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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:
صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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لواء احلمد
دراسة عقدية
Lewaa Al-Hamd: Islamic Creed Study
إعداد:
د .عبد الكريم بن عيسى الرحيلي
األستاذ املشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين ابجلامعة اإلسالمية
الربيد اإللكرتوينasasas6666@hotmail.com :

لواء احلمد -دراسة عقدية ،د .عبد الكرمي بن عيسى الرحيلي

املسخلل
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا (ﷺ) ،أما بعد:
عنوان البحث " لواء احلمد -دراسة عقدية"
وهو من خصائص نبينا صلى هللا عليه وسلم يف اآلخرة ،يتميز به عن سائر البشر يف
ذلك اليوم.
ومما يؤكد أمهية هذا املوضوع اهتمام السنة النبوية بذكره ،أضف إىل ذلك اهتمام أهل
فقل أن جتد كتاابا من كتبهم؛ إال وجتد فيه تقريرا هلذه اخلصوصية.
العلم بهّ ،
وقد رغب الباحث يف مجع األحاديث الصحيحة يف لواء احلمد ،ودراستها دراسة
عقدية.
اشتملت خطته على مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة.
فأما املبحث األول :الرواايت الواردة يف لواء احلمد :مجع فيه الباحث األحاديث
الصحيحة يف لواء احلمد.
وأما املبحث الثاين :املسائل العقديَّة الواردة يف رواايت لواء احلمد :ذكر فيه
الباحث املسائل العقدية املستنبطة من رواايت لواء احلمد.
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Abstract

Title of the Study: "Lewaa Al-Hamd: A Creed Study".
It [i.e Lewaa Al-Hamd] is among the peculiarities of our Prophet
Muhammad –peace and blessings upon him- for which he shall be
distinguished over all human being onm that day [i.e the Day of
Ressurrection].
The importance of this topic is reiterated by its mentioning in the
Sunnah of the Prophet, in addition to the interest of scholars thereto. It is
rare to see a book of the scholars [on this context] without seeing the
confirmation of this peculiarity there,
In this respect, the researcher intends to compile all the authentic
Hadiths on Lewaa Al-Hamd. Furthermore, the aims to study and investigate
them froom the creed ['aqeedah] perspective.
Plan of the study includes an introduction, a preface, two topics and a
conclusion.
Topic I is on reported hadiths on Lewaa Al-Hamd. In this topic,
the researcher compiled the authentics hadiths on Lewaa Al-Hamd.
Topic II is on Creed-related issues indicated in the reported
hadiths on Lewaa Al-Hamd. In this topic, the researcher mentioned the
creed-related issues inferred from the reported hadiths on Lewaa Al-Hamd.
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املقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا
وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ ،ﭐ ﭐ
()1

ﱑﱓﱔ
ﱒ
ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐ

ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ(،)2
ﱙ
ﱕﱖ ﱗ

ﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲣﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﱠ(.)3
ﲤ
ﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢ
أما بعد:
فإن خري احلديث كتاب هللا ،وخري اهلدي هدي حممد (ﷺ) ،وشر
األمور حمداثهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة( ،)4وكل ضاللة
( )1سورة آل عمران ،اآلية.)102( :
( )2سورة النساء ،اآلية.)1( :
( )3سورة األحزاب ،اآليتان.)71-70( :
( )4هذه اخلطبة معروفة خبطبة احلاجة ،رواها عن النيب صلى هللا عليه وسلم مجاعة من الصحابة ،منهم:
جابر بن عبدهللا ،وعبدهللا بن مسعود ،وغريمها ،وه تشرع بني يدي كل خطبة :مجعة ،أو عيد ،أو
حماضرة ،أو نكاح ،أو درس ،أو مؤلف ،روى مسلم ،القشريي النيسابوري ،مسلم بن احلجاج أبو
احلسن" .صحيح مسلم" .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباق ( .دار إحياء الرتاث العريب) ،جزءا منها
(كتاب اجلمعة -ابب ختفيف الصالة واخلطبة) ص )344( :ح ()867؛ وابن ماجه ،القزويين،
أبو عبد هللا حممد بن يزيد" .سنن ابن ماجه" .حتقيق :شعيب األرنؤوط( .ط ،1دار الرسالة العاملية،
1430هـ)( .ابب اجتناب البدع واجلدل) ،31 :1 ،ح( )46وح()45؛ وأبو داود ،السجستاين،
أبو داود سليمان بن األشعث" .سنن أيب داود" .تعليق :عزت عبيد الدعاس( .ط ،1سوراي :دار
احلديث1389 ،ه)( ،كتاب الصالة -ابب الرجل خيطب على قوس) ،319 :2 ،ح()1097؛
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.
يف النار( ،)1وبعد:
فإن عقيدة أهل السنة واجلماعة قائمة على أصول ستة ،ذُكِرت يف الكتاب والسنة،
ال يصح إميان املرء إال هبا ،إمياانا جازم ا الشك فيه ،وإال أصبح من اخلاسرين.
ومن األصول الستة اإلميان ابليوم اآل خر ،فإن هللا جل وعال ذكره يف القرآن كثريا،
وقرنه ابإلميان به يف مواضع متعددة ،وما ذاك؛ إال ألمهيته ،وبيان منزلته.
ومن األصول الستة أيضا؛ اإلميان ابلرسل عليهم الصالة والسالم ،وأهنم أفضل اخللق،
=

والرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة أبو عيسى" .سنن الرتمذي" .حتقيق :بشار عواد معروف.
(بريوت :دار الغرب اإلسالم 1998 ،م)( ،أبواب النكاح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -
ابب ما جاء يف خطبة النكاح) ،413 :3 ،ح ()1105؛ والنسائ  ،عبد الرمحن بن أمحد بن
شعيب" .سنن النسائ بشرح السيوط وحاشية السندي"( .ط ،5بريوت :دار املعرفة1420 ،هـ)،
يف (كتاب اجلمعة -ابب فضل اإلنصات وترك اللغو يوم اجلمعة) ،104 :3 ،ح()1404
وح( ،) 1578وقد صححها الشيخ األلباين ،وله رسالة مفردة يف مجع طرقها ،وخترجيها ،واحلكم
عليها ،بعنوان" :خطبة احلاجة".
( )1هذه الزايدة أخرجها الفراييب ،أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض" .كتاب القدر".
حتقيق :عبد هللا بن محد املنصور( .ط ،1أضواء السلف1418 ،هـ)  ،ص )284( :ح()448؛
وابن خزمية ،أبو بكر حممد بن إسحاق" .صحيح ابن خزمية" .حتقيق د.حممد مصطفى األعظم .
(بريوت :املكتب اإلسالم 1390 ،هـ)( .كتاب اجلمعة -ابب صفة خطبة النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وبدئه فيها حبمد هللا ،والثناء عليه) ،143 :3 ،ح()1785؛ واألجري ،أبو بكر حممد بن
احلسني بن عبد هللا" .الشريعة" .حتقيق حممد بن احلسن إمساعيل( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1416 ،هـ)( .ابب احلث على التمسك بكتاب هللا تعاىل وسنة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وسنة أصحابه رض هللا عنهم وترك البدع وترك النظر واجلدال فيما خيالف فيه الكتاب والسنة
وقول الصحابة رض هللا عنهم) ،398 :1 ،ح()84؛ والبيهق  ،أبو بكر أمحد بن احلسني.
"األمساء والصفات" .حتقيق :عبد هللا بن حممد احلاشدي( .ط ،1جدة :مكتبة السوادي
وصححها األلباين ،حممد انصر الدين" .صحيح اجلامع
للتوزيع1413،ه) ،202 :1 ،ح()137؛ َّ
الصغري وزايدته"( .ط ،3بريوت :املكتب اإلسالم 1408 ،ه) ،287 :1 ،برقم (.)1353
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اصطفاهم واجتباهم رهبم من بني خلقه أمجعني.
ومن هؤالء الرسل -أفضلهم وسيدهم وإمامهم وقائدهم -حممد (ﷺ) ،فال يصح
إميان للخلق -بعد بعثته -إال به ،فمن مل يؤمن به كان من أهل النار.
ومن اإلميان به؛ اإلميان مبا اختصه جل وعال يف اآلخرة ،من اإلكرام والتبجيل
والتشريف بني اخلالئق ،ومن ذلك اإلكرام؛ ما حيصل له يوم الديِّن ،أبن يعطى لواء احلمد
بيده الشريفةُ ،حيشر مجيع األنبياء والرسل حتت لوائه ،ويكونون حتت رايته تبع ا له.
مقام يغبطه األولون واآلخرون ،شرف وأي شرف ،كرم وأي كرم ،منزلة عظمى له عند
ربه ،ال يدانيها أي منزلة ،مقدم يف الدنيا واآلخرة.
وهذا التشريف والتكرمي له يوم القيامة على غريه من اخللق؛ جعلين أرغب يف دراسة
نصوص لواء احلمد دراسة عقدية ،أمسيته :بـ"لواء احلمد دراسة عقدية".
أهمية البحث
تتبني أمهية البحث من خالل النقاط اآلتية:
 -1عالقة موضوع البحث بركنني من أركان اإلميان الستة ،وهو اإلميان ابلرسل وابليوم
اآلخر.
 -2دراسة أحاديث النيب (ﷺ) تزيد العبد حمبة وإمياانا به.
 -3عناية أهل العلم بذكر خصائص النيب (ﷺ).
 -4توضح هذه الدراسة حمبة أهل السنة للنيب (ﷺ).
أسباب اخخيار البحث:
من أهم األسباب الختيار البحث ،األسباب التالية:
 -1ما ذكر يف أمهية املوضوع.
 -2رغبيت يف دراسة أحاديث لواء النيب (ﷺ).
 -3الفائدة العلمية اليت سيجنيها الباحث من هذه الدراسة.
 -4كثرة املسائل املتعلقة بلواء احلمد
 -5هذا املوضوع على حسب علم مل يشمله أحد ببحث مستقل.
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أهداف البحث:
يرم البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
 -1بيان مفهوم لواء احلمد لغة ،واصطالح ا.
 -2استنباط املسائل العقدية الواردة يف رواايت لواء احلمد.
 -3إبراز فضل وشرف النيب (ﷺ) يف اآلخرة على غريه من البشر.
 -4إظهار خصائص النيب (ﷺ) وفضائله حمل عناية أهل العلم قدميا وحديثا.

عقدية.

حدود البحث:
ستكون الدراسة حمدودة يف مجع الرواايت الصحيحة للواء احلمد ،مث دراستها دراسة

الدراسات السابقة:
مل أقف على حبث علم طُرق فيه موضوع لواء احلمد؛ سواء أكان ذلك رسالة
علمية ،أو حبثا حمكما ،وإمنا يُذكر يف الغالب عند احلديث عن خصائص النيب (ﷺ) ،أو
يُذكر يف حبوث اليوم اآلخر ،وكلها بدون تفصيل وإسهاب ،وإمنا عرض لبعض الرواايت
فقط.
خطة البحث:
يشتمل البحث على :مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة.
املقدمة :اشتملت على االفتتاحية ،أمهية البحث ،وأهداف البحث ،أسباب اختيار
البحث ،وحدود البحث ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث ،ومنهجه.
وأما التمهيد :اشتمل على التعريف مبصطلحات البحث ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التعريف ابللواء لغة ،واصطالح ا ،وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :تعريف اللواء لغة.
املسألة الثانية :تعريف اللواء اصطالحا.
املطلب الثاين :التعريف ابحلمد لغة ،واصطالح ا ،وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :تعريف احلمد لغة.
- 545 -

لواء احلمد -دراسة عقدية ،د .عبد الكرمي بن عيسى الرحيلي

املسألة الثانية :تعريف احلمد اصطالح ا.
املطلب الثالث :فضل احلمد وأمهيته يف الكتاب والسنة.
املبحث األول :الرواايت الواردة يف لواء احلمد ،وفيه متهيد ،ومخسة مطالب:
التمهيد :يشمل احلديث عن عناية أهل العلم بذكر لواء احلمد.
املطلب األول :رواية أيب سعيد اخلدري -رض هللا عنه.-
املطلب الثاين :رواية عبدهللا بن عباس -رض هللا عنهما.-
املطلب الثالث :رواية أيب هريرة -رض هللا عنه.-
املطلب الرابع :رواية أنس بن مالك -رض هللا عنه.-
املطلب اخلامس :رواية عبدهللا بن سالم -رض هللا عنه.-
املبحث الثاين :املسائل العقديَّة الواردة يف رواايت لواء احلمد ،وفيه متهيد ،وأربعة مطالب:
التمهيد :يشمل احلديث عن تواضع النيب (ﷺ) ،وعدم الغلو فيه.
املطلب األول :حقيقة لواء احلمد.
املطلب الثاين :لواء احلمد يوم القيامة.
املطلب الثالث :اختصاصه (ﷺ) ابحلمد ،ولوائه ،وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :اختصاصه ابحلمد.
املسألة الثانية :اختصاصه بلواء احلمد.
املسألة الثالثة :إضافة اللواء إىل احلمد.
املطلب الرابع :فضل النيب (ﷺ) على سائر األنبياء واملرسلني.
اخلامتة.
منهج البحث:
اتبعت املنهج الوصف التحليل واالستقرائ  ،القائم على مجع الرواايت الواردة يف
موضوع البحث ،ودراستها دراسة عقدية ،مع اتباع اخلطوات املنهجية يف البحوث العلمية،
وه :
 -1عزو اآلايت الواردة بذكر اسم السورة ورقم اآلية ،مع كتابتها ابلرسم العثماين.
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 -2ختريج األحاديث النبوية ،فما كان منها يف الصحيحني أو أحدمها؛ فإنين أكتف
ابلعزو إليهما ،أو إىل أحدمها ،وما كان يف غريمها؛ فإنين أذكر من أخرجه دون
استيعاب ،مع ذكر أقوال أهل العلم يف احلكم عليها إ ْن وجد.
 -3إيضاح املسائل العقدية والتعليق عليها حسب ما يقتضيه املقام.
 -4توثيق النقول واألقوال من مصادرها املعتمدة.
 -5ذكر معاين األلفاظ الغريبة.
 -6عمل الفهارس العلمية الالزمة.
هذا ،وأسأل هللا التوفيق والسداد ،وأن جيعل هذا البحث خالصا ،وأن ينفع به
املسلمني ،إنه جواد كرمي.
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الخمهيد :الخعريف مبصطلحات البحث
املطلب األول :الخعريف باللواء لغة ،واصطالحاً
وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :تعريف اللواء لغة:
اللواء يف اللغة العربية كلمة مفردة ،جتمع ألوية ،وألوايت وهذا مجع اجلمع؛ أنشد
األمحر يف نعت اخليل :جنح النواص حنو ألوايهتا.)1(.
ومس ابللواء؛ ألنه يلوى على رحمه ،تقول :الوت احلية احلية لواء :التوت عليها.
والتوى املاء يف جمراه وتلوى :انعطف ومل جير على االستقامة.)2(.
ويطلق اللواء يف لغة العرب على:
 )1لواء اجليش ،وإمنا أطلقه لشهرته؛ قالت ليلى األخيلية:
()3
حتت اللواء على اخلميس زعيما
حىت إذا رفع اللواء رأيته
()4
 )2الراية" :وقد يسمى اللواء راية كما قيل :كانت راية عل يوم صفني محراء ،وراية
( )1املرس  ،أبو احلسن عل بن إمساعيل بن سيده" .احملكم واحمليط األعظم" .حتقيق :عبد احلميد
هنداوي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،هـ)456 :10 ،؛ وابن منظور ،حممد بن
مكرم األفريق " .لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1413 ،ه).266 :15 ،
( )2انظر :ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي " .مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السالم حممد
هارون( .ط ،4مكتبة احتاد الكتاب العرب 1423 ،ه)218 :5 ،؛ املرس " ،احملكم واحمليط
األعظم"454 :10 ،؛ ابن منظورـ" ،لسان العرب"263 :15 ،؛ الزبيدي ،حممد مرتضى" .اتج
العروس بشرح القاموس "( .بنغازى :دار ليبيا ،واتريخ ط).486 :39 ،
( )3ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن األزدي" .مجهرة اللغة" .حتقيق :رمزي منري بعلبك ( .ط،1
بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م)246 :1 ،؛ والزبيدي" ،اتج العروس".491 :39 ،
( )4ذكر بعض أهل العلم أن اللواء غري الراية ،فقالوا :اللواء ،ما يعقد يف طرف الرمح ويلوى معه ،وبذلك
مس لواء ،والراية ثوب جيعل يف طرف الرمح وخيلى هبيئته تصفقه الريح ،وقيل :ال فرق بينهما فيكون
على هذا مرتادفاا .انظر :العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن عل بن حجر" .فتح الباري شرح صحيح
البخاري" .تصحيح وتعليق :الشيخ عبد العزيز بن ابز ،وإكمال التعليقات :تلميذه عل بن عبد
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خالد سوداء "( )1وقيل يف هذا:
()2
كتائب عاقدين هلم لوااي
غداة تسايلت من كل أوب
 )3اللواء الذي يعقد لألمري(.)3
وألوى اللواء :عمله أو رفعه ،وال يقال لواه .وأَلْوى :خاط لِواء األ َِمريَ .ومجع لَِواء
ْاأل َِمري :أَلْ ِوية ،وأَلْواء(.)4
إذا؛ فاللواء يف لغة العرب يطلق على :لواء اجليش ،والراية ،وما يُعقد لألمري.
=

العزيز الشبل( .ط ،1الرايض :دار السالم للنشر والتوزيع1421 ،ه)126 :6 ،؛ .94
العيين ،بدر الدين أبو حممد" .عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( .بريوت :دار الفكر،
الكجرايت ،مجال الدين ،حممد طاهر بن عل
بدون اتريخ ط)232 :14 ،؛ .110
الصديق اهلندي ال َفت َِّين" .جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار"( .ط ،3مطبعة
جملس دائرة املعارف العثمانية1387 ،هـ).617 :5 ،
( )1احلريب ،إبراهيم ابن اسحاق أبو اسحاق" .غريب احلديث" .حتقيق د .سليمان ابراهيم العايد.
(ط ،1مكة املكرمة :جامعة ام القرى1405 ،هـ)776 :2 ،؛ واليحصيب ،القاض أبو الفضل
عياض بن موسى بن عياض السبيت املالك " .مشارق األنوار على صحاح اآلاثر"( .املكتبة العتيقة
ودار الرتاث)366 :1 ،؛ وابن األثري ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد الشيباين اجلزري.
"النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،وحممود حممد الطناح ( ،بريوت:
املكتبة العلمية1399 ،هـ).279 :4 ،
( )2الزبيدي" ،اتج العروس"491 :39 ،؛ وابن منظور" ،لسان العرب"266 :15 ،؛ وجمموعة من
العلماء" .املعجم الوسيط"( .ط ،2مصر :دار املعارف ،بدون اتريخ ط).848 :2 ،
( )3الزبيدي" ،اتج العروس" .96 ،491 :39 ،اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب،
"الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية" .حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار( .ط  ،4بريوت :دار العلم
للماليني 1407 ،هـ).2486 :6 ،
( )4األزهري ،أبو منصور حممد بن أمحد" .معجم هتذيب اللغة" .حتقيق د .رايض زك قاسم( .ط،1
بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع1422 ،ه)321-320 :15 ،؛ جمموعة من العلماء،
"املعجم الوسيط".848 :2 ،
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املسألة الثانية :تعريف اللواء اصطالحاً:
من نظر وأتمل يف معىن اللواء يف لغة العرب؛ تبني له أن معناه يف االصطالح ال خيرج
ْ
يف الغالب عن املعىن اللغوي.
لذا ميكن أن يُعرف يف االصطالح أبنه:
ثوب جيعل يف طرف الرمح ،يكون مرتفعا ،حيمله قائد اجليش يف الغالب ،متحركا
تبعا له ،ليعتمدوا عليه ويرجعوا إليه ،وال
حبركته ،يدور معه حيث دار ،ويكون الناس وراءه ا
()1
مينعه ذلك من القتال به ،بل يقاتل به ممس اكا له أشد القتال ،وال يليق إبمساكه كل أحد .
املطلب الثاني :الخعريف باحلمد لغة ،واصطالحاً
وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :تعريف احلمد لغة:
احلمد يف لغة العرب :نقيض الذم ،وهو الثناءُ الكامل ابلفضائل للمحمود على جهة
وحممود.
دت فالانا أمحده محدا فهو محيد
ٌ
التعظيم واالحرتام ،تقولَ :مح ُ
قال ابن فارس -رمحه هللا(( :-احلاء وامليم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على
خالف الذم ،يقال :محدت فالانا أمحده ،ورجل حممود وحممد؛ إذا كثرت خصاله احملمودة
غري املذمومة"(" ،)2والتحميد :كثرة محد هللا حبسن احملامد))(.)3
( )1انظر :العسقالين" ،فتح الباري"126 :6 ،؛ العيين" ،عمدة القاري"232 :14 ،؛ والسيوط  ،عبد
الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين" .التوشيح شرح اجلامع الصحيح" .حتقيق :رضوان جامع رضوان.
(ط ،1مكتبة الرشد ،الرايض 1419 ،ه)1983 :5 ،؛ والقاري ،عل بن سلطان حممد ،ملال
عل " .شرح الشفا"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1421 ،هـ)443 :1 ،؛ والقسطالين.
"شرح الزرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية"( .بريوت ،دار املعرفة بدون ،اتريخ الطبعة)،
290 :12؛ املباركفورى ،عبد الرمحن بن عبد الرحيم" .حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي".
(بريوت :دار الكتب العلمية).266 :5 ،
( )2ابن قارس" ،مقاييس اللغة"100 :2 ،؛ األزهري" ،هتذيب اللغة"251 :4 ،؛ الفريوزآابدى ،جمد الدين
أبو طاهر حممد بن يعقوب" .القاموس احمليط" .حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة،
قسوس ( .ط  ،8بريوت :مؤسسة الرسالة 1426 ،هـ)( ،ص.)278 :
إبشراف :حممد نعيم العر ُ
( )3انظر :الفراهيدي ،اخلليل" .كتاب العني" .حتقيق :د مهدي املخزوم  ،د إبراهيم السامرائ ( .دار
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املسألة الثانية :تعريف احلمد اصطالحاً:
مل أجد فرقا واضحا بني التعريف اللغوي واالصطالح للحمد؛ إال يف األلفاظ دون املعاين.
فاحلمد هو :الثناء على املنعم ابللسان واجلنان واألركان.
قال ابن القيم -رمحه هللا(( :-احلمد :إخبار عن حماسن احملمود مع حبه وإجالله
وتعظيمه))(.)1
ومحد هللا هو(( :الثناء على هللا بصفات الكمال ،وأبفعاله الدائرة بني الفضل والعدل،
فله احلمد الكامل ،جبميع الوجوه))(.)2
املطلب الثالث :فضل احلمد وأهميخه يف الكخاب والسنة.
من أفضل الكلمات اليت ينطق هبا اللسان ،ويعتقد هبا اجلنان ،وهتتز هلا األركان؛ محد
هللا تعاىل.
فاحلمد شأنه عظيم ،ومقامه رفيع ،ومنزلته عالية يف ال ِّدين ،افتتح هللا كتابه بـ ﭐ
()3
ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ  ،واختتم به بعض سوره بقوله :ﱡﭐ ﱋ
=

ومكتبة اهلالل)188 :3 ،؛ اجلوهري" ،الصحاح"466 :2 ،؛ ابن األثري" ،النهاية يف غريب
احلديث واألثر"437 :1 ،؛ ابن منظور" ،لسان العرب".155 :3 ،
( )1ابن قيم اجلوزية" ،بدائع الفوائد"( .بريوت :دار الكتاب العريب)93 :2 ،؛ وابن تيمية ،شيخ
اإلسالم أمحد بن عبد احلليم" .جمموع فتاوى" .مجع وترتيب :عبد الرمحن بن قاسم وساعده ابنه
حممد( .ط ، 1جممع امللك فهد  ،إبشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،
 1416ه).312 :14 ،
( )2السعدي ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا" .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" .احملقق:
عبد الرمحن بن معال اللوحيق( .ط ،1مؤسسة الرسالة1420 ،هـ)( ،ص)39 :؛  .70السعدي،
أبو عبد هللا ،عبد الرمحن بن انصر" .تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن"( .ط،1
اململكة العربية السعودية :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1422 ،هـ):1 ،
10؛ الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد" .املفردات يف غريب القرآن" .حتقيق :حممد
خليل عيتاين( .ط ،2بريوت :دار املعرفة للطبعة والنشر والتوزيع1420 ،هـ)( .ص.)256 :
( )3سورة الفاحتة ،اآلية.)2( :
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()1

ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ  ،فربنا :ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑﱠ(.)2
فهو احلميد من مجيع الوجوه ،محدا يليق جبالله ،وعظيم سلطانه ،وهو أعظم ما يـُ َعظَّم
به الرب ،ويُدعى به ،قال رسول هللا (ﷺ)« :أفضل الدعاء احلمد هلل»( ،)3فاحملروم من ُحرم
هذه الكلمة ،ألهنا عظيمة جليلة عند هللا ،ومن ِعظم فضلها وعلو مقامها؛ أهنا متأل ميزان
احلامد ثواابا ،بل إهنا متأل ما بني السماء واألرض؛ وذلك ملا اشتملت عليه من وصف الرب
بصفات الكمال واجلالل ،قال رسول هللا (ﷺ)« :واحلمد هلل متأل امليزان ،وسبحان هللا
واحلمد هلل متآلن أو متأل ما بني السموات واألرض»(.)4
قال ابن القيم -رمحه هللا(( :-فاحلمد أَوسع الصفات ،وأَعم املدائح...؛ ألَن مجيع
أَمسائه تبارك وتعاىل محد ،وصفاته محد ،وأفعاله محد ،وأحكامه محد ،وعدله محد ،وانتقامه
من أعدائه محد ،وفضله يف إحسانه إىل أوليائه محد ،واخللق واألمر إِمنا قام حبمده ،ووجد
حبمده ،وظهر حبمده ،وكان الغاية ه محده ،فحمده سبب ذلك وغايته ،ومظهره وحامله،
فحمده روح كل ش ء ،وقيام كل ش ء حبمده ،وسراين محده يف املوجودات وظهور آاثره

( )1سورة الزمر ،اآلية.)75( :
( )2سورة القصص ،اآلية.)70( :
( )3أخرجه ابن ماجه (أبواب األدب ،ابب فضل احلامدين) ،711 :4 ،ح ( ) 3800؛ والرتمذي
(أبواب الدعوات عن رسول هللا  ،ابب ما جاء أن دعوة املسلم مستجابة) ،325 :5 ،ح
( ،)3383وقال" :هذا حديث حسن غريب"؛ والبُسيت ،حممد بن حبان أبو حامت" .صحيح ابن
حبان برتتيب ابن بلبان" .حتقيق :شعيب األرنؤوط( .ط  ،3بريوت :مؤسسة الرسالة 1414 ،هـ).
(ابب األذكار ،ذكر البيان أبن احلمد هلل جل وعال من أفضل الدعاء ،والتهليل له من أفضل
الذكر) ،126 :3 ،ح()846؛ واحلاكم يف "املستدرك"( ،كتاب الدعاء ،والتكبري ،والتهليل،
والتسبيح والذكر) ،676 :1 ،ح( ،)1834قال احلاكم " :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل
خيرجاه"؛ قال األلباين يف "صحيح اجلامع"" :،248 :1 ،حسن".
( )4أخرجه مسلم يف (كتاب الطهارة ،ابب فضل الوضوء) ،203 :1 ،ح(.)223
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فيه أَمر مشهود ابألَبصار والبصائر))(.)1
وهذه املنزلة العظيمة منزلة احلمد ،كان املقدم هلا والسابق فيها نبينا (ﷺ) ،فهو حممد،
وأمحد ،واحلامد لربه يف دنياه وأخراه ،وهو الذي يلهم ابحلمد ،ويعطى لواء احلمد.
فظهر من خالل هذه األدلة أن احلمد ((شأنه عظيم ،وثوابه جزيل ،ويرتتّب عليه من
األجر والثواب ما ال يعلمه إالّ هللا ،وأهله هم احلَِريُّون يوم القيامة أبعلى املقامات ،وأرفع
الرتب ،وأعلى املنازل...،فلله احلمد على نعمائه ،وله الشكر على وافر فضله ،وجزيل عطائه،
ُّ
()2
حيب ربُّنا ويرضى)) .
محدا كثريا طيّب ا مبارك ا كما ُّ

( )1ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرع أبو عبد هللا" .طريق اهلجرتني وابب السعادتني".
حتقيق :عمر بن حممود أبو عمر( .ط  ،2الدمام :دار ابن القيم1414 ،هـ)( ،ص)125 :؛ وابن
قيم اجلوزية" .الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة" .حتقيق د .عل بن حممد الدخيل هللا( .ط.2
الرايض :دار العاصمة1418 ،هـ).1479-1478 :4 ،
( )2البدر ،عبدالرزاق بن عبداحملسن" .فقه األدعية واألذكار"( .مطابع احلميض )236 :1 ،؛
والسعدون ،د.وليد بن عيسى" .احلمد على ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاحل"( .ط،1
دار رواء للنشر 1431 ،هـ)؛ الغرييب ،عبد الرمحن بن عابد" .احلمد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية
دراسة موضوعية"( .ط ،1ديب :مجعية دار الرب 1432 ،هـ).
وهذان الكتاابن يف احلمد ،للدكتور وليد ،والدكتور عبدالرمحن ،مل يتطرقا للواء احلمد إال يف
صفحات يسرية؛ ألن كتاهبما خاص مبوضوع احلمد.
الكتاب األول :احلمد على ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاحل ،د .وليد السعدون.
فإنه ذكر لواء احلمد يف نصف صفحة فقط يف (ص ،)63 :ذكر حديث أيب سعيد اخلدري  ،مث
أتعبه بقول الطييب ومل خيرج قوله ،والتوربشيت ومل خيرج قوله أيض ا ،واملباركفوري رمحهم هللا.
وأما الكتاب الثاين :احلمد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية دراسة موضوعية ،عبد الرمحن بن عابد الغرييب.
فإنه ذكر احلديث يف موطنني إذا مجعنامها ال يتجاوزان صفحة واحدة يف ( ،)262،275مث علق
يف (ص ، ) 275 :بقوله ( :ومن ذلك يفهم :أن اترك احلمد ال أيوي إىل لواء النيب  يوم القيامة،
وال أشد من ذلك احلرمان ،وسيندم اإلنسان على ذلك أشد الندم حني ال ينفع الندم).
وجل كالمهما عن احلمد ومسائله يف الدنيا واآلخرة.
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املبحث األول:الروايات الواردة يف لواء احلمد
الخمهيد :عناية أهل العلم بذكر لواء احلمد
لواء احلمد لواء عظيم ،مقامه مقام كرمي ،رافعه سيد العاملني ،أمام اخللق أمجعني ،يف
يوم يُعز هللا فيه املؤمنني.
اهتم واعتىن به أهل العلم يف كتبهم ،فمنهم من ذكره وعنون له يف أبواب مستقلة ،كما
فعل ابن حبان يف صحيحه حيث قال " :ذكر اإلخبار أبن األنبياء أوهلم وآخرهم يكونون يف
القيامة حتت لواء املصطفى (ﷺ)"( ،)1واملقريزي يف كتابه إمتاع األمساع ،قال" :الثانية
والسبعون :أنه (ﷺ) صاحب اللواء األعظم يوم القيامة" )2(،وحممد بن يوسف الصاحل -
رمحه هللا -يف كتابه سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،قال" :الباب الثاين يف كسوته
(ﷺ) يف املوقف ،ومكانه وأمته وكون لواء احلمد بيده (ﷺ)" )3(،والشيخ حافظ احلكم -
()4
رمحه هللا -يف كتابه معارج القبول ،قال" :فصل :يف األحاديث الواردة عن لواء احلمد".
وغريهم من أهل العلم.
ومنهم من ذكره ضمن خصائص النيب (ﷺ) ،ومنهم من ذكره حتت احلديث عن اليوم
اآلخر.

(.398 :14 )1
(.340 :10 )2
(.454 :12 )3
(.884 :2 )4
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املطلب األول :رواية أبي سعيد اخلدري .
عن أيب سعيد اخلدري –رض هللا عنه -قال :قال رسول هللا (ﷺ)« :أان سيد ولد
آدم يوم القيامة وال فخر ،وبيدي لواء احلمد وال فخر ،وما من نيب يومئذ آدم فمن سواه إال
حتت لوائي ،وأان أول من تنشق عنه األرض وال فخر»(.)1

( ) 1أخرجه الرتمذي (أبواب املناقب عن رسول هللا (ﷺ)  ،ابب يف فضل النيب صلى هللا عليه
وسلم) ،587 :5 ،ح ( ،) 3615وقال الرتمذي " :وهذا حديث حسن صحيح"؛ وأبو
العباس حممد بن إسحاق النيسابوري" .حديث السراج" .ختريج :زاهر بن طاهر الشحام ،
حتقيق :أبو عبد هللا حسني بن عكاشة بن رمضان( .ط ، 1الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،
1425ه) ،235 :3 ،ح( )2627؛ واآلجري" ،الشريعة"( ،كتاب اإلميان والتصديق أبن
اجلنة والنار خملوقتان ،وأن نعيم اجلنة ال ينقطع عن أهلها أبدا ،وأن عذاب النار ال ينقطع
عن أهلها أبدا  -ابب ذكر فضل نبينا صلى هللا عليه وسلم يف اآلخرة على سائر األنبياء
عليهم السالم) ،1591 :4 ،ح ( )1075وح( ، )1076كلهم من طريق ابن أيب عمر ،عن
سفيان ،عن عل بن زيد بن جدعان ،عن أيب نضرة ،عن أيب سعيد  ،واللفظ للرتمذي.
وصحح احلديث األلباين يف "صحيح اجلامع" ،309 :1 ،برقم ( ،) 1468وقال الشيخ
الوادع  ،مقبل بن هادي" .الشفاعة"1428( .ه)( ،ص" :) 39 :هذا حديث حسن".

- 555 -

لواء احلمد -دراسة عقدية ،د .عبد الكرمي بن عيسى الرحيلي

املطلب الثاني :رواية عبداهلل بن عباس –رضي اهلل عنهما .-
عن أيب نضرة ،قال :خطبنا ابن عباس رض هللا عنهما على منرب البصرة ،فقال :قال
رسول هللا (ﷺ)« :إنه مل يكن نيب إال له دعوة قد تَنَ َّج َزَها يف الدنيا ،وإين قد اختبأت دعويت
شفاعة ألميت ،وأان سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر ،وأان أول من تنشق عنه األرض وال
فخر ،وبيدي لواء احلمد وال فخر ،آدم فمن دونه حتت لوائي وال فخر.)1(»...

( )1أخرجه أمحد ،الشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل" .مسند اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيق :أمحد شاكر.
(ط ،1القاهرة :دار احلديث1416 ،ه) ،152 :3،ح( )2546وح()2692؛ وأبو داود الطيالس ،
سليمان بن داود الفارس البصري" .مسند الطيالس "( .بريوت ،دار املعرفه) ،430 :4 ،ح()2834؛
والدارم  ،اإلمام أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل" .سنن الدارم " .حتقيق د.مصطفى ديب
البغا( .ط ،3دمشق :دار القلم 1417 ،ه) ( .ص )122 :ح()184؛ وأبو يعلى املوصل " .مسند
أيب يعلى" .حتقيق حسني سليم أسد( .ط ،1دمشق :دار املأمون 1404 ،ه) ،213 :4 ،ح ()2328؛
وابن شاهني ،أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد" .جزء من حديث أيب حفص عمر بن أمحد
ابن شاهني عن شيوخه" .اعتىن به :هشام بن حممد( .ط ،1الرايض :أضواء السلف1418 ،هـ)( .ص:
 )24ح()15؛ والاللكائ  ،هبة هللا بن احلسن بن منصور ،أبو القاسم" .شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة" .حتقيق :د .أمحد سعد محدان( .الرايض :دار طيبة،
1402هـ) ،539 :3 ،ح()843؛ والبيهق  ،أبو بكر أمحد بن احلسني" .شعب اإلميان" .حتقيق :حممد
السعيد بسيوين زغلول( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1410 ،هـ) ،74 :3 ،ح()1408؛ و َّالزيْـنَيبِ ،طَراد
بن حممد بن عل اهلامش أبو الفوارس" .تسعة جمالس من أمايل طراد بن حممد الزينيب"( .ط ،1خمطوط نُشر
يف برانمج جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية2004 ،م)( .ص )51 :ح( ،)45كلهم من
طريق محاد بن سلمة ،عن عل بن زيد ،عن أيب نضرة ،قال :خطبنا ابن عباس  ،واللفظ ألمحد.
قال أمحد شاكر" :153 :3 :إسناده صحيح" ،وقال حمققو املسند" ،332 :4 :حسن لغريه"،
قال اهليثم  ،على بن ايب بكر" .جممع الزوائد"( .القاهره :دار الراين للرتاث 1407 ،ه):10 ،
" : 373رواه أبو يعلى ،وأمحد ،وفيه عل بن زيد ،وقد وثق على ضعفه ،وبقية رجاهلما رجال
الصحيح" ،وقال الشيخ مقبل الوادع يف كتابه الشفاعة (ص" :)29 :قال أبو عبدالرمحن :عل بن
زيد صاحلٌ يف الشواهد واملتابعات ،وهو هنا يف الشواهد".
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املطلب الثالث :رواية أبي هريرة –رضي اهلل عنه .-
عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا (ﷺ)« :فضلت خبصال ست مل يعطهن أحد
قبلي :غفر يل ما تقدم من ذنيب وما أتخر ،وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي ،وجعلت
أميت خري األمم ،وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ،وأعطيت الكوثر ،ونصرت
ابلرعب )1(،والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء احلمد يوم القيامة ،حتته آدم فمن
دونه»(.)2

( )1الرعب :الفزع ،واملعىن :أنه يقع يف قلوب األعداء الفزع من مسرية شهر .ابن اجلوزي ،أبو الفرج.
"كشف املشكل من حديث الصحيحني" .حتقيق :عل حسني( .الرايض :دار الوطن)41 :3 ،؛
العيين" ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري".142 :24 ،
( )2أخرجه البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو" .مسند البزار" .حتقيق :حمفوظ الرمحن زين هللا ،وعادل بن
سعد وصربي عبد اخلالق الشافع ( .ط  ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم2009 ،م):14 ،
 ،393ح()8133؛ والسراج يف مسنده (ابب ذكر ما خص هللا به نبيه (ﷺ) دون سائر األنبياء
من األشياء عليهم السالم) (ص)174 :ح( ،)490قال حمقق الكتاب" :إسناده حسن"؛ و
ِ
السلَف أمحد بن حممد بن أمحد ِسلَ َفه" .الطيورايت" .حتقيق:
األصبهاين ،صدر الدين ،أبو طاهر ّ
دمسان حيىي معايل ،عباس صخر( .ط .1الرايض :مكتبة أضواء السلف 1425 ،هـ)،933 :3 ،
ح( ،)864قال حمقق الكتاب" :حديث صحيح" ،قال اهليثم يف "جممع الزوائد ومنبع الفوائد"،
" :269 :8رواه البزار ،وإسناده جيد" ،وقال السيوط  ،جالل الدين" .اخلصائص الكربى".
(بريوت ،دار الكتب العلمية1405 ،هـ)" :336 :2 ،وأخرج البزار بسند جيد"
وطرق هذا احلديث على النحو اآليت:
 وطريق البزار والسراج عن كثري بن زيد ،عن الوليد بن رابح ،عن أيب هريرة  ،واللفظ للبزار.ِ
السلَف عبد هللا بن جعفر عن سهيل بن أيب صاحل ،عن أبيه ،عن أيب هريرة –
 وطريق أبو طاهر ّرض هللا عنه.-
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املطلب الرابع :رواية أنس بن مالك –رضي اهلل عنه .-
عن أنس بن مالك  قال :مسعت رسول هللا (ﷺ)« :إين ألول الناس تنشق
األرض عن مججميت يوم القيامة وال فخر ،وأعطى لواء احلمد وال فخر ،وأان سيد الناس يوم
القيامة وال فخر ،وأان أول من يدخل اجلنة يوم القيامة وال فخر.)1(»...

( )1أخرجه أمحد ،451 :19 ،ح ()12469؛ واملروزي ،حممد بن نصر" .تعظيم قدر الصالة" .حتقيق
كمال بن سامل( .القاهرة :مكتبة العلم ،بدون ذكر اتريخ ط) ،276 :1 ،ح()268؛ والدارم يف
"سننه" ،198 :1 ،ح()53؛ وابن خزمية ،اإلمام أبو بكر حممد بن إسحاق" .كتاب التوحيد
وإثبات صفات الرب" .دراسة وحتقيق د .عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان( .ط ،6الرايض :مكتبة
الرشد للنشر والتوزيع1418 ،هـ)710 :2 ،؛ واخلرائط  ،أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن
سهل بن شاكر السامري" .مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها" .حتقيق :أمين عبد اجلابر
البحريي( .ط ،1القاهرة :دار اآلفاق العربية 1419 ،ه) ،ص )175( :ح()530؛ وابن مندة،
احلافظ حممد بن إسحاق بن حي " .اإلميان" .حتقيق أ.د .عل بن انصر الفقيه ( .ط ،4الرايض:
دار الفضيلة للنشر والتوزيع1421 ،ه) ،846 :2 ،ح( ،)877وقال " :هذا حديث صحيح"؛
والبيهق يف "شعب اإلميان"  ،74 :3ح()1409؛ والبيهق  ،أبو بكر أمحد بن احلسني" .دالئل
النبوة" .حتقيق :د.عبداملعط قلعج ( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1405 ،ه)،479 :5 ،
كلهم من طريق الليث بن سعد ،عن يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن اهلاد ،عن عمرو بن أيب عمرو،
عن أنس بن مالك -رض هللا عنه ،-واللفظ ألمحد.
قال األلباين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين" .سلسلة األحاديث الصحيحة وش ء من فقهها
وفوائدها"( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع)" :100 :4 .سنده جيد ،رجاله رجال
الشيخني"؛ وقال حمققو املسند "إسناده جيد" ،وقال الشيخ مقبل الوادع يف كتابه الشفاعة (ص" :)51 :
احلديث رجاله رجال الصحيح"
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املطلب اخلامس :رواية عبداهلل بن سالم –رضي اهلل عنه .-
عن عبدهللا بن سالم  ،قال :قال رسول هللا (ﷺ)« :أان سيد ولد آدم يوم
القيامة وال فخر ،وأول من تنشق عنه األرض ،وأول شافع ومشفع ،بيدي لواء احلمد ،حتيت
آدم فمن دونه»(.)1

( )1أخرجه أبو يعلى يف "مسنده" ،480 :13 ،ح()7493؛ وابن حبان يف "صحيحه" يف (ابب احلوض
والشفاعة -ذكر اإلخبار أبن األنبياء أوهلم وآخرهم يكونون يف القيامة حتت لواء املصطفى صلى هللا
عليه وسلم) ( )398/14ح( ،)6478قال حمققه" :حديث صحيح لغريه "؛ والطرباين ،سليمان بن
أمحد بن أيوب أبو القاسم" .املعجم الكبري" .حتقيق :محدي بن عبداجمليد السلف ( ،ط  ،3املوصل:
مكتبة العلوم واحلكم 1404 ،هـ) ،166 :13 .ح()399؛ والاللكائ يف "شرح أصول اعتقاد أهل
السنة واجلماعة" ،869 :4 ،ح()1456؛ والبيهق  ،أمحد بن احلسني بن عل " .البعث والنشور
للبيهق " .حتقيق :الشيخ عامر أمحد حيدر( .ط ،1بريوت :مركز اخلدمات واألحباث الثقافية،
1406ه)ـ( ،ص )332 :ح()446؛ واملقدس  ،الضياء" .األحاديث املختارة" .حتقيق :عبد امللك
بن دهيش( .ط ،3مكة :مكتبة النهضة احلديثة2000 ،م) ،455 :9 ،ح( ،)428كلهم من طريق
عمرو بن عثمان الكاليب ،حدثنا موسى بن أعني ،عن معمر بن راشد ،عن حممد بن عبد هللا بن أيب
يعقوب ،عن بشر بن شغاف ،عن عبد هللا بن سالم  ،واللفظ أليب يعلى.
قال ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرش " .البداية والنهاية"( .بريوت :مكتبة املعارف،
بدون ذكر اتريخ ) " :369 :19 ،إسناده ال أبس به" ،قال اهليثم يف "جممع الزوائد ومنبع
الفوائد"" : ،254 :8 ،رواه أبو يعلى والطرباين ،وفيه عمرو بن عثمان الكاليب؛ وثقه ابن حبان
على ضعفه ،وبقية رجاله ثقات" ،قال األلباين يف "السلسلة الصحيحة" " :إسناده صحيح"
( ،)101/4وصححه يف "صحيح اجلامع" ،309 :1 ،برقم ( ،)1468وقال الشيخ مقبل الوادع
يف كتابه الشفاعة (ص" :)42 :فاحلديث حسن لغريه لكثرة شواهده".
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املبحث الثاني :املسائل العقديَّة الواردة يف روايات لواء احلمد
الخمهيد :تواضع النيب (ﷺ) ،وعدم الغلو فيه
من نظر يف سرية النيب (ﷺ) وجده أعظم الناس تواضعا ،وأكثر اخللق حتداثا بنعمة هللا
عليه ،مل يكن من املتكربين ،بل كان سيد املتواضعني ،وصفه ربه جل وعال بصفة العبودية،
فقال تعاىل :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ ( )1ومن ِ
وصف ابلعبودية؛ ال ميكن له أن
َْ
()2
يتفاخر أو يتعاظم على اخللق؛ بل كان يقول« :أفال أكون عبداً شكوراً» .
حث أمته على التواضع ،فقال« :إن هللا أوحى إيل أن تواضعوا؛ حىت ال يفخر أحد
َّ
على أحد»( ،)3فمن تواضع هلل رفعه هللا« ،وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا»( ،)4أي ((يف
الدنيا أبن يثبت له يف القلوب احملبة واملكانة ،أو يف اآلخرة أبن ينيله الرفعة فيها لتواضعه يف
الدنيا ،أو فيهما))( ،)5قال ابن احلاج -رمحه هللا(( :-من أراد الرفعة فليتواضع هلل تعاىل))(.)6
ونبينا (ﷺ) انل أعلى مقامات العلو والرفعة يف اآلخرة ،ومن تلك:
َّ
أن لواء احلمد بيده يوم القيامة ،وأن مجيع اخلالئق حتت لوائه ،آدم -عليه الصالة
والسالم ،-ومن دونه من األنبياء والرسل ،واخلالئق أمجعني ،ومع هذا التميز والفضل والشرف
( )1سورة اإلسراء ،اآلية.)1( :
( )2رواه البخاري يف (كتاب تفسري القرآن -ابب :ﱡﭐﱇﱈﱉ ﱊﱋ ﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ) ،135 :6 ،ح( ،)4837ومسلم يف (كتاب التوبة -ابب أفال أكون
عبدا شكورا) ،141 :8 ،ح( )7228واللفظ له.
( )3رواه مسلم يف ( كتاب صفة النار -ابب صفات أهل اجلنة وأهل النار) ،160 :8 ،ح(.)7312
( )4رواه مسلم يف ( كتاب اآلداب -ابب التواضع) ،21 :8 ،ح(.)6684
( )5الزرقاين" ،شرح الزرقاين على املوطأ"678 :4 ،؛ والقاض عياض" .إكمال املعلم بفوائد مسلم" .حتقيق :حيىي
إمساعيل( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1419 ،هـ)59 :8 ،؛ والنووي ،إمام حم الدين أبو زكراي حي بن
شرف" .شرح صحيح مسلم بن احلجاج" .إعداد :جمموعة أساتذة متخصصني إبشراف عل بن عبد احلميد
بلطه ج ( .ط ،1بريوت :دار اخلري للطباعة والنشر1414 ،ه).142 :16 ،
( )6ابن احلاج ،أبو عبد هللا حممد العبدري املالك " .املدخل"( .دار الرتاث ،بدون طبعة وبدون
اتريخ).120 :2 ،
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واخلصوصية للنيب (ﷺ) مل نر منه إال التواضع الذي بلغ منتهاه ،حيث قال« " :وال فخر»،
"أي :أن هذه الفضيلة اليت نلتها كرامة من هللا ،مل أنلها من قبل نفس  ،وال بلغتها بقويت ،فليس
يل أن أفتخر هبا"(.)1
قال مال عل قاري -رمحه هللا «(( :-وال فخر» ،أي :وال أقوله تفاخرا بل اعتدادا
بفضله ،وحتداثا بنعمته ،وتبليغا ملا أمرت به ،وقيل :ال أفتخر بذلك؛ بل فخري مبن أعطاين
هذه املرتبة))( (( ،)2وقيل :ال أفتخر بذلك؛ ألنه ما حصل بسعي وكسيب حىت أفتخر به))()3؛
((بل أذكره إظهارا لفضله الكامل وإنعامه السابغ عل  ،ألين مأمور بذلك ،قال هللا جل جالله:
()5( )4
ﱡﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ ))  .وصدق هللا إذا يقول فيه :ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ
( )1ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر"417 :2 ،؛ واحلليم  ،احلافظ أبو عبد هللا احلسني بن
احلسن" .املنهاج يف شعب اإلميان" .حتقيق حليم حممد فوده( .ط ،1دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع 1399 ،ه)88 :2 ،؛ الطييب ،اإلمام الكبري شرف الدين حسني بن حممد" .الكاشف عن
حقائق السنن شرح مشكاة املصابيح" .حققه جمموعة من العلماء( .كراتش ابكستان :من
منشورات إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية)3646 :11 ،؛ ابن امللقن ،سراج الدين أبو حفص عمر
بن عل بن أمحد الشافع " .التوضيح لشرح اجلامع الصحيح" .احملقق :دار الفالح للبحث العلم
وحتقيق الرتاث( .ط  ،1دمشق :دار النوادر 1429 ،هـ).104 :20 ،
( )2القاري ،عل بن سلطان حممد" .مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"( .بريوت :دار الفكر):9 ،
عز ال ِّدي ِن ِ
بن ِّ
عبد اللطيف ال َكرماينّ ،احلنف ُّ " .شرح مصابيح السنة
3685؛ ابن امللَكَّ ،
حمم ُد ُ
َ
لإلمام البغوي" .حتقيق :جلنة خمتصة من احملققني إبشراف :نور الدين طالب( .ط ،1إدارة الثقافة
اإلسالمية1433 ،ه).198 :6 ،
( )3املظْ ِهري ،احلسني بن حممود احلَنَف ُّ " .املفاتيح يف شرح املصابيح" .حتقيق :جلنة خمتصة إبشراف :نور
ُ
الدين طالب( ،ط ،1الكويت :من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية ،وزارة األوقاف ،دار النوادر.
 1433هـ)105 :6 .؛ القاري" ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"3686 :9 ،؛ .120
املناوي ،الشيخ عبد الرؤوف" .فيض القدير شرح اجلامع الصغري"( .ط ،1مصر :مطبعة مصطفى
حممد 1356 ،ه).42 :3 ،
( )4سورة الضحى ،اآلية.)11( :
( )5املظْ ِهري" ،املفاتيح يف شرح املصابيح"107 :6 ،؛ املناوي" ،التيسري بشرح اجلامع الصغري":1 ،
ُ
=

- 561 -

لواء احلمد -دراسة عقدية ،د .عبد الكرمي بن عيسى الرحيلي

ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ(.)1
ومع هذا كله فليس ((ما أعطى هللا تعاىل نبينا (ﷺ) يوم القيامة من السؤدد والفضل
على مجيع األنبياء والرسل ،بعمله ،بل بتفضيل هللا تعاىل إايه ،واختصاصه له)) (.)2
والبد من التنبيه على مسألة مهمة تتعلق هبذا اجلانب؛ وه مسألة الغلو؛ فإنه ال جيوز
ألحد من اخللق أن يغلو فيه ،بعد علمه ابختصاصه بلواء احلمد؛ ألنه حذر من ذلك أشد
حتذير ،قال النيب (ﷺ)« :ال تطروين ،كما أطرت النصارى ابن مرمي ،فإمنا أان عبده ،فقولوا
عبد هللا ،ورسوله»((( )3أي :التصفوين مبا ليس يل من الصفات تلتمسون بذلك مدح  ،كما
وصفت النصارى عيسى ملا مل يكن فيه ،فنسبوه إىل أنه ابن هللا ،فكفروا بذلك وضلوا))(.)4
والغلو هو(( :جماوزة احلد أبن يزاد يف الش ء يف محده ،أو ذمه ،على ما يستحقه وحنو
ذلك))(.)5

=

375؛ املناوي" ،فيض القدير".40 :3 ،
( )1سورة النساء ،اآلية.)113( :
( )2ابن قتيبة ،أبو حممد عبد هللا بن مسلم الدينوري" .أتويل خمتلف احلديث"( .ط ،2املكتب
االسالم 1419 ،هـ)( .ص)183 :؛ الطربي املك  ،أبو العباس أمحد بن حممد" .ذخائر العقىب
يف مناقب ذوي القرىب" .حتقيق :أكرم البوش ( .ط :1مكتبة الصحابة 1415 ،ه)( .ص)75 :؛
السيوط " ،اخلصائص الكربى".378 :2 ،
( )3رواه البخاري (كتاب أحاديث األنبياء ـ ابب قول هللا :ﱥﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱤ ،167 :4 ،ح(.)3445
( )4ابن بطال ،أبو احلسن عل بن خلف بن عبد امللك" .شرح صحيح البخاري" .ضبط وتعليق:
أبو متيم ايسر بن إبراهيم( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع1420 ،ه).254 :9 ،
( )5ابن تيمية ،تق الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين" .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة
أصحاب اجلحيم" .احملقق :انصر عبد الكرمي العقل( .ط ،7بريوت :دار عامل الكتب1419 ،هـ -
1999م)328 :1 ،؛ وانظر :الشاطيب ،إبراهيم بن موسى اللخم الغرانط " .االعتصام" .حتقيق:
سليم بن عيد اهلاليل( .ط ،1السعودية :دار ابن عفان1412 ،هـ 1992 -م).392 :1 ،
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املطلب األول :حقيقة لواء احلمد.
ذكر أهل العلم أن املراد بلواء احلمد يف الرواايت الصحيحة هو:

 )1كناية عن شرفه يف اآلخرة.
وذكر بعضهم أنَّه كناية عن شرف النيب (ﷺ) الذي يظهر يوم القيامة ،فقالوا :إنه لواء
معنوي ،وممن ذهب إىل هذا القول السيوط -رمحه هللا ،-قال الصاحل -رمحه هللا(( :-وسئل
الشيخ رمحه هللا تعاىل -أي :السيوط -عن لواء احلمد هل هو لواء حقيق أو معنوي؟ فأجاب
أبنه معنوي وهو احلمد ،ألن حقيقة اللواء الراية ،وال ميسكها إال صاحب اجليش ،فاملراد ... :أنه
يشهر ابحلمد إذ ذاك)) ( .)1قال املناوي -رمحه هللا(( :-وما ذكره -السيوط -ليس من عندايته بل
هو أحد قولني نقلهما الطييب وغريه))( ،)2قال الطييب -رمحه هللا(( :-أقول :فعلى هذا لواء احلمد
عبارة عن الشهرة وانفراده ابحلمد على رؤوس اخلالئق ،وحيتمل أن يكون حلمده لواء يوم القيامة
حقيقة يسمى :لواء احلمد))( ،)3وقد سبقه هلذا القول إبراهيم أبو إسحاق ابن قرقول -رمحه هللا-
حيث قال(( :قوله« :لَِواء احلَ ْم ِد بِيَ ِدي» حيتمل أن يكون بيده لواء حقيقة يسمى لواء احلمد
وحيتمل أن يريد به انفراده يوم القيامة ابحلمد ،وشهرته به على رؤوس اخللق ،والعرب تضع اللواء
موضع الشهرة ،وهو أصل ما وضع له))(.)4
من قال هبذا القول ،قال " :وال وجه لصرفه إىل
وقد رد الزرقاين -رمحه هللا -على ْ
( )1الصاحل  ،اإلمام حممد بن يوسف الشام " .سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد" .حتقيق :الشيخ
عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عل حممد معوض( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1414هـ)446 :1 ،؛ الصنعاين ،حممد بن إمساعيل بن صالح" .التنوير شرح اجلامع الصغري".
حممد إبراهيم( .ط  ،1الرايض :مكتبة دار السالم 1432 ،ه):4 ،
حممد إسحاق َّ
احملقق :دَّ .
)256؛ املناوي" ،التيسري بشرح اجلامع الصغري".375 :1 ،
( )2املناوي" ،فيض القدير".40 :3 ،
( )3الطييب" ،الكاشف عن حقائق السنن".3646 :11 ،
( )4ابن قرقول ،إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراين احلمزي ،أبو إسحاق" .مطالع األنوار على صحاح
اآلاثر" .حتقيق :دار الفالح للبحث العلم وحتقيق الرتاث( .ط ،1قطر :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية1433 ،هـ).300 :2 ،
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اجملاز ،وإن أفىت به السيوط ؛ ألنه ال يعدل عن احلقيقة ما وجد إليها سبيل"(.)1
 )2لواء حقيقي له يوم القيامة.
وأصحاب هذا القول اختلفوا يف املراد حبقيقة اللواء:
 .1ذكر بعض أهل العلم َّ
أن املراد ابملقام احملمود -يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ
(-)2
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ  :،محْلُهُ (ﷺ) للواء احلمد يوم القيامة ،وممن ذهب
إىل هذا القول ،املاوردي -رمحه هللا ،)3(-واحلجازي الواعظ -رمحه هللا.)4(-
من قال هبذا القول(( :قلت :وهذا القول ال تنافر
قال القرطيب -رمحه هللا معقبا على ْ
بينه وبني األول -أن املقام احملمود الشفاعة  ،-فإنه يكون بيده لواء احلمد ويشفع"( ،)5قال
احلافظ ابن حجر -رمحه هللا " :-قلت وهذا هو الذي يتجه ،وميكن رد األقوال كلها إىل
الشفاعة العامة ،فإن إعطاءه لواء احلمد ،وثناءه على ربه وكالمه بني يديه...،وقيامه أقرب
من جربيل ،كل ذلك صفات للمقام احملمود ،الذي يشفع فيه ليقضى بني اخللق))(.)6
 .2وبعضهم ذكر انفراده حبمل لواء احلمد يوم القيامة ،وليس هو املقام احملمود ،وهذا هو
الصحيح الذي تشهد له األدلة؛ ألن أخبار الوح ُحتمل على احلقيقة ال على اجملاز،
أضف إىل ذلك؛ أن أصحاب هذا القول أخذوا بظواهر النصوص يف أمور اآلخرة ما
( )1الزرقاين ،شرح الزرقاين على املواهب اللدنية"291 :12 ،؛ وانظر :املناوي" ،التيسري بشرح اجلامع
الصغري".375 :1 ،
( )2سورة اإلسراء ،اآلية.)79( :
( )3املاوردي ،أبو احلسن عل بن حممد البغدادي" .النكت والعيون" .حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بن
عبد الرحيم( .بريوت :دار الكتب العلمية).266 /3 ،
( )4قال الشيخ عل العزيزي -رمحه هللا -عند شرحه للحديث«" :لواء احلمد يومئذ بيدي» قال الشيخ
هو املقام احملمود املعرب عنه ابلشفاعة العظمى "السراج املنري شرح اجلامع الصغري يف حديث البشري
النذير ،183 :2 ،ومراده ابلشيخ أفصح به يف مقدمة كتابه  ،2 :1حيث قال " :فحيث قلت قال
الشيخ؛ فمرادي به شيخ خادم السنة حممد حجازي الشعراوي املشهور ابلواعظ".
( )5القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد" .اجلامع ألحكام القرآن" .حتقيق :عبد الرزاق املهدي( .ط،4
بريوت :دار الكتاب العريب 1422 ،ه)311 :10 ،؛ الشوكاين" ،فتح القدير".299 :3 ،
( )6العسقالين" ،فتح الباري".427 :11 ،
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مل يدل على صرفها دليل ؛ ألهنا أسلم ،فسلموا من املعارضة.
وقالوا :ما املانع أن يكون هناك لواء حقيق بيد النيب (ﷺ) يوم القيامة؟
قال التوربشيت -رمحه هللا(( :-ملا كان نبينا سيد املرسلني صلوات هللا عليه أمحد اخلالئق
يف الدنيا واآلخرة؛ أعط لواء احلمد ،ليأوي إىل لوائه األولون واآلخرون))((( ،)1وعليه فاملراد
ابللواء احلقيقة؛ فال وجه لعدول البعض عنه))(.)2
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا(( :-لواء احلمد الذي بيد النيب (ﷺ) يوم
القيامة صورة ومعىن ،إشارة إىل سيادته جلميع اخلالئق فيكون اخللق حتت لوائه ،كما يكون
األجناد حتت ألوية امللوك ،وحامله املقدم الذي يكون خطيب األنبياء إذا وفدوا ،وإمامهم إذا
اجتمعوا ،وهو الذي يتقدم للشفاعة فيحمد ربه مبحامد ال حيمده هبا غريه ،وهو حممد،
احلمادون الذين حيمدون على السراء والضراء ،وهو أول من يدعى إىل اجلنة فال
وأمحد ،وأمته َّ
تفتح ألحد قبل صاحب لواء احلمد (ﷺ)))(.)3
وقال الزرقاين -رمحه هللا (( -وأعلى مقامات اخلري مقامات احلمد ،فلما كان أعظم
اخلالئق أعط أعظم األلوية ،وهو لواء احلمد ليأوي إليه األولون واآلخرون ،فهو حقيق
وعند هللا علم حقيقته...فال وجه لعدول الطييب وحنوه عن احلقيقة)) (.)4
وقال املباركفوري -رمحه هللا (( :-قلت :محل لواء احلمد على معناه احلقيق هو
الظاهر بل هو املتعني؛ ألنه ال يصار إىل اجملاز مع إمكان احلقيقة))(.)5
( )1التُّوِربِ ْشِيت ،شهاب الدين فضل هللا بن حسن بن حسني بن يوسف أبو عبد هللا" .امليسر يف شرح مصابيح
السنة" .احملقق :د .عبد احلميد هنداوي( .ط ،3مكتبة نزار مصطفى الباز 1429 ،هـ)ـ.1248 :4 ،
( )2الشوكاين" ،فيض القدير".42 :3 ،
( )3البعل ّ حممد بن عل بن أمحد بن عمر بن يعلى ،أبو عبد هللا ،بدر الدين" .خمتصر الفتاوى املصرية البن
تيمية" .حتقيق :عبد اجمليد سليم وحممد حامد الفق ( .مطبعة السنة احملمدية)( .ص)579 :؛ ابن تيمية،
تق الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين" .املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم" .مجعه
ورتبه وطبعه على نفقته :حممد بن عبد الرمحن بن قاسم( .ط 1418 ،1ه).118 :1 ،
( )4الزرقاين" ،شرح الزرقاين على املواهب اللدنية" 291،289 :12 ،258 :7 ،و384 :7؛ واملناوي،
"التيسري بشرح اجلامع الصغري".375 :1 ،
( )5املباركفوري" ،حتفة األحوذي".465 :8 ،
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النيب (ﷺ) يوم
وقال الشيخ عبدالرزاق البدر -حفظه هللا(( :-وهو لواءٌ حقيق
حيملهُّ )1
(
احلمادين من األولني واآلخرين)) .
القيامة بيده ،ينضوي حتته
مجيع ّ
وينضم إليه ُ
ّ
وقال الشيخ عبد الرمحن بن عابد الغرييب -حفظه هللا(( :-وهو لواء حقيق حيمله النيب
احلمادين من األولني واآلخرين ،وأقرب اخللق إىل
(ﷺ) ،يوم القيامة بيده ،وينضم إليه مجيع ّ
احلمادون
لوائه أكثرهم محدا هلل ،وذكرا له ،وقياما()2أبمره ،وأمته (ﷺ) ،ه خري األمم ،وهم ّ
الذين حيمدون هللا على السراء والضراء)) .
ومما يؤيد أن لواء احلمد لواء حقيق  ،وجود الوية يوم القيامة ،فتنصب ((يف العرصات
مقامات ألهل اخلري والشر ،ينصب يف كل مقام لكل متبوع لواء يعرف له ،قدوة حق كان،
أو أسوة ابطل ،وأعلى تلك املقامات مقام احلمد))(.)3
ومن تلك األلوية لواء الغادر ،فعن ابن عمر رض هللا عنهما قال :قال رسول (ﷺ)
قال« :لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة»( )4أي ((يُشهر أمر الغادر للخلق،
وينادى عليه بغدره ،فينصب له لواء للتعريف))(.)5
((وكانت العرب تنصب األلوية يف األسواق املختلفة لغدرة الغادر تُشهره بذلك))(.)6
وهذا يدل على أن لواء الغادر حقيق ؛ لذا نُصب له يوم القيامة؛ لك يُعرف به.
كذلك لواء النيب (ﷺ) ((لواء حقيق خيتص حبمله يوم القيامة ،ويكون الناس تبعا له
وحتت رايته ،واختص به ألنه محد هللا مبحامد مل حيمده هبا غريه))(.)7
( )1البدر" ،فقه األدعية واألذكار".231 :1 ،
( )2الغرييب ،عبد الرمحن بن عابد" .احلمد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية دراسة موضوعية"( .ط ،1ديب:
مجعية دار الرب 1432 ،هـ) ،ص(.)263
( )3القاري" ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"3686 :9 ،؛ الزرقاين" ،املواهب اللدنية ابملنح احملمدية":7 ،
384؛ التوربشيت" ،امليسر يف شرح مصابيح السنة"1248 :4 ،؛ الشوكاين" ،فيض القدير".42 :3 ،
( )4رواه البخاري يف (كتاب اجلزية -ابب إمث الغادر للرب والفاجر) ،104 :4 ،ح()3188؛ ومسلم يف
(كتاب املغازي  -ابب لكل غادر لواء يوم القيامة) ،142 :5 ،ح(.)4552
( )5ابن اجلوزي" ،كشف املشكل من حديث الصحيحني"308 :1 ،؛ ابن بطال" ،شرح صحيح
البخارى"371-370 :5 ،؛ القرطيب" ،املفهم".520 :3 ،
( )6ابن قرقول" ،مطالع األنوار على صحاح اآلاثر".464 :3 ،
( )7خنبة من العلماء" .كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة"( .ط ،1اململكة العربية السعودية:
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املطلب الثاني :لواء احلمد يوم القيامة.
ملا كان احلمد أعلى مقامات العبودية ،كان النيب (ﷺ) حامل لوائه يوم القيامة.
وقد دلّت النصوص الكثرية من الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة أن هللا جيمع
األولني واآلخرين يف صعيد واحد ،يف يوم مقداره مخسون ألف سنة ،فتدنو الشمس منهم
على قدر أعماهلم.
ِ
ويف هذا اليوم العظيم تكون للنيب (ﷺ) كرامات كثرية ،يكرمه ربه جل وعال منّ اة منهُ
وفضال ،يتميز هبا عن سائر املخلوقات من اجلن واإلنس ،يغبطه األولون واآلخرون ،ويشتهر
هبا يف ذلك اليوم ،ومنها:
أنه حامل لواء احلمد ،وقد جاء النص الصريح بذلك ،يف قوله (ﷺ)« :والذي
نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء احلمد يوم القيامة» ،فدل احلديث أنه صاحب
لواء احلمد يوم القيامة ،حيمله بيده الشريفة يف ذلك اليوم يتصرف فيه ،وليس عند غريه ،بل
من
مل يرد أن أحدا من اخلالئق ادعاه؛ ال من األنبياء والرسل وهم أشرف اخللق عند هللا ،وال ْ
هو دوهنم يف املنزلة والرتبة ،ويف هذا داللة واضحة ال شك فيها؛ أنه انل يف ذلك اليوم من
التشريف والتكرمي والعزة والفضل من ربه جل وعال ،فـ(( حيمده أهل اجلمع كلهم)) (،)1
ويكونون حتت لوائه ،وتلك مكانة عالية ومتيز حيصل للنيب (ﷺ) يف ذلك اليوم(( ،يغبطه به
األولون واآلخرون ،وتكون له املنة على مجيع اخللق))(.)2
قال القامس -رمحه هللا(( :-أي :حيمده القائم فيه وكل من رآه وعرفه ،وهو مطلق يف

=

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1421 ،هـ)( ،ص.)172 :
( )1البغوي ،اإلمام أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء" .معامل التنـزيل" .حتقيق عبد الرزاق املهدي.
(ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنشر والتوزيع1420 ،هـ)155 :3 ،؛ ابن
اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عل بن حممد" .زاد املسري يف علم التفسري" .حتقيق:
عبد الرزاق املهدي( .ط ،1بريوت :دار الكتاب العريب1422 ،هـ).47 :3 ،
( )2السعدي" ،تيسري الكرمي الرمحن"( ،ص.)465 :
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كل ما جيلب احلمد من أنواع الكرامات))(.)1
((واملقصود أن النيب (ﷺ) يوم القيامة يتقدم أبمته مجيع األمم ومجيع املرسلني ،للواء
يرفعه...ويكون هو املقدم أو صاحب اللواء يف هذا املقام))(.)2
قال الشيخ العثيمني -رمحه هللا (( :-صاحب لواء احلمد حيمله (ﷺ) يوم القيامة
ويكون احلامدون حتته))(.)3
وهبذا يتبني أن لواء احلمد ال يكون يف الدنيا ،بل يف اآلخرة ،عندما يبعث هللا األولني
واآلخرين ،وهذا عطاء متيز به ،وفضل من هللا له.

( )1القامس  ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق" .حماسن التأويل" .حتقيق :حممد ابسل
عيون السود( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلميه1418 ،هـ)490 :6 ،؛ والبيضاوي ،انصر الدين
أبو سعيد عبد هللا بن عمر الشريازي" .أنوار التنزيل وأسرار التأويل" .حتقيق :حممد عبد الرمحن
املرعشل ( .ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1418 ،هـ).264 :3 ،
( )2العقل ،انصر بن عبد الكرمي" .شرح ملعة االعتقاد"( .مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها
موقع الشبكة اإلسالمية).)8-6( ،
( )3تعليق خمتصر على ملعة االعتقاد ،للعثيمني (ص.)137 :
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املطلب الثالث :اخخصاصه (ﷺ) باحلمد ،ولوائه
وفيه ثالث مسائل:
اختص نبينا (ﷺ) من بني سائر األنبياء والرسل خبصائص كثرية يف الدنيا واآلخرة،
ذكرها أهل العلم يف مصنفاهتم( ،)1ومن تلك اخلصائص اليت سطروها له يف اآلخرة ،ما أييت:
املسألة األوىل :اختصاصه ابحلمد:
هذه األمة أفضل األمم بدون منازع ،وأكرمها عند رهبا ،أمة مباركة ،مسيت أبمة احلمد؛ لكثرة
()2
محدها هلل تعاىل ،كما ذُكر ذلك يف الكتب السابقة ،قال كعب األحبار -رمحه هللا(( :-جنده مكتواب
( )1من تلك املصنفات:
 .1خصائص سيد العاملني وما له من املناقب العجائب على مجيع األنبياء عليهم السالم ،مجال
السَّرَمِّري.
الدين ُّ
 .2غاية السول يف خصائص الرسول ،البن امللقن.
 .3أمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب ،للسيوط
 .4خصائص املصطفى بني الغلو واجلفاء ،الصادق بن حممد بن إبراهيم.
 .5خصائص الرسول صلى هللا عليه وسلم ،عل بن انيف الشحود.
( )2أي يف التوراة ،كما جاء التصريح به يف أثر أخر عنه" :عن ابن عباس رض هللا عنهما ،أنه سأل
كعب األحبار :كيف جتد نعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف التوراة؟ فقال كعب« :جنده"..
رواه الدارم  ،158 :1برقم (.)8
ويؤيد هذا ما جاء عن عبدهللا بن عمرو بن العاص رض هللا عنهما قال " :إن هذه اآلية اليت يف القرآن:
ﱥﭐ ﱋ ﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑ ﱤ  ،قال يف التوراة :اي أيها النيب إان أرسلناك شاهدا
ومبشرا وحرزا لألميني ،أنت عبدي ورسويل ،مسيتك املتوكل ،ليس بفظ وال غليظ ،وال سخاب
ابألسواق ،وال يدفع السيئة ابلسيئة ،ولكن يعفو ويصفح ،ولن يقبضه هللا حىت يقيم به امللة العوجاء ،أبن
يقولوا :ال إله إال هللا فيفتح هبا أعينا عميا ،وآذاان صما ،وقلواب غلفا " رواه البخاري (كتاب تفسري القرآن
ـ ابب ﱥﭐﱍﱎﱏﱐﱑﱤ)  ،135 :6ح (.)4838
ومل أجد هذا النص يف كتاب التوراة؛ وذلك بسبب ما ذكره هللا عنهم من التحريف ،وصدق هللا:
ﱥﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
=
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حممد رسول هللا (ﷺ) ال فظا( )1وال غليظا( ،)2وال صخااب ابألسواق( ،)3وال جيزي ابلسيئة السيئة،
احلمادون يكربون هللا عز وجل على كل جند( ،)4وحيمدونه يف كل منزلة))(.)5
ولكن يعفو ويغفر ،وأمته َّ
ونبيها أكثر اخللق محدا لربه ،بلغ الغاية العظمى يف محده سرا وجهرا؛ فامسه حممد،
احلمادون ،فهذه األمة اختصت
وأمحد ،ولواؤه لواء احلمد ،ومقامه املقام احملمود ،وأمته َّ
ابحلمد ،كما أختص نبيها (ﷺ) حبمل لوائه.
قال ابن امللقن -رمحه هللا(( :-يفتح عليه يف املقام احملمود حمامد مل تفتح على أحد
قبله ،كما ثبت عنه ،فيحمد ربه هبا ،وكذلك يعقد له لواء احلمد يوم القيامة؛ ليتم له كمال
حممودا ،حيمده فيه
مقاما
ا
احلمد ،ويشتهر يف تلك العرصات بصفات احلمد ،ويبعثه ربه ا
األولون واآلخرون))(.)6
وقال ابن حجر اهليتم -رمحه هللا(( :-ملن كثرت خصاله احملمودة ،وقد كثرت
=

ﱠﱤ[األنعام ،]91 :ﱥﭐﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱤ [النساء.]46 :
( )1فظ :س ء اخللق .ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر".459 :3 ،
( )2غليظ :قاس القلب  .القسطالين ،شهاب الدين أمحد بن حممد" .إرشاد الساري لشرح صحيح
البخاري"( .بريوت -لبنان :دار الكتاب العريب ،بدون اتريخ ).51 :4 ،
( )3صخاب :الضجة ،واضطراب األصوات للخصام .ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر".14 :3 ،
ود و ْأجنُ ٌد .اجلوهري" ،الصحاح".542 :2 ،
اد ُ
وجن ٌ
( )4النَ ْج ُد :ما ارتفع من األرض ،واجلمع ِجن ٌ
( )5رواه الدارم يف (املقدمة -ابب صفة النيب صلى هللا عليه وسلم يف الكتب قبل مبعثه)،156 :1 ،
برقم( ،)5قال حمققه " :مرسل ،وإسناده صحيح "؛ وابن شبة ،عمر" .اتريخ املدينة"( .حتقيق :فهيم
شلتوت)634 :2 ،؛ والبغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود" .شرح السنة" .حتقيق :الشيخ عل
حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1412 ،ه)،
 ،209 :13برقم (.)3628
( )6ابن املل ّقن" ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح"103 :20 ،؛ ابن تيمية ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد
احلليم" .اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح" .حتقيق :جمموعة من العلماء( .ط ،2الرايض :دار
العاصمة1419 ،ه)302 :5 ،؛ العظيم آابدي ،أبو عبد الرمحن شرف احلق" .عون املعبود على سنن
أيب داود" .تقدمي واعتناء رائد بن صربي ابن أيب علفة( .عمان :بيت األفكار الدولية).189 :3 ،
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حمامده  حىت صار هو صاحب املقام احملمود ،الذي يغبطه به األولون واآلخرون ،وحيمده
فيه أهل املوقف كلّهم ،فجمعت له معاين احلمد وأنواعه))(.)1
لذا؛ كان احلمد من أفضل عبادات أولياء هللا الصاحلني ،قال عمران بن حصني رض
احلمادون))((( .)2أي البالغون يف احلمد املكثرون
هللا عنه(( :إن خري عباد هللا يوم القيامة َّ
له))( ،)3فال ((مقام من مقامات عباد هللا الصاحلني أرفع وأعلى من مقام احلمد ،ودونه تنته
سائر املقامات ،وهلذا املعىن استفتح كتابه ابحلمد ،وشق امسه من احلمد ،فقيل حممد وأمحد،
وأقيم يوم القيام املقام احملمود ،ويفتح عليه يف ذلك اليوم ويف ذلك املقام من احملامد مامل يفتح
على أحد قبله وال يفتح على أحد بعده))(.)4
املسألة الثانية :اختصاصه بلواء احلمد:
أكرم هللا تعاىل نبينا (ﷺ) وفضله على كثري من خلقه ،فهو أشرف املرسلني ،وخامت
النبيني ،اصطفاه ربه من بني العاملني ،واختصه بكثري من اخلصائص يوم الدين؛ ألنه أكثر
( )1اهليتم  ،أمحد بن حممد بن عل بن حجر السعدي األنصاري" .الدر املنضود يف الصالة والسالم
على صاحب املقام احملمود" .عين به :بومجعة عبد القادر مكري وحممد شادي مصطفى عربش.
(ط ،1جدة :دار املنهاج 1426 ،هـ)( .ص ،)117:وابن القيم" ،الصواعق املرسلة"1478 :4 ،؛
أنور الكشمريي ،الشيخ حممد ،مث الديوبندي" .فيض الباري على صحيح البخاري"( .بريوت :دار
املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بدون اتريخ ط).214 :2 ،
( )2رواه أمحد  ،125 :33برقم( ،)19895قال حمققو املسند " :إسناده صحيح على شرط الشيخني"؛
وابن أيب شيبة ،اإلمام أبو بكر عبد هللا بن حممد الكويف" .مصنف ابن أيب شيبة" .حتقيق :كمال
يوسف احلوت( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 1409 ،ه) ،125 :7 ،برقم
( ،)24692قال اهليثم يف جممع الزوائد  " :95 :10رواه أمحد موقوفا وهو شبه املرفوع ،ورجاله
رجال الصحيح" ،وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  ،112 :4برقم (.)1584
( )3القاري" ،مرقاة املفاتيح"3692 :9 ،؛ وابن قرقول" ،مطالع األنوار"300 :2 ،؛ املناوي" ،فيض
القدير".428 :2 ،
( )4التُّوِربِ ْش ِيت" ،امليسر يف شرح مصابيح السنة"1248 :4 ،؛ ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"320 :27 ،؛
ابن القيم" ،جالء األفهام"( ،ص.)178 :
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الناس محدا ،فحمده مبحامد مل حيمد به غريه« ،فأخر ساجدا ،فأمحد ريب مبحامد مل حيمده
أحد هبا قبلي ،وال حيمده هبا أحد بعدي»(.)1
ومن تلك اخلصائص اليت اختص هبا يوم الدين؛ لواء احلمد ،فهو صاحبه وحامله بيده
الشريفة ال بيد غريه "جراي على عادة العرب أن اللواء إمنا يكون مع كبري القوم ليعرف
()2
دال على إكرام هللا تعاىل لنبيه
مكانه"  ،وهذا شرف ما بعده شرف ،ومتيز ما بعده متيزٌ ،
(ﷺ) ،وبيان منزلته يوم القيامة« .والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء احلمد
يوم القيامة ،حتته آدم فمن دونه» حيمله يوم القيامة ،ويكون احلامدون حتته لوائه ،وحتته
مجيع األنبياء واملرسلني مبن فيهم آدم -عليه الصالة والسالم.-
وقد تتابع أهل العلم على إثبات لواء احلمد للنيب (ﷺ) .قال ابن قدامة -رمحه هللا:-
((وحممد رسول هللا (ﷺ) خامت النبيني ،وسيد املرسلني ،ال يصح إميان عبد حىت يؤمن
برسالته ،ويشهد بنبوته ،وال يُقضى بني الناس يف يوم القيامة إال بشفاعته ،وال تدخل اجلنة
أمة إال بعد دخول أمته ،صاحب لواء احلمد ،واملقام احملمود))(.)3
وقال القرطيب -رمحه هللا(( :-يُرفع لنبينا حممد (ﷺ) لواء احلمد ،فيحمده كل َمن
يف املوقف))(.)4
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا(( :-وأفضل أويل العزم :حممد (ﷺ) خامت
( )1رواه أبو داود الطيالس  ،432 :4ح()2834؛ وأمحد  ،204 :3ح( ،)2692قال أمحد شاكر:
(إسناده صحيح)؛ ابن ايب عاصم" .السنه" .حتقيق :االلباين( .ط  ،1بريوت :املكتب االسالم ،
 1400هـ) ،388 :2 .ح( ،)816وقال األلباين " :إسناده صحيح على شرط الشيخني ،وقد
أخرجاه بنحوه".
( )2املناوي" ،التيسري بشرح اجلامع الصغري"375 :1 ،؛ املناوي" ،فيض القدير"40 :3 ،؛ الصنعاين،
"التنوير شرح اجلامع الصغري".256 :4 ،
( )3ابن قدامة املقدس " ،ملعة االعتقاد"( ،ص)25 :؛ وعبد الرؤوف حممد عثمان" .حمبة الرسول بني
االتباع واالبتداع"( .ط ،1جدة :مكتبة الضياء1412 ،هـ)( ،ص.)57 :
( )4القرطيب" ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم"520 :3 ،؛ وابن قرقول" ،مطالع األنوار":2 ،
300؛ الطييب" ،الكاشف عن حقائق السنن".3646 :11 ،
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النبيني ،وإمام املتقني ،وسيد ولد آدم ،وإمام األنبياء إذا اجتمعوا ،وخطيبهم إذا وفدوا،
صاحب املقام احملمود الذي يغبطه به األولون واآلخرون ،وصاحب لواء احلمد ،وصاحب
احلوض املورود))(.)1
وقال ابن حجر اهليتم -رمحه هللا (( :-وجعل لواؤه (ﷺ) لواء احلمد ،وهو اللواء
اجلامع الذي دخل حتته آدم ومن دونه ،ومما يدل على عظم موقعه :أنه تعاىل يلهمه نبيّه
(ﷺ) حني خير ساجدا))( ،)2فيلهم احلمد عليه الصالة والسالم.
وقال الشيخ عبدالرزاق البدر -حفظه هللا (( :-نبيّنا (ﷺ) هو صاحب لواء احلمد،
فلما كان
وهذه مفخرةٌ عظيمةٌ ومكانةٌ رفيعةٌ حظ َ هبا صلوات هللا وسالمه عليهّ ،...
أمحد اخلالئق هلل ،وأكملَهم قياما حبمده؛ أُعط لواءَ احلمد ،ليأوي
صلوات هللا وسالمه عليه َ
إىل لوائه احلامدون هلل من األولني واآلخرين))(.)3
لذا كان أقرب الناس إىل لوائه يوم القيامة أكثرهم محدا هلل تعاىل.
املسألة الثالثة :إضافة اللواء إىل احلمد.
ذكر أهل العلم أن سبب إضافة اللواء للحمد؛ ألنه عليه الصالة والسالم يف ذلك
املوقف حيمد ربه ويثين عليه مبا هو أهل ،فيفتح عليه ربه مبحامد مل تفتح عليه من قبل،
فيحمده محدا يليق جبالله وعظيم سلطان ،ومعه لواء احلمد.
قال ابن القيم -رمحه هللا (( :-فخص اللواء ابحلمد؛ ألنه أحب ش ء إىل هللا ،واشتق
( )1ابن تيمية ،تق الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين" .الفرقان بني أولياء
الرمحن وأولياء الشيطان" .حققه وخرج أحاديثه :عبد القادر األرانؤوط( .دمشق :مكتبة دار البيان،
 1405ه)ـ( .ص)11 :؛ ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"320 :27 ،؛ الدمشق  ،احلافظ أبو الفداء
إمساعيل بن كثري القرش " .النهاية يف الفنت واملالحم" .ختريج :خليل فامون شيحا وتعليق حممد
خري طعمة حليب( .ط ،3بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع1422 ،هـ).203 :2 ،
( )2اهليتم " ،الدر املنضود"( ،ص)117 :؛ ابن القيّم" ،الصواعق املرسلة"1478 :4 ،؛ السخاوي ،مشس الدين
أبو اخلري حممد" .القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع"( .دار الراين للرتاث)( ،ص.)80 :
( )3البدر" ،فقه األدعية واألذكار"231 :1 ،؛ الطييب" ،الكاشف عن حقائق السنن"1640 :5 ،؛
القاري" ،مرقاة املفاتيح".741 :2 ،
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ألحب خلقه إليه))(.)1
وقال احلسني املظ ِهري -رمحه هللا(( :-مس لواء احلمد؛ ألنه (ﷺ) حيمد هللا تعاىل يف
ُ
احلالة اليت معه اللواء يوم القيامة ،محدا يليق بذاته سبحانه))(.)2
وقال شهاب الدين القسطالين -رمحه هللا(( :-وإمنا أضاف اللواء إىل احلمد الذى هو
الثناء على هللا مبا هو أهله؛ ألن ذلك هو منصبه يف ذلك املوقف دون غريه من األنبياء))(.)3

( )1ابن القيّم" ،الصواعق املرسلة"1479 :4 ،؛ املناوي" ،فيض القدير".40 :3 ،
( )2املظْ ِهري" ،املفاتيح يف شرح املصابيح"105 :6 ،؛ اليحصيب" ،الشفا"445 :1 ،؛ ابن قرقول،
ُ
"مطالع األنوار".301 :2 ،
( )3القسطالين ،أمحد بن حممد" .املواهب اللدنية ابملنح احملمدية" .حتقيق صاحل أمحد الشام ( .ط،1
بريوت :املكتب اإلسالم  1412 ،ه)634 :3 .؛ القسطالين" ،شرح الزرقاين على املواهب
اللدنية".384 :7 ،
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املطلب الرابع :فضل النيب (ﷺ) على سائر األنبياء واملرسلن.
رواايت أحاديث لواء احلمد دلّت داللة شرعية على مسو مكانة النيب (ﷺ) ،وفضله،
وتشريفه ،وتكرميه على سائر اخلالئق يوم القيامة؛ وذلك من عدة أوجه:
الوجه األول :أن هللا يكرمه يوم القيامة أبن يكون هو صاحب لواء احلمد ،ميسكه
بيده الشريفة ،دون غريه.
الوجه الثاين :أنه يعطى يوم القيامة أعلى مقامات العبودية ،وهو مقام احلمد.
الوجه الثالث :مما متيز به يف الفضل والشرف أن أاب األنبياء آدم عليه الصالة والسالم
يكون حتت لوائه ،وهذه منقبة عظيمة للنيب (ﷺ).
الوجه الرابع :مجيع اخللق مبا فيهم األنبياء والرسل حيشرون حتته لوائه يوم القيامة.

فدل هذا كله داللة واضحة على أنه أفضل اخللق على اإلطالق ،وسيد ولد آدم.
قال احلليم -رمحه هللا(( :-ووجه سابع :وهو أن األفضل من يفضله هللا تعاىل يوم
القيامة ويكرمه مبا ال يكرم به غريه ،وجاء عن نبينا الصادق يف أخبار الدنيا واآلخرة وما كان
ويكون صلوات هللا عليه))(.)1
وقال ابن قتيبة -رمحه هللا(( :-وليس ما أعطى هللا نبينا حممدا (ﷺ) يوم القيامة من السؤدد

والفضل على مجيع األنبياء والرسل بعمله ،بل يف تفضيل هللا تعاىل إايه واختصاصه له))(.)2
فقد ((جاء يف نصوص كثرية من الكتاب والسنة بيان ِعظم قدر نبينا حممد (ﷺ)،
ورفعة مكانته عند ربه تعاىل ،من خالل الفضائل اجلليلة ،واخلصائص الكرمية اليت خصه هللا
هبا ،مما يدل على أنه أفضل اخللق وأكرمهم على هللا))(.)3
( )1احلليم " ،املنهاج يف شعب اإلميان".87 :2 ،
( )2ابن قتيبة" ،أتويل خمتلف احلديث"( ،ص.)109 :
( )3فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .مجع وترتيب :الشيخ أمحد بن عبد الرزاق الدويش.
(ط ،1الرايض :دار العاصمة 1416 ،ه)35 :26 ،؛ العثيمني ،فضيلة الشيخ حممد بن صاحل.
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((وهذه اخلصائص تدل على علو مرتبته على آدم وغريه ،إذ ال معىن للتفضيل إال
التخصيص ابملناقب واملراتب))(.)1

=

"جمموع فتاوى ورسائل" .مجع وترتيب :فهد بن انصر بن إبراهيم السليمان( .ط ،2الرايض :دار
الثراي للنشر والتوزيع 1414 ،ه).)75/5( .
( )1الدمشق  ،أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم امللقب بسلطان العلماء.
الر ُّس ِ
الس ِ
ِ
ول (ﷺ)" .حتقيق :د .صالح الدين املنجد( .ط ،1بريوت :دار
ول يف
تفضيل َّ
" ُمْنـيَةُ ُّ
الكتاب اجلديد1401 ،هـ)( .ص)19 :؛ بَكْري ،حسني بن حممد بن احلسن ال ِّداير" .اتريخ
اخلميس يف أحوال أنفس النفيس"( .بريوت :دار صادر).215 :1 ،
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اخلامتة
احلمد هلل الذي يسر يل إمتام هذا البحث املتعلق بـ"لواء احلمد دراسة عقدية" والذي
توصلت من خالله إىل النتائج التالية:
 .1رواايت لواء احلمد صحيحة اثبتة عن النيب (ﷺ).
 .2رواايت لواء احلمد جاءت بعدة ألفاظ.
 .3دل الكتاب والسنة على أمهية احلمد ،وبيان فضله ،وعظيم شأنه.
 .4اهتم أهل العلم حبديث لواء احلمد يف مصنفاهتم.
 .5لواء النيب (ﷺ) يوم القيامة ،قيل :كناية عن شرفه يف اآلخرة ،وقيلَّ :
إن املراد ابملقام
احملمود :محَْلُهُ (ﷺ) للواء احلمد يوم القيامة ،والصحيح أنه لواء حقيق يرفعه بيده
الشريفة ،حيمده كل َمن يف املوقف ،وليس هو املقام احملمود.
 .6أعظم الناس تواضعا لربه نبينا (ﷺ).
 .7إثبات خصائصه للناس ال يدل على جواز الغلو فيه.
 .8اإلميان ابختصاص النيب (ﷺ) يوم القيامة ابحلمد وبلوائه.
 .9خص اللواء ابحلمد؛ ألنه من أحب العبادات إىل هللا تعاىل.
 .10فضل النيب (ﷺ) على مجيع األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي
ابن أيب شيبة ،اإلمام أبو بكر عبد هللا بن حممد الكويف" .مصنف ابن أيب شيبة" .حتقيق:
كمال يوسف احلوت( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 1409 ،ه).
ابن ايب عاصم" .السنه" .حتقيق :االلباين( .ط  ،1بريوت :املكتب االسالم  1400 ،هـ).
ابن األثري ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد الشيباين اجلزري" .النهاية يف غريب
احلديث واألثر" .حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،وحممود حممد الطناح ( ،بريوت :،املكتبة
العلمية1399 ،هـ).
ابن اجلوزي ،أبو الفرج" .كشف املشكل من حديث الصحيحني" .حتقيق :عل حسني.
(الرايض :دار الوطن).
ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عل بن حممد" .زاد املسري يف علم التفسري".
حتقيق :عبد الرزاق املهدي( .ط ،1بريوت :دار الكتاب العريب1422 ،هـ).
ابن احلاج ،أب و عبد هللا حممد العبدري املالك " .املدخل"( .دار الرتاث ،بدون طبعة وبدون
اتريخ).
ابن امللقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن عل بن أمحد الشافع املصري" .غاية السول يف
خصائص الرسول (ﷺ)" .حتقيق :عبد هللا حبر الدين عبد هللا( .بريوت ،دار البشائر
اإلسالمية) .
ابن امل لقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن عل بن أمحد الشافع " .التوضيح لشرح اجلامع
الصحيح" .احملقق :دار الفالح للبحث العلم وحتقيق الرتاث( .ط  ،1دمشق :دار
النوادر 1429 ،هـ).
عز ال ِّدي ِن ِ
بن ِّ
عبد اللطيف ال َكرماينّ ،احلنف ُّ " .شرح مصابيح السنة لإلمام
ابن امللَكَّ ،
حمم ُد ُ
َ
البغوي" .حتقيق :جلنة خمتصة من احملققني إبشراف :نور الدين طالب( .ط ،1إدارة
الثقافة اإلسالمية1433 ،ه)ـ.
ابن بطال ،أبو احلسن عل بن خلف بن عبد امللك" .شرح صحيح البخاري" .ضبط وتعليق :أبو
متيم ايسر بن إبراهيم( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع1420 ،ه).
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ابن تيمية ،تق الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين" .اقتضاء الصراط املستقيم
ملخالفة أصحاب اجلحيم" .احملقق :انصر عبد الكرمي العقل( .ط ،7بريوت :دار عامل
الكتب1419 ،هـ 1999 -م).
ابن تيمية ،تق الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين" .املستدرك على جمموع فتاوى
شيخ اإلسالم" .مجعه ورتبه وطبعه على نفقته :حممد بن عبد الرمحن بن قاسم( .ط،1
 1418ه)ـ.
ابن تيمية ،تق الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين" .الفرقان بني
أولياء الرمحن وأولياء الشيطان" .حققه وخرج أحاديثه :عبد القادر األرانؤوط( .دمشق:
مكتبة دار البيان 1405 ،ه)ـ.
ابن تيمية ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم" .اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح".
حتقيق :جمموعة من العلماء( .ط ،2الرايض :دار العاصمة1419 ،ه)ـ.
ابن تيمية ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم" .جمموع فتاوى" .مجع وترتيب :عبد الرمحن بن
قاسم وساعده ابنه حممد( .ط ، 1جممع امللك فهد  ،إبشراف وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد 1416 ،ه).
ابن خزمية ،اإلمام أبو بكر حممد بن إسحاق" .كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب" .دراسة
وحتقيق د .عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان( .ط ،6الرايض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،
1418هـ).
ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن األزدي" .مجهرة اللغة" .حتقيق :رمزي منري بعلبك .
(ط ،1بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م).
ابن شاهني ،أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد" .جزء من حديث أيب حفص
عمر بن أمحد ابن شاهني عن شيوخه" .اعتىن به :هشام بن حممد( .ط ،1الرايض:
أضواء السلف1418 ،هـ).
ابن شبة ،عمر" .اتريخ املدينة"( .حتقيق :فهيم شلتوت).
السالم َه ُارون( .ط ،4مكتبة احتاد
ابن فا ِرس ،أمحد" .معجم مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد َّ
الكتاب العرب1423 ،ه).
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ابن قتيبة ،أبو حممد عبد هللا بن مسلم الدينوري" .أتويل خمتلف احلديث"( .ط ،2املكتب
االسالم 1419 ،هـ).
ابن قدامة املقدس  ،اإلمام أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد" .ملعة االعتقاد اهلادي إىل
سبيل الرشاد مع شرح حممد بن صاحل العثيمني" .حتقيق :أشرف بن عبد املقصود.
(ط ،3مكتبة أضواء السلف1415 ،هـ).
ابن قرقول ،إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراين احلمزي ،أبو إسحاق" .مطالع األنوار على
صحاح اآلاثر" .حتقيق :دار الفالح للبحث العلم وحتقيق الرتاث( .ط ،1قطر :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية1433 ،هـ).
ابن قيم اجلوزية" .الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة" .حتقيق د .عل بن حممد الدخيل
هللا( .ط .2الرايض :دار العاصمة1418 ،هـ).
ابن قيم اجلوزية" .جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األانم" .حتقيق :مشهور
بن حسن آل سلمان( .ط ،2الدمام :دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع1419 ،هـ).
ابن قيم اجلوزية" ،بدائع الفوائد"( .بريوت :دار الكتاب العريب).
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرع أبو عبد هللا" .طريق اهلجرتني وابب
السعادتني" .حتقيق :عمر بن حممود أبو عمر( .ط  ،2الدمام :دار ابن القيم،
1414هـ).
ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرش " .البداية والنهاية"( .بريوت :مكتبة املعارف،
بدون ذكر اتريخ ).
ابن منده ،احلافظ حممد بن إسحاق بن حي " .اإلميان" .حتقيق أ.د .عل بن انصر الفقيه .
(ط ،4الرايض :دار الفضيلة للنشر والتوزيع1421 ،ه).
ابن منظور" .لسان العرب" .حتقيق :عبد هللا عل الكبري وأخرون( .القاهرة :دار النشر دار
املعارف).
ابو داود الطيالس  ،سليمان بن داود الفارس البصري" .مسند الطيالس "( .بريوت ،دار
املعرفه).
أبو يعلى املوصل " .مسند أيب يعلى" .حتقيق حسني سليم أسد( .ط ،1دمشق :دار املأمون
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1404 ،ه).
اآلجري ،أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد هللا" .الشريعة" .حتقيق :حممد بن ا احلسن
إمساعيل( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،ه)ـ.
األزهري ،أبو منصور حممد بن أمحد" .معجم هتذيب اللغة" .حتقيق د .رايض زك قاسم.
(ط ،1بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع1422 ،ه).
ِ
السلَف أمحد بن حممد بن أمحد ِسلَ َفه" .الطيورايت".
األصبهاين ،صدر الدين ،أبو طاهر ّ
حتقيق :دمسان حيىي معايل ،عباس صخر( .ط .1الرايض :مكتبة أضواء السلف،
 1425هـ).
األلباين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين" .سلسلة األحاديث الصحيحة وش ء من فقهها
وفوائدها"( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع).
األلباين ،الشيخ حممد انصر الدين" .خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا (ﷺ) يعلمها
أصحابه"( .ط ،4بريوت :املكتب اإلسالم ).
األلباين ،حممد انصر الدين" .صحيح اجلامع الصغري وزايدته"( .ط ،3بريوت :املكتب
اإلسالم 1408 ،ه).
أنور الكشمريي ،الشيخ حممد ،مث الديوبندي" .فيض الباري على صحيح البخاري".
(بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بدون اتريخ ط).
البخاري ،اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل" .صحيح البخاري" .ترقيم :حممد فؤاد عبد
الباق ( .ط ،1بريوت :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع1424 ،هـ).
البدر ،عبدالرزاق بن عبداحملسن" .فقه األدعية واألذكار"( .مطابع احلميض ).
البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو" .مسند البزار" .حتقيق :حمفوظ الرمحن زين هللا ،وعادل بن
سعد وصربي عبد اخلالق الشافع ( .ط  ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم،
2009م).
البُسيت ،حممد بن حبان أبو حامت" .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان" .حتقيق :شعيب
األرنؤوط( .ط  ،3بريوت :مؤسسة الرسالة 1414 ،هـ).
البعل ّ حممد بن عل بن أمحد بن عمر بن يعلى ،أبو عبد هللا ،بدر الدين" .خمتصر الفتاوى
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املصرية البن تيمية" .حتقيق :عبد اجمليد سليم وحممد حامد الفق ( .مطبعة السنة
احملمدية).
البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود" .شرح السنة" .حتقيق :الشيخ عل حممد معوض
والشيخ عادل أمحد عبد املوجود( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1412 ،ه).
البغوي ،اإلمام أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء" .معامل التنـزيل" .حتقيق عبد الرزاق
املهدي( .ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنشر والتوزيع1420 ،هـ).
بَكْري ،حسني بن حممد بن احلسن ال ِّداير" .اتريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس".
(بريوت :دار صادر).
البيضاوي ،انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر الشريازي" .أنوار التنزيل وأسرار التأويل".
حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشل ( .ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،
1418هـ).
البيهق  ،أبو بكر أمحد بن احلسني" .دالئل النبوة" .حتقيق :د.عبداملعط قلعج ( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية 1405 ،ه).
البيهق  ،أبو بكر أمحد بن احلسني" .شعب اإلميان" .حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول.
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1410 ،هـ).
البيهق  ،أمحد بن احلسني بن عل " .البعث والنشور للبيهق " .حتقيق :الشيخ عامر أمحد
حيدر( .ط ،1بريوت :مركز اخلدمات واألحباث الثقافية1406 ،ه)ـ.
الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن َس ْورة" .سنن الرتمذي" .حتقيق :بشار عواد
معروف( .بريوت ،دار الغرب اإلسالم 1998 ،م).
التُّوِربِ ْش ِيت ،شهاب الدين فضل هللا بن حسن بن حسني بن يوسف أبو عبد هللا" .امليسر يف
شرح مصابيح السنة" .احملقق :د .عبد احلميد هنداوي( .ط ،3مكتبة نزار مصطفى
الباز 1429 ،هـ)ـ.
احلريب ،إبراهيم ابن اسحاق أبو اسحاق" .غريب احلديث" .حتقيق د .سليمان ابراهيم العايد.
(ط ،1مكة املكرمة :جامعة ام القرى1405 ،هـ) .
احلكم  ،حافظ بن أمحد بن عل " .معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول".
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احملقق :عمر بن حممود أبو عمر( .ط ،1الدمام :دار ابن القيم1418 ،هـ).
احلليم  ،احلافظ أبو عبد هللا احلسني بن احلسن" .املنهاج يف شعب اإلميان" .حتقيق حليم
حممد فوده( .ط ،1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1399 ،ه).
الدارم  ،اإلمام أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل" .سنن الدارم " .حتقيق
د.مصطفى ديب البغا( .ط ،3دمشق :دار القلم 1417 ،ه).
الدمشق  ،أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم امللقب بسلطان
الر ُّس ِ
الس ِ
ِ
ول (ﷺ)" .حتقيق :د .صالح الدين املنجد.
ول يف
تفضيل َّ
"مْنـيَةُ ُّ
العلماءُ .
(ط ،1بريوت :دار الكتاب اجلديد1401 ،هـ).
الدمشق  ،احلافظ أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرش " .النهاية يف الفنت واملالحم" .ختريج:
خليل فامون شيحا وتعليق حممد خري طعمة حليب( .ط ،3بريوت :دار املعرفة للطباعة
والنشر والتوزيع1422 ،هـ).
الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد" .املفردات يف غريب القرآن" .حتقيق :حممد
خليل عيتاين( .ط ،2بريوت :دار املعرفة للطبعة والنشر والتوزيع1420 ،هـ).
الزبيدي ،حممد مرتضى" .اتج العروس بشرح القاموس "( .بنغازى :دار ليبيا ،واتريخ ط).
الزيْـنَيبِ ،طَراد بن حممد بن عل اهلامش أبو الفوارس" .تسعة جمالس من أمايل طراد بن حممد
َّ
الزينيب"( .ط ،1خمطوط نُشر يف برانمج جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع الشبكة
اإلسالمية2004 ،م).
السامري ،أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر اخلرائط " .مكارم األخالق
ومعاليها وحممود طرائقها" .حتقيق :أمين عبد اجلابر البحريي( .ط ،1القاهرة :دار اآلفاق
العربية 1419 ،ه)ـ.
السجستاين ،أبو داود سليمان" .سنن أيب داود" .حتقيق :شعيب األرنؤوط( .ط ،1دار
الرسالة العاملية1430،هـ).
السخاوي ،مشس الدين أبو اخلري حممد" .القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع".
(دار الراين للرتاث).
السَّراج ،أبو العباس حممد بن إسحاق النيسابوري" .حديث السراج" .ختريج :زاهر بن طاهر
َّ
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الشحام  ،حتقيق :أبو عبد هللا حسني بن عكاشة بن رمضان( .ط ،1الفاروق احلديثة
للطباعة والنشر1425 ،ه)ـ.
السَّرَمِّري ،مجال الدين" .خصائص سيد العاملني وما له من املناقب العجائب على مجيع
ُّ
األنبياء عليهم السالم" .حتقيق :خالد بن منصور املطلق( .ط ،1رسالة ماجستري،
1436هـ).
السعدون ،د.وليد بن عيسى" .احلمد على ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاحل".
(ط ،1دار رواء للنشر 1431 ،هـ).
السعدي ،أبو عبد هللا ،عبد الرمحن بن انصر" .تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري
القرآن"( .ط ، 1اململكة العربية السعودية :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد1422 ،هـ).
السعدي ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا" .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان".
احملقق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق( .ط ،1مؤسسة الرسالة1420 ،هـ).
السندي" .حاشية السندي على ابن ماجة"( .بريوت :دار الكتب العلمية).
السيوط  ،جالل الدين" .اخلصائص الكربى"( .بريوت ،دار الكتب العلمية1405 ،هـ).
السيوط  ،جالل الدين" .أمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب"( .ط ،3جبدة :وزارة اإلعالم
1406هـ).
السيوط  ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين" .التوشيح شرح اجلامع الصحيح" .حتقيق:
رضوان جامع رضوان( .ط ،1مكتبة الرشد ،الرايض 1419 ،ه).
ا لشاطيب ،إبراهيم بن موسى اللخم الغرانط " .االعتصام" .حتقيق :سليم بن عيد اهلاليل.
(ط ،1السعودية :دار ابن عفان1412 ،هـ 1992 -م).
الشحود ،عل بن انيف" .خصائص الرسول (ﷺ)"( .ط1430 ،1هـ).
الشوكاين ،حممد بن عل بن حممد" .فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم
التفسري"( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد 1422 ،ه).
الشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل" .مسند اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيق :أمحد شاكر.
(ط ،1القاهرة :دار احلديث1416 ،ه).
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الشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل" .مسند اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيق :شعيب األرنؤوط.
إشراف :الرتك ( .ط  ،1مؤسسة الرسالة1421 ،هـ).
الصادق بن حممد بن إبراهيم" .خصائص املصطفى (ﷺ) بني الغلو واجلفاء"( .ط،1
الرايض :مكتبة الرشد1421 ،هـ).
الصاحل  ،اإلمام حممد بن يوسف الشام " .سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد".
حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عل حممد معوض( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1414 ،هـ).
حممد
الصنعاين ،حممد بن إمساعيل بن صالح" .التنوير شرح اجلامع الصغري" .احملقق :دَّ .
حممد إبراهيم( .ط  ،1الرايض :مكتبة دار السالم 1432 ،ه).
إسحاق َّ
الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم" .املعجم الكبري" .حتقيق :محدي بن
عبداجمليد السلف ( ،ط  ،3املوصل :مكتبة العلوم واحلكم 1404 ،هـ).
الطربي املك  ،أبو العباس أمحد بن حممد" .ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب" .حتقيق:
أكرم البوش ( .ط :1مكتبة الصحابة 1415 ،ه).
الطييب ،اإلمام الكبري شرف الدين حسني بن حممد" .الكاشف عن حقائق السنن شرح
مشكاة املصابيح" .حققه جمموعة من العلماء( .كراتش ابكستان :من منشورات إدارة
القرآن والعلوم اإلسالمية).
عبد الرؤوف حممد عثمان" .حمبة الرسول بني االتباع واالبتداع"( .ط ،1جدة :مكتبة الضياء،
1412هـ).
العثيمني ،فضيلة الشيخ حممد بن صاحل" .جمموع فتاوى ورسائل" .مجع وترتيب :فهد بن
انصر بن إبراهيم السليمان( .ط ،2الرايض :دار الثراي للنشر والتوزيع 1414 ،ه).
العزيزي ،عل بن الشيخ أمحد بن الشيخ نور الدين بن حممد بن الشيخ إبراهيم" .السراج
املنري شرح اجلامع الصغري يف حديث البشري النذير" ( .بدون نشر).
العسقالين ،احلافظ أمحد بن عل بن حجر" .فتح الباري شرح صحيح البخاري" .تعليق:
الشيخ عبدالعزيز بن ابز وإكمال التعليقات تلميذه عل بن عبدالعزيز الشبل( .ط،1
الرايض :دار السالم1421 ،هـ).
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العظيم آابدي ،أبو عبد الرمحن شرف احلق" .عون املعبود على سنن أيب داود" .تقدمي واعتناء
رائد بن صربي ابن أيب علفة( .عمان :بيت األفكار الدولية).
العل العقل ،انصر بن عبد الكرمي" .شرح ملعة االعتقاد"( .مصدر الكتاب :دروس صوتية
قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية).
عل سام النشار ،عمار مجع الطاليب" .الرد على اجلهمية لإلمام أيب سعيد عثمان الدارم
ضمن عقائد السلف"( .اإلسكندرية :منشأة املعارف1971 ،م) .
العيين ،بدر الدين أبو حممد" .عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( .بريوت :دار الفكر،
بدون اتريخ ط).
الغرييب ،عبد الرمحن بن عابد" .احلمد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية دراسة موضوعية".
(ط ،1ديب :مجعية دار الرب 1432 ،هـ)
الفارايب ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري" .الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية" .حتقيق:
أمحد عبد الغفور عطار( .ط  ،4بريوت :دار العلم للماليني 1407 ،هـ).
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .مجع وترتيب :الشيخ أمحد بن عبد الرزاق
الدويش( .ط ،1الرايض :دار العاصمة 1416 ،ه).
الفراهيدي ،اخلليل" .كتاب العني" .حتقيق :د مهدي املخزوم  ،د إبراهيم السامرائ ( .دار
ومكتبة اهلالل).
الفريوزآابدى ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب" .القاموس احمليط" .حتقيق :مكتب
العرقسوس ( .ط  ،8بريوت:
حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إبشراف :حممد نعيم
ُ
مؤسسة الرسالة 1426 ،هـ).
القاري ،عل بن سلطان حممد" .مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"( .بريوت :دار الفكر).
القاري ،عل بن سلطان حممد ،ملال عل " .شرح الشفا"( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية 1421 ،هـ).
القامس  ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق" .حماسن التأويل" .حتقيق :حممد
ابسل عيون السود( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلميه1418 ،هـ).
القاض عياض" .إكمال املعلم بفوائد مسلم" .حتقيق :حيىي إمساعيل( .ط ،1الرايض :مكتبة
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الرشد1419 ،هـ).
القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد" .اجلامع ألحكام القرآن" .حتقيق :عبد الرزاق املهدي.
(ط ،4بريوت :دار الكتاب العريب 1422 ،ه).
القرطيب ،اإلمام أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم" .املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب
مسلم" .حتقيق :جمموعة من العلماء( .ط ،1دمشق :دار ابن كثري للطباعة والنشر
والتوزيع1416 ،هـ).
القزويين ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد ،ابن ماجة" .سنن ابن ماجه" .حتقيق :شعيب األرنؤوط.
(ط ،1دار الرسالة العاملية1430 ،هـ).
القسطالين" .شرح الزرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية"( .بريوت ،دار املعرفة بدون،
اتريخ الطبعة).
القسطالين ،أمحد بن حممد" .املواهب اللدنية ابملنح احملمدية" .حتقيق صاحل أمحد الشام .
(ط ،1بريوت :املكتب اإلسالم  1412 ،ه).
القسطالين ،شهاب الدين أمحد بن حممد" .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري".
(بريوت -لبنان :دار الكتاب العريب ،بدون اتريخ ).
الكجرايت ،مجال الدين ،حممد طاهر بن عل الصديق اهلندي ال َفت َِّين" .جممع حبار األنوار يف
غرائب التنزيل ولطائف األخبار"( .ط ،3مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية،
1387هـ).
الاللكائ  ،هبة هللا بن احلسن بن منصور ،أبو القاسم" .شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة" .حتقيق :د .أمحد سعد محدان.
(الرايض :دار طيبة1402 ،هـ).
املاوردي ،أبو احلسن عل بن حممد البغدادي" .النكت والعيون" .حتقيق :السيد ابن عبد
املقصود بن عبد الرحيم( .بريوت :دار الكتب العلمية).
املباركفورى ،عبد الرمحن بن عبد الرحيم" .حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي"( .بريوت:
دار الكتب العلمية).
جمموعة من العلماء" .املعجم الوسيط"( .ط ،2مصر :دار املعارف ،بدون اتريخ ط).
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املرس  ،أبو احلسن عل بن إمساعيل بن سيده" .احملكم واحمليط األعظم" .حتقيق :عبد احلميد
هنداوي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،هـ).
املروزي ،حممد بن نصر" .تعظيم قدر الصالة" .حتقيق كمال بن سامل( .القاهرة :مكتبة العلم،
بدون ذكر اتريخ ط).
املظْ ِهري ،احلسني بن حممود احلَنَف ُّ " .املفاتيح يف شرح املصابيح" .حتقيق :جلنة خمتصة
ُ
إبشراف :نور الدين طالب( ،ط ،1الكويت :من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية،
وزارة األوقاف ،دار النوادر 1433 .هـ).
املقدس  ،الضياء" .األحاديث املختارة" .حتقيق :عبد امللك بن دهيش( .ط ،3مكة :مكتبة
النهضة احلديثة2000 ،م).
املقريزي ،أمحد بن عل بن عبد القادر ،تق الدين" .إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال
واألموال واحلفدة واملتاع" .حتقيق :حممد عبد احلميد النميس ( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1420 ،هـ).
املناوي ،الشيخ عبد الرؤوف" .فيض القدير شرح اجلامع الصغري"( .ط ،1مصر :مطبعة
مصطفى حممد 1356 ،ه).
املناوي ،عبد الرؤوف" .التيسري بشرح اجلامع الصغري"( .ط  ،3الرايض :مكتبة اإلمام
الشافع 1408 ،هـ).
خنبة من العلماء" .كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة"( .ط ،1اململكة العربية
السعودية :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1421 ،هـ).
النسائ  ،اإلمام عبد الرمحن بن أمحد بن شعيب" .سنن النسائ " .ضبط وتصحيح :الشيخ
عبد الوارث حممد عل ( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1416 ،هـ).
النووي ،إمام حم الدين أبو زكراي حي بن شرف" .شرح صحيح مسلم بن احلجاج" .إعداد:
جمموعة أساتذة متخصصني إبشراف عل بن عبد احلميد بلطه ج ( .ط ،1بريوت:
دار اخلري للطباعة والنشر1414 ،ه).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي" .صحيح مسلم" .حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباق ( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
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اهليتم  ،أمحد بن حممد بن عل بن حجر السعدي األنصاري" .الدر املنضود يف الصالة
والسالم على صاحب املقام احملمود" .عين به :بومجعة عبد القادر مكري وحممد شادي
مصطفى عربش( .ط ،1جدة :دار املنهاج 1426 ،هـ).
اهليثم  ،على بن ايب بكر" .جممع الزوائد"( .القاهره :دار الراين للرتاث 1407 ،ه).
الوادع  ،مقبل بن هادي" .الشفاعة للوادع "1428( .ه)ـ.
اليحصيب ،أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض" .الشفا بتعريف حقوق املصطفى" .بتحقيق:
عل حممد البجاوي (طبع مبطبعة عيسى البايب احلبل وشركاه ،بدون اتريخ ط).
اليحصيب ،القاض أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض السبيت املالك " .مشارق األنوار
على صحاح اآلاثر"( .املكتبة العتيقة ودار الرتاث).
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