل عز وجل 

- رحم  اهلل-البر  أبم عمر يمسف بن عبداإلاما  -4

 ( :   7/43 ) قال يظ التمهيد شرا الممط  

إن اهلل تبمممارك وتعمممال  يقممممل يمممم  : " عرررن رسرررول اهلل :  يف شرررت  حرررديث أيب هتيرررتة 
 ". القياامة أين المتحابمن لجاللظ اليم  أهلهم يظ هلظ يم  ال ه  إال هلظ

علمرراء الفضررالء وهرر  األتقيرراء ال ،حرب أوليرراء اهلل :يف اهلل قررال أبررو عمررت فمررن احلررب :"قرال
وكفرت بره وكرذ   ،د يف صرفاتهأو أحلر ،ب   من حاد اهلل وجاهت مبعاصريه :ومن الب   يف اهلل

 .أو حنو هذا كله  ،رسله
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ون الإررل كنايررة وقررد يكرر ،يف اررل عتشرره –واهلل أعلرر   -فإنرره أراد "يف اررل اهلل" :وأمررا قولرره
مرا هر  فيره مرن  :يعرين برذلف (  َ اِكممَ يمَ وَ ِإنَّ اْلم تَِّقميَن ِيمظ ِهماَلٍل َوع ي ممٍن ) :عن التمحة كما قرال

 . (أ ك ل َها َلآِئم  ِوِهلَُّها) :وقال، التمحة والنعي  

 .ما دل عليه احلديث يتجح والإاهت أن ابن عبد الرب 

 " العتاوقيل املتاد با رب ال "فيما سبق : الذين أشار إليه  البيهق  بقوله – 9

فررررإن هررررمتء الررررذين أشررررار إلرررريه  وقررررد يكونررررون عرررردداً كثرررررياً مررررن علمرررراء أهررررل السررررنة وأنمررررته  
 . املوجودين قبل عصته

 

 رحم  اهلل شمس الدين امحمد بن أبظ بكر القيم ابناإلاما   - 6

 :دار الوسن  -سر ( 253/  )قال رحم  اهلل يظ طري  الهجرتين  -

التعإري  وا جرالل يبسرط الرنفس، وحيملهرا علرى  ت ريب أن احلب واألنس اجملتد عن"
 .الباسلة وإساَءة األد  واجلناية على حق ا بة واألماينبع  الدعاو  والتعونا  

فرإذا قرارن ا برة مهابرة ا برو  وإجاللرره وتعإيمره وشرهود عرز جاللره وعإري  سررل انه، 
مررن رعونررا   انكسررت  نفسرره لرره وذلررت لعإمترره واسررتكانت لعزترره وتصرراغت  جلاللرره وصررفت

: يقممل اهلل َعمزَّ وَجم َّ : )احلرديث يفوهلرذا  النفس ومحاقاهتا ودعاويها الباسلة وأمانيها الكاذبة،
أيمممن : )، فقرررال( هلمممظيمممم  ال هممم  إال  هلمممظ يمممظأيمممن المتحمممابمن بجاللممم ُ اليمممم  أ هلهمممم 

، وتعإيمرره ومهابترره لرريس حبرراً جملررتد مجالرره[ سرربحانه]فهررو حررب  اللرره  ،(بجاللممظالمتحممابمن 
 .فإنه سبحانه اجلليل اجلميل

اررل  يفلكررو   عررن شررهود هررذين الوصررفني هررو احلررب النررافع املوجررب  الناشرر واحلررب 
فشرررهود اجلرررالل وحرررده يوجرررب خوفررراً وخشرررية وانكسررراراً، وشرررهود اجلمرررال . يررروم القيامرررة عتشررره
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 وشرهود الوصرفني معراً يوجرب حبراً مقتونراً بتعإري . وحده يوجب حباً بانبساط وإدتل ورعونة
 .هر1. واهلل أعل . وهذا هو غاية كمال العبد .وإجالل ومهابة

 .الذي يستإل به املتحابونف نت تت  أن هذا ا مام قد فست الإل هنا بإل العتا 

 : (354ص)يظ الكتا  نفس   -رحم  اهلل-وقال 

   ويسرتقي  هبر  العررا  ، ن هبر  السربلأنمرة العردل ووتتره الررذين ترممَّ : الطبقمة الخاامسمة"
وتقرام هبر  احلردود ويردفع هبر   ، ويذل هب  الإا  وي  من هب  ا انف ، ستنصت هب  الضعيفوي

الفساد وي  متون باملعتوف وينهون عن املنكت ويقام هب  حك  الكتا  والسنة وت ف ُ هب  نرريان 
 . البدا والضاللة

مرررة وهرررمتء الرررذين تنصرررب هلررر  املنرررابت مرررن النرررور عرررن  رررني الرررتمحن عرررز وجرررل يررروم القيا
 . فيكونون عليها

والررروتة الإلمرررة قرررد صرررهته  حرررت الشرررمس وقرررد بلرررغ مرررنه  العرررتق مبل ررره وهررر  حيملرررون 
ت    يُر يروم كران مقرداره  سرني ألرف سرنة يفأثقال مإامله  العإيمة علرى اهروره  الضرعيفة 

 .سبيل أحده  إما إ  اجلنة وإما إ  النار

لقياامممة عممن يمممين الممرحمن المقسممطمن علمم  امنممابر امممن نمممر يممم  ا: )) النرريبقررال 
وعنمم   ،((م واممما ولمممايهحكمهممم وأهلمم يممظيعمدلمن  ين  الممذ تبمارك وتعممال  وكلتمما يديمم  يمممين

(( :زلة يممم  القياامممة إاممما  عممالل  وإن أبغمم  مإن أحممب الخلمم  إلمم  اهلل وأقممربهم امنمم  امنمم
السبعة وهم أحد  .أو كما قال(( زلة يم  القياامة إاما  جائرمالخل  إل  اهلل وأبعدهم امن  امن
هم   يمظوكمما كمان النما  هم  عرشم  يمم  ال هم  إال هلم   يظاألصنا  الذين يظلهم اهلل 

 ّّ .هر1 ".يم  القياامة هال  بظ  جزاء  وياقا   ه  عرش الرحمن يظالدنيا كانما  يظعدلهم 

سمبعة يظلهمم اهلل يمظ هلم  يمم            : "  وهنا ذكت حديث السبعة الذي قال فيه النريب 
 . ومع ذلف محل هذا الإل على ال العتا"  هل ال ه  إال 
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 (دار الكتا  العتيب:ط.  99-92/ ) يظ الماب  الصيب -رحم  اهلل-وقال 

 ومرن نفرس عرن، خرتة من ست مسرلما سرته اهلل تعرا  يف الردنيا وا "جاء يف احلديث 
سرت علررى ومرن ي ة ،مرن كرت  يرروم القيامر ةمرن كررت  الردنيا نفرس اهلل تعرا  عنرره كتبر ةمرممن كتبر

و أ نإررت معسررتاً أومررن  ، قررال اهلل تعررا  عثتتررهأقررال نادمررا أومررن  ، معسررت يسررت اهلل تعررا  حسررابه
 . " اله اهلل تعا  يف ال عتشهأوضع عنه 

داء مرع نإرار والصررب وهراه مرن حرت امل البرة وحرتارة تكلرف األا جعله يف ارل ا نه ملأل
 .اهر "   ال العتاإلقيامة اه اهلل تعا  من حت الشمس يوم اهّ  هعستته وعجز 

الررذي رواه أبررو (  يممظ همم  عرشمم امممن أنظممر امعسممرا أهلمم  اهلل )  :وهنررا ذكررت حررديث
 .وأبو قتادة وأقت ما دل عليه بل احتج به  هتيتة

 :(65ص)الكتا  نفس  يظ وقال رحم  اهلل  -

حلرت اهلل تعرا  العبرد يروم ا  االلنه مع البكاء يف ا لوة سبب أ:  التاسعة والعشرون
مسررتإل والنرراس يف حررت الشررمس قررد صررهتهت  يف املوقررف وهررذا الررذاكت  اررل عتشررهكرررب يف ألا

 اهر . بإل عتا التمحن عز وجل
وا مررام هنررا يررتكل  عررن واحررد مررن السرربعة الررذين يإلهرر  اهلل يف الرره ومررع ذلررف يررنص 

 . يإله يف ال عتشهعلى أن اهلل 
 

 (القراهتة -ثار احلديد:ط306-375/ )روضة المحبين يظ وقال رحم  اهلل  -
: 

وعررررز  ، أن  الفررررة اهلررررو  توجررررب شررررتف الرررردنيا وشررررتف ا خررررتة :التاسممممع واألربعمممممن
 ، ومتابعترره تضررع العبررد يف الرردنيا وا خررتة وتذلرره يف الإرراهت ويف البرراسن ، الإرراهت وعررز البرراسن

ت وإذا مجررع اهلل النرراس يف صررعيد واحررد نرراد  منرراد لرريعلمن أهررل اجلمررع مررن أهررل الكررتم اليرروم أ
 .ليق  املتقون فيقومون إ  حمل الكتامة 
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يف ارررل وأولورررف سرره  يف املوقرررف يف حرررت اهلرررو  وعتقرره وأملررره و وأتبرراا اهلرررو  ناكسرررو رال 
  اهرالعتا 

أن مرررن  الفرررة اهلرررو  توجرررب شرررتف الررردنيا وا خرررتة ومرررن ذلرررف  -رمحررره اهلل–وهنرررا ذكرررت 
 .التد  إاالهل  يف ال العتا جعلنا اهلل منه  وجنبنا اهلو  وكل أسبا 

 
 : -رمحه اهلل– قيمالثم قال اإلاما  ابن  -

ت ارل  يروم السبعة الذين يإلهر  اهلل عرز وجرل يف ارل عتشرهأنف إذا ت ملت  :الخمسمن
إت اله وجدهت  إظا نالوا ذلف الإرل مبخالفرة اهلرو  فرإن ا مرام املسرلط القرادر ت يرتمكن مرن 

 علرى داعر  شربابه لروت  الفرة هرواه   يقردر لعبرادة اهلل العدل إت مبخالفة هرواه والشرا  املرمثت
والتجرل الرذي قلبره معلرق باملسراجد إظرا محلره علرى ذلرف  الفرة اهلرو  الرداع  لره  ، على ذلف

واملتصدق املخفر  لصردقته عرن هالره لروت قهرته هلرواه   يقردر علرى ذلرف  ، إ  أماكن اللذا 
عررز   جررل وخررالف هررواه والررذي ذكررت اهللوالررذي دعترره املررتأة اجلميلررة الشررتيفة فخرراف اهلل عررز و 

 .وجل خاليا ففاضت عيناه من خشيته إظا أوصله إ  ذلف  الفة هواه 
 . فل  يكن حلت املوقف وعتقه وشدته سبيل عليه  يوم القيامة

وأصررحا  اهلررو  قررد بلررغ مررنه  احلررت والعررتق كررل مبلررغ وهرر  ينتإررتون بعررد هررذا دخررول 
سررمول أن يعيررذنا مررن أهررواء نفوسررنا األمررارة بالسرروء وأن سررجن اهلررو  فرراهلل سرربحانه وتعررا  امل

 اهر . جيعل هوانا تبعا ملا حيبه ويتضاه إنه على كل ش ء قديت وبا جابة جديت
وهنا يتحد  عن السبعة املشهورين واملشهور حديثه  ويصت  ب ن اهلل يإله  يف ارل 

 .عتشه
 
 
 
 

 ابن قتيبة رحم  اهلل -7
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 : قال ابن قتيبة رمحه اهلل

والإل هنا ال مرن دخران نرار جهرن  سر ع   افرتق ثرال  فرتق وكرذلف شر ن الردخان " 
هل  كونوا فيه إ  أن يفتغ من احلسا  كما يكون أولياء : العإي  إذا ارتفع أن يتشعب فيقال 

"  مسرتقته مرن اجلنرة والنرار  إ أو حيث شراء مرن الإرل   يرممت بكرل فتيرق  يظ ه  عرش اهلل 
(1) . 

 بن كثير رحم  اهللإسماعي  بن عمر  مال الدينالحايظ ع -8

ِإنَّ الَّمِذيَن َيْخَشمْمَن رَبمَّه مم ) :يف تفسرري قرول اهلل تعرا ( 12/27)رمحه اهلل يف تفسرريه  قال
يقرول تعرا   رربا عمرن خيراف مقرام ربره فيمرا بينره وبينره إذا  ( : بِاْلَغْيِب َله م امَّْغِفَرة  َوَأْجر  َكِبيمر  

ب نره : لناس فينكف عن املعاص  ويقوم بال اعا  حيث ت يرتاه أحرد إت اهلل كان غانبا عن ا
 (2)يكفت عنه ذنوبه وجُيا   بالثوا  اجلزيل كما ثبرت يف الصرحيحني: له م فتة وأجت كبري أي 

فررذكت مررنه  رجررال دعترره امررتأة ذا  ( سرربعة يإلهرر  اهلل يف اررل عتشرره يرروم ت اررل إت الرره : )
ورجال تصدق بصردقة ف خفاهرا حرىت ت تعلر  هالره مرا ،أخاف اهلل إين : منصب ومجال فقال 

 .تنفق  ينه 

قممال أبممم عبممد اهلل امحمممد بممن أحمممد األنصمماري القرطبممظ يممظ التممذكرة يممظ أحمممال  -9
 ( . 264ص )الممت  وأاممر اآلخرة 

سرربعة :)ورو  األنمررة عررن أي هتيررتة رضرر  اهلل عنرره عررن النرريب صررلى اهلل عليرره وسررل  قررال " 
وشررا  نشر  يف عبرادة اهلل ورجرل قلبرره ،ا مرام العرادل :اهلل يف الره يروم ت اررل إت الره يإلهر  

ورجرررل دعتررره امرررتأة ذا  ،ورجرررالن حتابرررا يف اهلل اجتمعرررا عليررره وتفتقرررا عليررره ،معلرررق باملسررراجد 

                                                 

 .تبن اجلو ي (  0/296) انإت  اد املسري  ( ) 

ملعرزو إ  الصرحيحني وي لرب علرى الإرن أن هرذا مرن سرهو النسراخ يف هرذا احلرديث ا( يف ال عتشره! )كذا هنا (  2) 
كمرا هرو يف الصرحيحني ( دار عرا  الكترب. سرر (0/35)وال ابعني ولقد ذكته احلافظ ابن كثري يف تفسري سرورة يوسرف 

 ( . يف ال عتشه )على أنه قد ورد يف بع  ستق هذا احلديث هبذا اللفظ ( يف اله)
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مرا   ورجل تصدق بصدقة ف خفاها حىت ت تعلر  هالره،إين أخاف اهلل : منصب ومجال فقال 
 . " كت اهلل خالياً ففاضت عيناهتنفق  ينه ورجل ذ 

ف نررت تررتاه قررد محررل معررىن يف الرره يف حررديث السرربعة علررى معررىن األحاديررث املصررتحة برر ن 
 .عتا التمحن هذا الإل إظا هو ال 

 
  -رحم  اهلل-اإلاما  ابن رجب  -1 
سررررربعة يإلهرررررر  اهلل               )  :يف  ايرررررة شرررررتحه حلرررررديث -رمحررررره اهلل-قرررررال ا مرررررام ابرررررن رجرررررب و 

 : يف شتحه لصحيح البخاري ... (يف اله 
وت يرردل علررى احلصررت             ،هررمتء السرربعة يإلهرر  اهلل يف الرره وهررذا احلررديث يرردل علررى أن" 

اممن أنظمر امعسمرا  أو وضمع ): وت على أن غريه  ت حيصرل لره ذلرف نفإنره صرح عرن النريب 
حرررديث أيب اليسرررت  ختجررره مسرررل  مرررن. ( يمممم  ال هممم  إال هلممم    هلممم يمممظأهلممم  اهلل    عنممم 

 .األنصاري عن النيب 
مرن نفرس : " قرال  وختّ  ا مام أمحد والتمذي وصرححه مرن حرديث أيب هتيرتة عرن النريب 

وهذا يدل عل  أن المرال بظ  اهلل "  (1)عن غت ه أو حما عنه كان يف ال العتا يوم القيامة
 ( .6/91)انإت فتح الباري تبن رجب .  ه  عرش  : 

 
 

 : -رحم  اهلل–العسقالنظ حجر علظ بن بن أحمد يظ الحا -  
" يف الرره : " قولرره : يف شررت  حررديث السرربعة ( 2/122) يف الفررتح  -قررال رمحرره اهلل

وكران حقره : كرذا قرال " إضافة الإل إ  اهلل إضرافة م لرف وكرل ارل فهرو ملكره : قال عياض 
عبررة بيررت اهلل مررع أن الك: أن يقررول إضررافة تشررتيف ليحصررل امتيررا  هررذا علررى غررريه كمررا قيررل 

 .املساجد كلها ملكه 

                                                 

أيب وحرديث أيب هتيرتة حنروه كمرا ترت  لكرن التمرذي   يرتو حرديث  -رض  اهلل عنره– هذا نص حديث أيب قتادة (1) 
 .قتادة 
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كتامته ومحايته كما يقرال فرالن يف ارل امللرف ، وهرو قرول عيسرى برن   :وقيل املتاد بإله
 . دينار وقواه عياض 
ويرردل عليرره حررديث سررلمان عنررد سررعيد بررن منصررور بإسررناد  ،اررل عتشرره :وقيررل املررتاد

ن املررتاد اررل العررتا اسررتلزم مررا حسرن سرربعة يإلهرر  اهلل يف اررل عتشرره فررذكت احلرديث ، وإذا كررا
، ويميرده (1)، وبره جرزم القرتسيب فهو أرجحذكت من كو   يف كنف اهلل وكتامته من غري عكس 

أيضاً تقييرد ذلرف بيروم القيامرة كمرا صرت  بره ابرن املبرارك يف روايتره عرن عبيرد اهلل برن عمرت وهرو 
ال سوي أو ال اجلنة ألن املتاد : عند املصنف يف كتا  احلدود ، وهبذا يندفع قول من قال 

الهمرررا إظرررا حيصرررل هلررر  بعرررد اتسرررتقتار يف اجلنرررة ،   إن ذلرررف مشرررتك جلميرررع مرررن يررردخلهما  
 هر.ا(فريجح أن املتاد ال العتاوالسياق يدل على امتيا  أصحا  ا صال املذكورة ، 

ن املرررتاد بالإرررل يف األحاديرررث أف نرررت ترررت  أن احلرررافظ يرررتجح يف هرررذا السرررياق مرررتتني 
 .واليت   يضف فيها الإل إ  العتا  إ  العتاافة املض

وجمموعهررا بلررغ درجررة التررواتت واحلررافظ مررن أكثررت العلمرراء اسالعرراً علررى هررذه األحاديررث 
منهرا يف كتابره  مجلةوأورد "  صال املوصلة إ  الإاللمعتفة ا" امساه رسالة فقد ألف يف ذلف

  :األمايل وقد نقل بيتني يف ذلف عن أيب شامة ومها
 هروقال النيب املص فى أن سبعة            يإله  اهلل الكتمي بإل

 حمب عفيف ناش ء متصدق           وباك مصل وا مام بعدله
  تتبعرررت بعرررد ذلرررف األحاديرررث الرررواردة يف مثرررل ذلرررف فرررزاد  علرررى عشرررت خصرررال وقرررد ....

يب شررررامة           يت أانتقيررررت منهررررا سرررربعة ورد  ب سررررانيد جيرررراد ونإمتهررررا يف بيتررررني تررررذييالً علررررى بيرررر
 إاالل غا  وعونه       وإنإار ذي عست وختفيف محله: و د سبعة  :     ومها 

 وإرفاد ذي غتم وعون مكاتب        وتاجت صدق يف املقال وفعله
وأمررا عررون اجملاهررد فررتواه أمحررد  ، ف مررا إاررالل ال ررا ي فررتواه ابررن حبرران وغررريه مررن حررديث عمررت

وأما إنإار املعست والوضريعة عنره ففر  صرحيح مسرل   ، حنيف واحلاك  من حديث سهل ابن 
وأمررا إرفرراد ال ررارم وعررون املكاتررب فتوامهررا أمحررد واحلرراك  مررن حررديث سررهل بررن ، كمررا ذكتنررا 

                                                 
 .يشري إ  كالم القتسيب الذي أسلفناه قتيباً يف هذا البحث ( 1) 
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وأمرا التراجت الصردوق فرتواه الب روي يف شرت  السرنة مرن حرديث سرلمان وأبرو ، حنيف املرذكور 
 :ه متة أخت  فقلت يف السبعة الثانية ونإمت، واهلل أعل  ، القاس  التيم  من حديث أنس 

 وحتسني خلق مع إعانة غارم         خفيف يد حىت مكاتب أهله
  تتبعرت ذلرف ، ين من حديث أيب هتيتة بإسناد ضعيف اوحديث حتسني ا لق أختجه ال رب 

 فجمعت سبعة أخت  ونإمتها يف بيتني آختين ومها 
 وء   م ع  فضلهحزن ومش  ملسجد         وكته وض: و د سبعة 

 وآخذ حق باذل   كافل                وتاجت صدق يف املقال وفعله
تتبرع : "   تتبعت ذلف فجمعت سبعة أخرت  ولكرن أحاديثهرا ضرعيفة وقلرت يف آخرت البيرت 

وقرررد أفتدتررره يف جرررزء مسيتررره ، وقرررد أورد  اجلميرررع يف األمرررايل " بررره السررربعا  مرررن فررري  فضرررله 
 ( .122-2/123)فتح الباري "  الإالل معتفة ا صال املوصلة إ 

 
 الحايظ جالل الدين عبدالرحمن السيمطظ  -2 

ا صررررال املوجبررررة لإررررل العررررتا يررررد الفررررتا يف همتكتابرررره يف   –رمحرررره اهلل –وقررررد صررررت  
  .وعنوان كتابه يفيد هذا ( 132/ )

 
 المباركفمريالعالامة امحمد عبد الرحمن  -3 
يف شرررت  حرررديث أيب هتيرررتة عنرررد ( 2/932) يف حتفرررة األحررروذي -رمحررره اهلل  –قرررال  
يممم  ال  أهلم  اهلل يممم  القيااممة تحمت همم  عرشم   اممن أنظممر امعسمرا أو وضمع لمم  ) :التمرذي

" أي أوقفره اهلل حترت ارل عتشره ( : أهل  اهلل يم  القياامة تحت ه  عرش ) ( :ه  إال هل 
 . 

  رحم  اهلل بن ناصر السعديعبد الرحمن العالامة  -4 

عنرررد ذكرررت العررررب والفوانرررد اجلليلرررة الررريت (  265  ) يف تفسرررريه  -   اهللرحمممم -قرررال    
 .اشتملت عليها قصة يوسف عليه السالم 
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ألن اهلرّ   ن أن اهل َّ الذي ه َّ به يوسف باملتأة   تتكه هلل، مما يقتبه إ  اهلل  لفى: وامنها" 
ا قابل بينه وبني حمبة اهلل داا من دواع  النفس األمارة بالسوء، وهو سبيعة ألغلب ا لق، فلم

خما  امقما  ربم  ونهم   )فكران ممرن .  وخشيته، غلبت حمبة اهلل وخشيته داعر  الرنفس واهلرو 
 يمم  ال هم  إال هلمم   يمظ هم  عرشم  واممن السمبعة المذين يظلهمم اهلل ( المنفس عمن الهممى

 وإظرا اهلر  الرذي" إنمظ أخما  اهلل: رج  لعت  اامرأة ذات امنصب وجممال  يقمال: "أحرده 
  . " رمبا اقتن به الفعل ،يالم عليه العبد، اهل  الذي يساكنه، ويصري عزماً 

 

 : -رحم  اهلل تعال  -األلبانظامحمد ناصر الدين لعالامة ا - 5 

رضررر  اهلل عنررره  -حرررديث أيب هتيرررتة ( 169  )يف  تصرررت العلرررو  -رمحررره اهلل  –أورد 
يعرررين  -، قرررال وسررراق احلرررديث "الررره يررروم ت ارررل إت الررره إمرررام عرررادلسررربعة يإلهررر  اهلل يف "

إن اهلل تعررا  يقررول أيررن املتحررابون ): وأختجرره البخرراري ،   سرراق حررديث أيب هتيرتة -الرذهيب 
وقرد ورد يف ارل :   قرال األلبراين  ، (يوم ت ارل إت الر   يف ال عتش  اليل اليوم أاله  

 . العتا أحاديث تبلغ التواتت
متفوعرررررراً  –رضرررررر  اهلل عنرررررره  -ديث أيب هتيررررررتة حرررررر( 3/359)وأورد األلبرررررراين يف ا رواء 

احلرررديث ، ختجررره مرررن صرررحيح البخررراري  .."هلل يف الررره يررروم ت ارررل إت الررره سررربعة يإلهررر  ا"
وللحررديث شرراهد مررن حررديث سررلمان بلفررظ  :ومسررل  وسررنن النسرران  وموسرر  مالررف ،   قررال

كمررا يف سرربعة يإلهرر  اهلل يف اررل عتشرره فررذكت احلررديث رواه سررعيد بررن منصررور بإسررناد حسررن  
 ( .121/ 2)الفتح 

 :  -رمحه اهلل– فقول األلباين
 .(وقد ورد يف ال العتا أحاديث تبلغ التواتت )

يفيرد أن األلبراين ( يعرين حرديث السربعة)وللحديث شاهد مرن حرديث سرلمان )  :وقوله
 .معىن األحاديث كلها معىًن واحد أن يت  أن الإل إظا هو ال العتا ، ويت  

  . من علماء السنة السابقني خيالف همت العلماء اً وما أعتقد أن أحد
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 : وأخيرا  

فررإن املت مررل املنصررف يف النصررو  النبويررة والقواعررد الشررتعية ت خياجلرره شررف يف أن املررتاد 
إظرا هرو ارل عرتا اهلل  -اليت مت ذكتها يف هرذا البحرث –من الإل الوارد يف النصو  النبوية 

  .عز وجل

 لررره مرررن هرررذا البحرررث الرررذي أرجرررو اهلل الرررتالوف الرررتحي  أن هرررذا مرررا يسرررته اهلل يل ووفقرررين
يَمْمَ  اَل يَنَفع  اَمال  َواَل بَمن ممَن } ت الره ممن يإله  بإل عتشه يوم ت ال إينفعين به وأن جيعلين

 .{ِإالَّ اَمْن أََت  اللََّ  ِبَقْلٍب َسِليٍم * 

 .صحابته أمجعنيوصلى اهلل على نبينا حممد وإخوانه من النبيني واملتسلني وآله و 

 

 

 

  :كتبه  
خل    رَب يع بن َهادي بن ُعَمري   ال َمد 

 هر29/7/1227

 

 


