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 المستخلص 
 .وعلى اله وصحبه أجمعين  صلى هللا عليه والصالة والسالم على رسول هللاالحمد هلل

 ...أما بعد

أهمية كبيرة في حياة الناس بصورة عامة وفي حياة المسلمين بصورة خاصة ، لذلك  فإن موضوع القلب له 
حاولنا في هذا البحث أن نبين معنى القلب وأنواعه, وبينا اهميته وتأثيره  في العبادات ، فأوردنا في هذا البحث  

محالً لمعرفته وإرادته، فهو   أقوال العلماء حول هذا الموضوع،  وبينا  أن ّهللا سبحانه وتعالى  خلق القلب وجعله

 .""عرش المثل األعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته 

وإّن عمل القلب هو الميزان لتفاضل عبادة الظاهر وإيمان القلب وإخالصه اصل في قبول العمل الصالح ، وبدونه  

 .ال نفع وال ثمرة وال قبول 

 .نا ومن الشيطان ونرجو العفو والغفرانفإن وفقنا فمن هللا سبحانه وتعالى وإن لم يكن كذلك فم

 
 وهللا ولي التوفيق 

 الكلمات المفتاحية: القلب, دور, العبادات

 

Abstract 
Praise be to Allah and peace and blessings be upon the Messenger Allah and his 

family and companions. 

The theme of the heart is of great importance in the lives of the people in general 

and in the lives of Muslims in particular, so we have tried in this research to show 

the meaning of the heart and types, and Pena its importance and influence in 

worship, Voordna In this research, scholarly opinion on this subject, and showed 

that the Almighty God create heart and made him the object of his knowledge and 

his will, he is "the throne of the ideal that is his knowledge and his love and his 

will." 

 If the heart is the work of the balance of the differential cult apparent heart and 

the faith and devotion continued to accept the good work, and without useless and 

the fruit does not accept. 

The guide us, it is God Almighty though not as well as our mouth it is the devil and 

please pardon and forgiveness. 
Keywords: Heart, Role and Worshipping 
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 المقدمة 
واإليمان ، ونشهد أال اله إاّل  الحمد هلل رب العالمين ، نحمده أن هدانا لإلسالم 

هللا وحده ال شريك له الهادي إلى الحق وإلى طريق المستقيم ، وأنَّ محمدًا عبده  
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى  ورسوله معلم الناس ومرشدهم إلى الخير

 يوم الدين. 
 أما بعد ...

قلبه الذي بين جنبيه ،  فإنَّ أهمَّ ما ينبغي على المسلم إصالحه والعناية به 
فإن القلب هو أساس األعمال ، وأصل حركات البدن ، وهو لها بمثابة الملك لجنده ؛ 

 .  فإن طاب القلب طاب البدن ، وإن فسَد فسد 
وشرف االنسان وفضيلته التي فاق بها جملًة من أصناف الخلق ، استعداده   
ته وُذخره، وانما  التي هي في الدنيا جماله وكماله وفخره، لمعرفة هللا وفي اآلخرة ُعدَّ

استعّد للمعرفة والعلم بقلبه ال بجارحة من جوارحه، فالقلب هو العالم باهلل، وهو  
 المتقرب إلى هللا.

حضور القلب من األمور المهمة في باب العبادات، فهو روح العبادة،   وإنَّ 
ة الحق المتعالي والعبادة من دون حضور القلب غير مجدية، وال تقع مقبولة في ساح

. 
وكما أمرنا هللا سبحانه وتعالى بالتذكر ويقظة الفكر والقلب؛ ونهانا عن ضده وهو  

رنا من فسادها ونتائجها   الغفلة، وبين لنا أن مشكلة أكثر الناس في الغفلة، وُحذِّّ
َن اْلَغافِّلِّيَن ﴾ ]األعراف:   نَّ  [، ﴿ َوإِّ 205الخطيرة، في مثل قوله تعالى: ﴿ َوال َتُكْن مِّ

َن النَّاسِّ َعْن آَياتَِّنا َلَغافُِّلوَن ﴾ ]يونس:   يَن اَل َيْرُجوَن لَِّقاَءَنا  92َكثِّيرًا مِّّ [، ﴿ إِّنَّ الَّذِّ
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يَن ُهْم َعْن آَياتَِّنا َغافُِّلوَن، ُأْوَلئَِّك َمْأَواُهُم النَّ  ْنَيا َواْطَمَأنُّوا بَِّها َوالَّذِّ اُر بَِّما َوَرُضوا بِّاْلَحَياةِّ الدُّ
ُبوَن ﴾.  َكاُنوا  َيْكسِّ

وأخيرًا هذا بحث موجز عن )القلب ودوره في العبادات( حاولنا أن نجمع فيه باختصار 
 ما استطعنا من تعريف القلب  وأهميته وانواعه ودوره في العبادات.

 
 وقد قسمنا البحث إلى مبحثين:

 المبحث األول: تعريف القلب وأهميته، ويتكون من ثالثة مطالب: 
 األول: تعريف القلب لغًة واصطالحًا.المطلب 

 المطلب الثاني: مفهوم القلب في القرآن الكريم.
 المطلب الثالث: أهمية القلب.

 المبحث الثاني: أنواع القلب ودوره في العبادات، ويتكون من مطلبين: 
 المطلب األول: انواع القلوب المذكورة في القرآن الكريم. 

 لعبادات.المطلب الثاني : دور القلب في ا
وأردنا بهذا العمل المتواضع أن نبين مدى أهمية القلب ودوره في حياة االنسان. فإن  
وفقنا فهو من هللا سبحانه وتعالى ، وإن كان غير ذلك فهو منا ومن الشيطان ونسأل 

 هللا الغفران. 

 الباحثان                                                                        
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 المبحث األول: تعريف القلب وأهميته، ويتكون من ثالثة مطالب: 
 المطلب األول: تعريف القلب لغًة واصطالحًا.

 المطلب الثاني: مفهوم القلب في القرآن الكريم.
         

ريف القلب لغًة واصطالحًا:                                                                                        المطلب األول : تع 
 تعريف القلب لغًةً :

القاف والالم والباء أصالن صحيحان: أحدهما يدل على خالص شيء  القلب لغًة:
 .(1) وشريفه، واآلخر على رد شيء من جهة إلى جهة. فاألول القلب 

و )قلب كل   ‘ (2) وأصل الَقْلبِّ في اللغة: َتْحويُل الشيءِّ عن وجهه، َقَلبه َيْقلُِّبه َقْلباً 
النَّْخَلة جمارها وقلب الّشجر َما اَلن من أجوافها  َشْيء( َوسطه ولبه ومحضه وقلب 

د َواْلجمع والمذكر والمؤنث( وجئتك بَِّهَذا اأْلَمر قلبا   َورجل قلب َخالص الّنَسب )لْلَواحِّ
، قال تعالى: ﴿ انقلبتم على  (4) ،، واالنقالب: االنصراف(3)َمْحضا )والجمع( ُقُلوب 

[، وقيل: سمي القلب قلبًا لكثرة  144:  أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ﴾ ]آل عمران
 تقلبه. 

)القلب( الفؤاد. وقد يعبر به عن العقل. قال الفراء في قوله تعالى: }لمن كان له  
[ أي عقل. و )المنقلب( يكون مكانا ومصدرا كالمنصرف. و )قلب( 37قلب{ ]ق: 

 .(5) القوم صرفهم وبابه ضرب 
: ﴿ يوم تقلب وجوههم في النار ﴾  وتقليب الشيء : تغييره من حال إلى حال نحو 

وتقليب األمور: تدبيرها والنظر فيها قال تعالى:  ﴿ وقلبوا لك األمور  [ 66]األحزاب: 
[، وتقليب هللا القلوب والبصائر: صرفها من رأي إلى رأي قال  48﴾    ]التوبة: 

 [. 110: ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ﴾ ]األنعام:  (6) تعالى
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ْكرى لمن كان له  (7) عن الَعْقل وقد يعبر بالَقْلب  ،كما في قوله تعالى:﴿ إِّن في ذلك َلذِّ
ٌم وَتَدبٌُّر. 37َقْلٌب ﴾ ]ق :   [؛ َأي َعْقٌل، وقيل معناه: َتَفهُّ

قال أبو بكر: قال اللغويون: إنما سمي القلب قلبًا، لتقلُّبِّهِّ وكثرة َتَغيُّرِّهِّ. وأصله من:  
ني بالقلب عن العقل، فيقولون: قد دله قلبه على  قلبت الشيء أقلبه َقْلبًا. والعرب تك

 .(8) الشيء، يريدون: دله عقله
َواْلقلب: اْلُفَؤاد، ُمَذّكر، صرح بذلك اللحياني، َواْلجمع: اقلب،   وقال ابن سيده:

 . (9) َوُقُلوب 
 تعريف القلب اصطالحًا: 

المعروفة، ويطلق القلب اصطالحًا: يأتي بمعانيه اللغوية، فيطلق على تلك المضغة 
 على ما يحصل من إدراك وتعقل في تلك المضغة، وبهذا االعتبار ُعرِّف القلب بأنه: 
يطلق القلب على اللَّْحَمة الصنوبرية الشكلِّ في الجانب األيسر من الصدر، ويطلق 
على اللطيفة المعنوية الموجودة في هذه اللحمة، وهو محل اإلدراك والتعقل والتفهم، 

رغبات واألهواء فيتقلب بين رغبة وأخرى، بين خير وشر، وهو محل  وهو محل ال
 .(10)اإلرادة، فيختار إحدى الرغبات، وهو المخاَطب من اإلنسان والمطاَلب والمعاَتب.

،  : »َأَتاُكْم أَْهُل اْلَيَمنِّ ُهْم َأْضَعُف ُقُلوًبا َوَأَرقُّ َأْفئَِّدةً َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة َقاَل َرُسوُل هللاِّ 
ْكَمُة َيَمانَِّيٌة«   (.11)اْلفِّْقُه َيَماٍن، َواْلحِّ

 (. 12): )) أَرقُّ أفئدًة وأليُن قلوبًا(( وقال اإلمام النووي رحمه هللا: وقوله 
المشهور الفؤاد هو القلب فعلى هذا يكون كرر لفظ القلوب بلفظين وهو أولى من  

وقيل باطن القلب وقيل غشاء تكريره بلفظ واحد وقيل الفؤاد غير القلب وهو عين القلب 
القلب وأما وصفها باللين والرفة والضعف فمعناه أنها ذات خشية واستكانة سريعة  
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االستجابة والتأثر بقوارع التذكير سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها  
 .(13) قلوب اآلخرين

ر َ  ذكرهما، الختالفِّ اللفظينِّ  وقيل: ) القلوب واألفئدة قريبان من السواء ،وكرَّ
 .(14) تأكيدًا(

أحدهما اللحم الصنوبري  وقال االمام الغزالي :) إنَّ لفظ القلب يطلق لمعنيين :
الشكل المودع في الجانب األيسر من الصدر وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف 

 وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه.
بانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك  والمعنى الثاني هو لطيفة ر 

اللطيفة هي حقيقة اإلنسان وهو المدرك العالم العارف من اإلنسان وهو المخاطب  
والمعاقب والمعاتب والمطالب ولها عالقة مع القلب الجسماني وقد تحيرت عقول أكثر 

األجسام  الخلق في إدراك وجه عالقته فإن تعلقه به يضاهي تعلق األعراض ب
واألوصاف بالموصوفات أو تعلق المستعمل لآللة باآللة أو تعلق المتمكن  

 (15) بالمكان(.
 وقال اإلمام يحيى بن حمزة اليماني الذّماري: إنَّ لفظ القلب يطلق على معنيين: 

المعنى األول منهما: على اللحم الذي يكون في جانب األيسر من صدر االنسان  
األسفل على شكل الصنوبرة، وهو لحم مخصوص وفي باطنه  دقيق األعلى عريض 

تجويف وفي ذلك التجويف دم أسود ،وهذا القلب موجود للبهائم بل هو موجود في حق 
الميت، والكالم في شكله وكيفيته ليس يتعلق به شيء من االغراض الدينية، وإنما  

 .(16) يتعلق به غرض األطباء
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لتي تتعلق بها المقاصد الدينية وهي العالمة  المعنى الثاني : اللطيفة اإللهية ا
المدركة، وتلك اللطيفة هي حقيقة االنسان وهي المخاطبة والمطالبة والمثابة والمعاقبة 

 .(17)ولها تعلق مع القلب الجسداني
 المطلب الثاني : مفهوم القلب في القرآن الكريم:

 (18) ورد القلب في القرآن الكريم على معان ثالثة:
لها ْكَرى لَِّمن َكاَن َلُه َقْلبٌ : العْقل، وذلك في مثل قوله تعالى: أوَّ    إِّنَّ فِّي َذلَِّك َلذِّ
َنَُّه  37]ق :  [. )لَِّمْن كاَن َلُه َقْلٌب( َأْي َعْقٌل َيَتَدبَُّر بِّهِّ، َفَكنَّى بِّاْلَقْلبِّ َعنِّ اْلَعْقلِّ ألِّ

ُعهُ   ((19)) َمْوضِّ
[، وذاك سبب 14]الحشر:   مِّيعًا َوُقُلوُبُهْم َشتَّى َتْحَسُبُهْم جَ الثاني: الرأي والتدبير، 

ة، وتوجهاتهم متناقضة.   شقاقِّهم؛ ألنَّ نواياهم متضادَّ
در؛   ُدورِّ الثالث: حقيقة القلب الذي هو في الصَّ   َوَلكِّن َتْعَمى الُقُلوُب اَلتِّي فِّي الصُّ

 [. 46]الحج: 
 المطلب الثالث أهمية القلب:

اإليمان األصلي، وإيمانه أهم أجزاء اإليمان، ومن هنا كان قوله القلب هو موضع  -1
وعمله هو أصل اإليمان الذي ال يوجد بدونه مهما عملت الجوارح من اإليمان، وال  
خالف بين عقالء بني آدم في أن كل حركة بالجارحة ال تكون إال بإرادة قلبية، وإال  

والنصوص في ذلك  ي اإلرادة.فهي من تصرفات المجانين أو حركات المضطرين فاقد 
 كثيرة. منها:  

ُم اإليَماَن  يقول هللا تعالى في حق من حققوا الوالء والبراء:  -أ ُأوَلئَِّك َكَتَب فِّي ُقُلوبِّهِّ
ْنهُ   [ 22]المجادلة: َوَأيََّدُهْم بُِّروٍح مِّ

 [ 7]الحجرات: فِّي ُقُلوبُِّكمْ َوَلكِّنَّ َّللاََّ َحبََّب إَِّلْيُكُم اإليَماَن َوَزيََّنُه ويقول تعالى:  - -ب 
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إنَّ القلب ملك الجوارح، كما يقول العز بن عبد السالم : مبدأ التكاليف كلها وهو   -2
مصدرها، وصالح األجساد موقوف على صالحه وفساد األجساد موقوف على  

اْلَجَسدِّ ُمْضَغًة إَِّذا ، ولذلك قال النبي صلى هللا عليه وسلم: ]... َأاَل َوإِّنَّ فِّي (20)فساده
 (21)َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه َوإَِّذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه َأاَل َوهَِّي اْلَقْلُب [.

 
يَماَن َوَزيََّنُه فِّي   وعاء اإليمان أو الكفر: قال تعالى: -3 َوَلكِّنَّ َّللاََّ َحبََّب إَِّلْيُكُم اإْلِّ

ُدونَ  ْصَياَن ُأوَلئَِّك ُهُم الرَّاشِّ  [ . 7]الحجرات :   ُقُلوبُِّكْم َوَكرََّه إَِّلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلعِّ
وعاء ذكر هللا أو الغفلة عنه: القلب هو وعاء ذكر هللا أو الغفلة عنه: لقوله   -4

رِّ اْلُمْخبِّتِّيَن ) تعالى:  يَن إَِّذا ُذكَِّر َّللاَُّ 34َوَبشِّّ ابِّرِّيَن َعَلى َما  ( الَّذِّ َلْت ُقُلوُبُهْم َوالصَّ  َوجِّ
اَلةِّ َومِّمَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنفُِّقوَن)   [.25ـ24]الحج :  ( 35َأَصاَبُهْم َواْلُمقِّيمِّي الصَّ

 
القلب هو األساس والباعث، وفيه تبدأ االرادات والخواطر، وتتحرك الدواعي  و   -5

ًً باهلل   الصوارف،  وعنه تنشأ أعمال الظاهر وأعمال الجوارح. فقول القلب تصديقًا
ًً وخوفًا تعبر عنه   ًً بالشهادتين، وعمل القلب محبًة ورجاًء ورسوله يترجمه اللسان نطقًا

ًً ألمره جل شأنه . ومن ثم فإن  (22) حركة االعضاء استقامة على طاعة هللا ، وتنفيذًا
  ديث أنس بن مالك ، كما في ح (23) أصل االستقامة  استقامة القلب على التوحيد 

اَل َيْسَتقِّيُم إِّيَماُن َعْبٍد َحتَّى َيْسَتقِّيَم َقْلُبُه، َواَل َيْسَتقِّيُم َقْلُبُه َحتَّى   قال:} أنَّ رسول هللا
 .(24)َيْسَتقِّيَم لَِّساُنُه، َواَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َرُجٌل{
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 المبحث الثاني: أنواع القلب ودوره في العبادات
 المطلب األول: انواع القلوب المذكورة في القرآن الكريم                   

 (25) القلب السليم: ورد وصف القلب بالسالمة في آيتين كريمتين: -1
اذ وصفه هللا جال وعال بسالمة   االولى  : تتضمن ثناء على نبي هللا ابراهيم ِّ 

ْبرَ  القلب فقال تعالى يَعتِّهِّ إلِّ يَم )َوإِّنَّ مِّْن شِّ سورة  (84( إِّْذ َجاَء َربَُّه بَِّقْلٍب َسلِّيٍم )83اهِّ
 (.84و   83الصافات اآليتان ) 

َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل يدعو ربه جال وعال ، فقال تعالى : الثانية : على لسان ابراهيم  
 (. 89و  88آليتان )سورة الشعراء ا 89( إِّالَّ َمْن َأَتى َّللاََّ بَِّقْلٍب َسلِّيٍم )88َواَل َبُنوَن )

ْئَناُن( مصدران للفعل اطمأن. ) القلب المطمئن: -2  الطَُّمْأنِّيَنُة واالْطمِّ
ْئَناُن: الّسكوُن بعد االنزعاج  َولَِّتْطَمئِّنَّ . قال تعالى: (26)قال الراغب :الطَُّمْأنِّيَنُة واالْطمِّ

 (. 10سورة االنفال ، جزء من اآلية ) بِّهِّ ُقُلوُبُكمْ 
َرابِّهِّ َوَقَلقِّهِّ(. وقال ابن القيم :) . َوَعَدُم اْضطِّ ْيءِّ  (27)الطَُّمْأنِّيَنُة ُسُكوُن اْلَقْلبِّ إَِّلى الشَّ

 وقد أسند االطمئنان الى القلوب في عدة مواضع من كتاب هللا ، منها:
 ِّيَن َآَمُنوا َوَتْطَمئِّنُّ ُقُلوُبُهْم ب ِّ َتْطَمئِّنُّ اْلُقُلوُب )الَّذِّ ْكرِّ َّللاَّ ِّ َأاَل بِّذِّ ْكرِّ َّللاَّ سورة الرعد  ( 28ذِّ

 (. 28اآلية ) 
ْندِّ وقال تعالى : َوَما َجَعَلُه َّللاَُّ إِّالَّ ُبْشَرى َلُكْم َولَِّتْطَمئِّنَّ ُقُلوُبُكْم بِّهِّ َوَما النَّْصُر إِّالَّ مِّْن عِّ

ِّ اْلَعزِّيزِّ اْلَحكِّيمِّ )   (.126سورة آل عمران، اآلية)   (126َّللاَّ
َل َيْوَجُل َوَجاًل،  القلب الوجل: قال الراغب: -3 الَوَجل: استشعار الخوف. يقال: َوجِّ

لٌ  ،: وهو الذي يخاف هللا عز وجل أال يقبل منه العمل ، وأال ينجى من  (28)فهو َوجِّ
 عذاب ربه.
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يَن إَِّذا  وقال تعالى : ُنوَن الَّذِّ ْم َآَياُتُه  إِّنََّما اْلُمْؤمِّ َلْت ُقُلوُبُهْم َوإَِّذا ُتلَِّيْت َعَلْيهِّ ُذكَِّر َّللاَُّ َوجِّ
ُلوَن ) ْم َيَتَوكَّ  (.2سورة االنفال ، اآلية )  (2َزاَدْتُهْم إِّيَماًنا َوَعَلى َربِّهِّ

َرْت ُمَخاَلَفَتُه.  قال القرطبي :) َلْت ُقُلوُبُهْم( َأْي َخاَفْت َوَحذِّ َفَوَصَفُهْم  َقْوُلُه َتَعاَلى: )َوجِّ
ْم، َوَكَأنَُّهْم َبْيَن يَ  ْم لَِّربِّهِّ ْم َوُمَراَعاتِّهِّ ْكرِّهِّ، َوَذلَِّك لُِّقوَّةِّ َيقِّينِّهِّ ْنَد ذِّ َدْيهِّ، بِّاْلَخْوفِّ َواْلَوَجلِّ عِّ

اَلةِّ َوإَِّداَمتَِّها(. ْبرِّ َوإَِّقاَمةِّ الصَّ  (29)َوَوَصَفُهْم بِّالصَّ
ْم َشَعائَِّر  . قال تعالى:وهو الذي يعّظم شعائر هللا القلب التقي : -4 َذلَِّك َوَمْن ُيَعظِّّ

ِّ َفإِّنََّها مِّْن َتْقَوى اْلُقُلوبِّ )   (. 32)سورة الحج ، اآلية   ( 32َّللاَّ
القلب المخبت: االخبات: مصدر للفعل أخبَت، يخبُت، َأْخَبَت الرَُّجُل إْخَباًتا َخَضَع   -5

ِّ َوَخَشَع َقْلُبهُ  رِّ اْلُمْخبِّتِّينَ َقاَل َتَعاَلى:  ،(30) هللَِّّ [ . وهو الخاضع  34]الحج:   َوَبشِّّ
 المطمئن الساكن.
ِّ َوَنْحوَِّها.  قال ابن القيم :) ، َوالثَِّّقةِّ بِّاهللَّ كِّيَنةِّ، َواْلَيقِّينِّ يعني  بَمَقاَماتِّ الطَُّمْأنِّيَنةِّ "َكالسَّ

َمُتَها َوَمْبَدُؤَها( ْخَباُت ُمَقدِّّ  .(31) َفاإْلِّ
دائم الرجوع والتوبة إلى هللا مقبل على طاعته، وقال الراغب: القلب المنيب: وهو  -6

 (32))النَّْوب: رجوع الشيء مّرة بعد أخرى(.
َي الرَّْحَمَن بِّاْلَغْيبِّ َوَجاَء بَِّقْلٍب   وقد وصف القلب باإلنابة في قوله تعالى:  َمْن َخشِّ

 ( 33)سورة ق ، اآلية  (33ُمنِّيٍب )
 (33) »َأْي ُمنِّيٍب إَِّلى َربِّهِّ ُمْقبٍِّل«. بقلب منيب ،والمراد من قوله تعالى 

ِّ  القلب المهدي: الراضي بقضاء هللا والتسليم بأمره، قال تعالى  -7 ْن بِّاهللَّ َوَمْن ُيْؤمِّ
 (. 11) سورة التغابن ، جزء من اآلية  (11َيْهدِّ َقْلَبُه َوَّللاَُّ بُِّكلِّّ َشْيٍء َعلِّيٌم )
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يث الَّتِّي َضَرَب َّللاَّ بَِّها القلب الحي: وهو القلْ  -8 ْن اأْلََحادِّ َع مِّ ب الذي َيْعقِّل َما َقْد َسمِّ
ْن اأْلَُمم. قال تعالى : ْكَرى لَِّمْن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى  َمْن َعَصاُه مِّ إِّنَّ فِّي َذلَِّك َلذِّ

يٌد  ْمَع َوُهَو َشهِّ  (. 37)سورة ق ، اآلية   السَّ
الالم والياء والنون كلمة واحدة، وهي ) قاييس اللغة:القلب اللين: قال صاحب م -9

َّللاَُّ َنزََّل َأْحَسَن   وقد أسند اللين الى القلوب في قوله تعالى:(34) اللين: ضد الخشونة(.
يَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ُثمَّ َتلِّيُن جُ  ْنُه ُجُلوُد الَّذِّ يثِّ كَِّتاًبا ُمَتَشابًِّها َمَثانَِّي َتْقَشعِّرُّ مِّ ُلوُدُهْم  اْلَحدِّ

 ِّ ْكرِّ َّللاَّ  (.23)سورة الزمر ، جزء من اآلية  َوُقُلوُبُهْم إَِّلى ذِّ
من   القلوب المربوط عليها: الراء والباء والطاء أصل واحد يدل على شّد وثبات  -  10

ورجل رابط الجأش وربيط   (35)ذلك ربطت الشيء أربطه ربطا; والذي يشد به رباط ،
 (36) يربط نفسه عن الفرار يكفها بجرأته وشجاعته.الجأش أي شديد القلب كأنه 

والربط على القلب: عكس الخذالن. فالخذالن حله من رباط التوفيق. فيغفل عن ذكر 
 (37)ربه. ويتبع هواه، ويصير أمره فرطا.

َوَرَبْطَنا   وقد ورد الربط على القلوب في ثالث آيات ونأتي بآية واحدة ، قال تعالى
ْم  َماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َلْن َنْدُعَو مِّْن ُدونِّهِّ إَِّلًها َلَقْد ُقْلَنا َعَلى ُقُلوبِّهِّ إِّْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربَُّنا َربُّ السَّ

 (. 14)سورة الكهف ، اآلية   إًِّذا َشَطًطا
القلب المريض: وهو الذي أصابه مرض مثل الشك أو النفاق وفيه فجور   -11

)سورة   َفَيْطَمَع الَّذِّي فِّي َقْلبِّهِّ َمَرٌض   ومرض في الشهوة الحرام. قال تعالى :
 (. 32االحزاب ، اآلية جزء من اآلية 

َأَفَلْم   القلب األعمى: وهو الذي ال يبصر وال يدرك الحق واالعتبار، قال تعالى: -12
يُروا فِّي اأْلَْرضِّ َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعقُِّلوَن بَِّها َأْو َآَذاٌن َيْسَمُعوَن بِّ  َها َفإِّنََّها اَل َتْعَمى  َيسِّ

ُدورِّ   ((. 46)سورة الحج ، اآلية)  اأْلَْبَصاُر َوَلكِّْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِّي فِّي الصُّ
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القلب الالهي: وهو الغافل عن القرآن الكريم، المشغول بأباطيل الدنيا وشهواتها،  -13
َيًة ُقُلوُبُهمْ  ال يعقل ما فيه، قال تعالى:   (. 2)سورة االنبياء ، جزء من اآلية  اَلهِّ

َجاَرةِّ َأْو َأَشدُّ  القلب القاسي، قال تعالى: -14 َي َكاْلحِّ ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم مِّْن َبْعدِّ َذلَِّك َفهِّ
ْنَها لَ  ْنُه اأْلَْنَهاُر َوإِّنَّ مِّ ُر مِّ َجاَرةِّ َلَما َيَتَفجَّ َن اْلحِّ ْنُه اْلَماُء َوإِّنَّ  َقْسَوًة َوإِّنَّ مِّ قَُّق َفَيْخُرُج مِّ َما َيشَّ
ِّ َوَما َّللاَُّ بَِّغافٍِّل َعمَّا َتْعَمُلوَن   ْنَها َلَما َيْهبُِّط مِّْن َخْشَيةِّ َّللاَّ  (. 74)سورة البقرة ، اآلية  مِّ

)سورة  ُمَتَكبٍِّّر َجبَّارٍ َكَذلَِّك َيْطَبُع َّللاَُّ َعَلى ُكلِّّ َقْلبِّ القلب المتكبر: قال تعالى: -15
 (.35غافر، جزء من اآلية 

 المطلب الثاني :دور القلب في العبادات:                            
( 88القلب عليه مدار النجاة يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن )

 (.89  -88( ﴾.سورة الشعراء اآليتان )89إِّالَّ َمْن َأَتى َّللاََّ بَِّقْلٍب َسلِّيٍم )
: » أال وإن في الجسد  و القلب عليه مدار الخير أو الشر في نفس اإلنسان، قال  

مضغًة إذا صلحْت صلَح الجسُد كلُّه، وإذا فسدْت فسَد الجسد كله، أال وهي  
 .(38)«القلب 

ع وال ثمرة وال  إيمان القلب وإخالصه اصل في قبول العمل الصالح ، وبدونه ال نف  -1
َرَة َوَسَعى َلَها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤمٌِّن َفُأوَلئَِّك َكاَن   ، يقول هللا تعالى:(39)قبول َوَمْن َأَراَد اآْلَخِّ

َمْن َعمَِّل َسيَِّّئًة َفاَل   (. وقال تعالى:19سورة االسراء اآلية )  (19َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا )
ْثَلَها  ٌن َفُأوَلئَِّك َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة ُيْجَزى إِّالَّ مِّ ْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤمِّ َوَمْن َعمَِّل َصالًِّحا مِّ

َساٍب )  (.40سورة غافر ، اآلية ) (40ُيْرَزُقوَن فِّيَها بَِّغْيرِّ حِّ
فال بد من شرط تقدم االيمان أواًل، والمراد إيمان القلب وتصديقه، واذا انتفى الشرط  

روط، فمن لم يلتزم بقيد االيمان القلبي يبقى غير مستحق للثمرات  انتفى المش
 (40)المذكورة.
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)) إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته وقال الرسول 
 .(41)إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه((

فإن األعمال  الظاهر، قال ابن ابي العز:) عمل القلب هو الميزان لتفاضل عبادة  -2
. وقال ابن (42)ال تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب(

) فالعمل على القلوب ال على األبدان، والمعول على الساكن ال على االطالل ، القيم:
 .(43)واالعتبار بالمحرك األول(

عن عبد هللا بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر دخل  ومن األدلة على ذلك: 
المسجد فصلى، فأخف الصالة، قال: فلما خرج قمت إليه، فقلت: يا أبا اليقظان لقد 
خففت قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: ال، قال: فإني بادرت بها 

يه وسلم يقول: " إن العبد ليصلي  سهوة الشيطان. سمعت رسول هللا صلى هللا عل
الصالة ما يكتب له منها إال عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، 

. فالحديث يقرر أن ثواب الصالة ينبني بعد كما الظاهر على عمل  (44) ثلثها نصفها "
 .(45)القلب 

والتدبر  وقال المناوي: )أراد أن ذلك يختلف باختالف األشخاص بحسب الخشوع  
ونحو ذلك مما يقتضي الكمال كما في صالة الجماعة خمس وعشرون وسبع  

 . (46)وعشرون  وبدأ بالعشر ألنه أقل الكسور(
قال الحسن البصري: كل صالة ال يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع وقال  
بعضهم: كل صالة كانت منك عن ظهر غيب مختلط بأنواع العيوب وبدن نجس  

ذنوب ولسان متلطخ بأنواع المعاصي والفضول ال تصلح أن تحمل إلى تلك  بأقذار ال
 .(47) الحضرة العلية
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حضور القلب قبل أو عند البدء بالعبادة: والفقهاء يتحدثون عن النية قبل الشروع  -3
في العمل ويعنون بها النية التي تميز العمل نفسه، كصالة الظهر عن صالة العصر، 

الفرض.. وما إلى ذلك، ويتحدث أرباب التوحيد وأهل السلوك وصوم النافلة عن صوم 
 عن النية التي تميز المعمول له، وهو المقصود بهذه العبادة.

وأجمع الفقهاء على أن محل النية القلب دون اللسان، في جميع العبادات: الصالة  
نه بخالف  والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد، وغير ذلك. ولو تكلم بلسا 

ما نوى في قلبه كان االعتبار بما نوى بقلبه، ال باللفظ، ولو تكلم بلسانه ولم تحصل  
. ألن النية عبارة عن القصد ، (48) النية في قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق أئمة المسلمين

، وذلك ألن القلب هو محل العقل والبصيرة ومناط التكليف،  (49)ومحل القصد القلب 
وص القرآنية والحديثية التي يدل ظاهرها على أن جميع أعمال  بدليل كثرة النص

الباطن: كالعلم، والظن، والشك، والخوف، والرجاء، واإلرادة بأنواعها، واالعتقادات ، 
والعقل، والفقه، وااليمان، والزيغ، واالطمئنان، والحسد، والكبر، والحقد،  

يُروا فِّي اأْلَْرضِّ َفَتُكوَن   تعالى:، كقوله (50)والحرص...ونحوها محلها القلب  َأَفَلْم َيسِّ
ُب َلُهْم ُقُلوٌب َيْعقُِّلوَن بَِّها َأْو َآَذاٌن َيْسَمُعوَن بَِّها َفإِّنََّها اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكِّْن َتْعَمى اْلُقُلو 

ُدورِّ  ْكَرى لَِّمْن إِّنَّ فِّي َذلِّكَ  (، وكقوله تعالى:46)سورة الحج، اآلية  الَّتِّي فِّي الصُّ  َلذِّ
ُأوَلئَِّك َكَتَب فِّي  (، وكقوله جل جالله:37سورة ق ، جزء من اآلية  َكاَن َلُه َقْلبٌ 

يَمانَ  ُم اإْلِّ  (. 22سورة المجادلة، جزء من اآلية   ُقُلوبِّهِّ
 أما األحاديث النبوية فكثيرة ،منها:

َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ هللَا اَل َيْنُظُر إَِّلى  َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ  -أ
 .(51) ُصَورُِّكْم َوَأْمَوالُِّكْم، َوَلكِّْن َيْنُظُر إَِّلى ُقُلوبُِّكْم َوأَْعَمالُِّكْم«
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عن أنس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب   -ب 
رسول هللا، آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت: يا 

 (52)علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع هللا يقلبها كيف يشاء.
بن عمرو بن العاص، يقول: أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول:  -ت 

»إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث 
شاء« ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا ي

 (53) على طاعتك«.
: وذلك أن كثيرًا من تصرفات  (54) اخالص القلب يجعل المباح طاعة وقربة -4

المؤمن ونشاطه في الحياة يدخل في دائرة العادّيات المباحات ، التي ال يثاب فاعلها  
تاركها، غير أن المؤمن إذا صح ارادته، وأخلص نيته، فجعل قصده من  كما ال يعاقب 

ومثوبته ، وابتغاء القرب منه جل شأنه ، تحول  العمل متجهًا إلى طلب رضا هللا
العمل المباح في حقه إلى عبادة مستحبة، وأصبح من عموم حسناته وطاعاته التي 

 .(55) يتقرب بها إلى ربه سبحانه
 ثيرة، منها:واألدلة على ذلك ك 
، َأنَّ َناًسا مِّْن َأْصَحابِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاُلوا لِّلنَّبِّيِّّ َصلَّى    -1 َعْن َأبِّي َذرٍّ

، ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِّي،   ُثورِّ بِّاأْلُُجورِّ هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َيا َرُسوَل هللاِّ، َذَهَب أَْهُل الدُّ
ْم، َقاَل: ))" َأَوَلْيَس َقْد َجَعَل هللُا َلُكْم  َوَيُصوُموَن كَ  ُقوَن بُِّفُضولِّ َأْمَوالِّهِّ َما َنُصوُم، َوَيَتَصدَّ

يَدٍة َصَدَقًة، َوُكلِّّ  ُقوَن؟ إِّنَّ بُِّكلِّّ َتْسبِّيَحٍة َصَدَقًة، َوُكلِّّ َتْكبِّيَرٍة َصَدَقًة، َوُكلِّّ َتْحمِّ دَّ َما َتصَّ
ُكْم   َتْهلِّيَلٍة َصَدَقًة، َوَأْمرٌ  بِّاْلَمْعُروفِّ َصَدَقٌة، َوَنْهٌي َعْن ُمْنَكٍر َصَدَقٌة، َوفِّي ُبْضعِّ َأَحدِّ

َصَدَقٌة، َقاُلوا: َيا َرُسوَل هللاِّ، َأَيأتِّي َأَحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه فِّيَها َأْجٌر؟ َقاَل: »َأَرَأْيُتْم َلْو  
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ٌر؟ َفَكَذلَِّك إَِّذا َوَضَعَها فِّي اْلَحاَللِّ َكاَن َلُه  َوَضَعَها فِّي َحَراٍم َأَكاَن َعَلْيهِّ فِّيَها وِّزْ 
 .(56)َأْجر((ٌ 

يُر َطاَعاٍت بِّالنِّّيَّاتِّ   وقال النووي رحمه هللا:   )َوفِّي َهَذا َدلِّيٌل َعَلى َأنَّ اْلُمَباَحاتِّ َتصِّ
) َقاتِّ ادِّ  ( 57) الصَّ

َي َّللاَُّ َعْنُه، َقاَل: َكاَن َرُسوُل   َعْن َعامِّرِّ ْبنِّ َسْعدِّ ْبنِّ َأبِّي َوقَّاٍص، َعْن َأبِّيهِّ   -2  َرضِّ
ةِّ الَوَداعِّ مِّْن َوَجٍع اْشَتدَّ بِّي، َفُقْلُت: إِّنِّّي َقْد   ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيُعوُدنِّي َعاَم َحجَّ َّللاَّ

َن الَوَجعِّ َوَأَنا ُذو َماٍل، َواَل َيرُِّثنِّي إِّالَّ اْبَنٌة، َأ َفَأَتَصدَّ  ُق بُِّثُلَثْي َمالِّي؟ َقاَل: »اَل« َبَلَغ بِّي مِّ
؟ َفَقاَل: »اَل« ُثمَّ َقاَل: »الثُُّلُث َوالثُُّلُث َكبِّيٌر  ْطرِّ إِّنََّك َأْن َتَذَر  -َأْو َكثِّيٌر   -َفُقْلُت: بِّالشَّ

تُْنفَِّق َنَفَقًة َتْبَتغِّي بَِّها  َوَرَثَتَك أَْغنَِّياَء، َخْيٌر مِّْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَن النَّاَس، َوإِّنََّك َلْن 
ْرَت بَِّها، َحتَّى َما َتْجَعُل فِّي اْمَرَأتَِّك« ِّ إِّالَّ ُأجِّ  .(58)  َوْجَه َّللاَّ

فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت  و قال ابن تيمية رحمه هللا :)
يعاقب   -ونيته  لفساد قلبه -المباحات من صالح أعماله لصالح قلبه ونيته والمنافق  

 .(59) على ما يظهره من العبادات رياء(
وهو مقصود االمام  الغزالي رحمه هللا بقوله  :) َوَما من شيء من المباحات إِّالَّ  
يُر بَِّها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات(  .(60) َوَيْحَتمُِّل نِّيًَّة َأْو نِّيَّاٍت َيصِّ

إنَّ سالمة القلب وخلوصه من كل ما يعيقه عن هللا سبب لسعادة الدنيا واآلخرة،  -5 
فسالمة القلب من الشرك والرياء والبدع والغلَّ والحسد والبغضاء وسائر األدواء، سبب 

(61) للسعادة والطمأنينة في الدنيا واآلخرة
 ( إِّالَّ َمنْ 88َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن )   َأَتى

 (. 89و  88سورة الشعراء اآليتان )  (89َّللاََّ بَِّقْلٍب َسلِّيٍم )
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 الخاتمة
الحمد هلل الذي وفقنا لكتابة هذا البحث ونرجو أن قدمنا فيها ما ينفع المسلمين ويكون  

 لنا عمال منجيًا يوم القيامة .
 ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها ما يأتي: 

على اللَّْحَمة الصنوبرية الشكلِّ في الجانب األيسر من الصدر، يطلق القلب   -1
ويطلق على اللطيفة المعنوية الموجودة في هذه اللحمة، وهو محل اإلدراك والتعقل 
والتفهم، وهو محل الرغبات واألهواء فيتقلب بين رغبة وأخرى، بين خير وشر، وهو  

 ن اإلنسان والمطاَلب والمعاَتب.محل اإلرادة، فيختار إحدى الرغبات، وهو المخاَطب م
 ورد القلب في القرآن الكريم على معان ثالثة:  -2

در لها: العْقل،  الثاني: الرأي والتدبير    الثالث:   حقيقة القلب الذي هو في الصَّ  . أوَّ
 إّن للقلب اهمية كبيرة، منها:  -3 
إنَّ القلب ملك الجوارح، كما يقول العز بن عبد السالم : مبدأ التكاليف كلها وهو   

 مصدرها، وصالح األجساد موقوف على صالحه وفساد األجساد موقوف على فساده.
اخالص القلب يجعل المباح طاعة وقربة :وذلك أن كثيرًا من تصرفات المؤمن  -4 

ات المباحات ، التي ال يثاب فاعلها كما ال  ونشاطه في الحياة يدخل في دائرة العاديّ 
يعاقب تاركها، غير أن المؤمن إذا صح ارادته، وأخلص نيته، فجعل قصده من العمل 

متجهًا إلى طلب رضا هللا ومثوبته ، وابتغاء القرب منه جل شأنه ، تحول العمل 
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تقرب  المباح في حقه إلى عبادة مستحبة، وأصبح من عموم حسناته وطاعاته التي ي 
 بها إلى ربه سبحانه. 

إنَّ سالمة القلب وخلوصه من كل ما يعيقه عن هللا سبب لسعادة الدنيا   -  -5
واآلخرة، فسالمة القلب من الشرك والرياء والبدع والغلَّ والحسد والبغضاء وسائر  

(62) األدواء، سبب للسعادة والطمأنينة في الدنيا واآلخرة
  َبُنوَن  َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل َواَل 

 (. 89و   88سورة الشعراء اآليتان )   (89( إِّالَّ َمْن َأَتى َّللاََّ بَِّقْلٍب َسلِّيٍم )88)
 

 الهوامش 
 

 (. 17/ 5مقاييس اللغة ) (1)
 (. 685/ 1لسان العرب ) (2)
 (. 2/753المعجم الوسيط ) (3) 
 ( 5/63تاج العروس )  (4)
 (. 258مختار الصحاح )ص (5)
 (. 106التوقيف على مهمات التعاريف ) (6)
 (. 458/ 11لسان العرب ) (7)
 (. 2/373الزاهر في معاني كلمات الناس)  (8)
 (. 423/ 6األعظم)المحكم والمحيط  (9)
 (. 178التعريفات)ص (10)
(،  ومسلم َباُب َتَفاُضلِّ  5/174( ) 4390رواه البخاري باب قدوم األشعريين  وأهل اليمن، برقم) (11)

يَمانِّ فِّيهِّ، َوُرْجَحانِّ أَْهلِّ اْلَيَمنِّ فِّيهِّ ، برقم)  (. 71/ 1( )52أَْهلِّ اإْلِّ
 ( 34/ 2شرح النووي على مسلم ) (12)
 (. 33/ 2النووي على مسلم )شرح  (13)
 (. 18القلوب وآفاتها )ص (14)
 (. 3/ 3إحياء علوم الدين ) (15)
 ( 21تصفية القلوب من أدران األوزار والذنوب:) (16)
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 (. 21تصفية القلوب من أدران األوزار والذنوب:) (17)
 (. 4/289بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: للفيروزآبادي ) (18)
 (. 23/ 17الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ) (19)
 (. 197قواعد األحكام في مصالح األنام: ) (20)
وصحيح مسلم: َباُب َأْخذِّ اْلَحاَللِّ   20/ 1( 52رواه البخاري : باب، فضل من استبرأ لدينه، برقم) (21)

، برقم ) ُبَهاتِّ  . 3/1219( 1599)  -  107َوَتْركِّ الشُّ
 (. 1/239عالمين في القرآن الكريم: عبودية القلب لرب ال (22)
 (. 1/511جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم )  (23)
( ،المعجم الكبير ، 13048برقم ) رواه االمام أحمد في مسنده :مسند أنس بن مالك  (24)

(  887، مسند الشهاب، اَل َيْسَتقِّيُم إِّيَماُن َعْبٍد َحتَّى َيْسَتقِّيَم َقْلُبُه ، برقم )227/ 10( 10553برقم)
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  (،9/207،الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ) 2/62
 . 6/822( 2841ديث الصحيحة :برقم)( ، وصححه االلباني في سلسلة االحا1/144)
 ( 2/525عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم: ) (25)
 (. 524المفردات في غريب القرآن )  (26)
 (. 2/479مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) (27)
 (. 855المفردات في غريب القرآن )  (28)
 ( 59/ 12بي)الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرط  (29)
 (. 1/162المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) (30)
 (. 2/6مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) (31)
 (. 827المفردات في غريب القرآن )  (32)
 (. 7/590الدر المنثور) (. 453/ 21تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن)  (33)
 (. 5/225اللغة)معجم مقاييس  (34)
 (. 2/478معجم مقاييس اللغة) (35)
 (. 303/ 7لسان العرب ) (36)
 (. 68/ 3مدارج السالكين ) (37)
 سبق تخريجه. (38)
 (. 1/246عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ) (39)
 (. 1/246عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ) (40)
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 6/ 1( 1الوحي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ برقم )كيف كان بدء  صحيح البخاري : (41)
 (. 335شرح العقيدة الطحاوية)  (42)
 (. 50الوابل الصيب من الكلم الطيب)ص (43)
، وقال  31/189( 18894أخرجه االمام أحمد في مسنده: باب حديث عمار بن ياسر، برقم ) (44)

نسبه ابن يونس  -وقيل: عبد الرحمن -ة حديث صحيح، عبد هللا بن َعَنم المحقق : شعيب األرنؤوط:
مزنيًا، وذكر أنه شهد فتح اإلسكندرية، وذكر ابُن منده أن الذي له صحبة ال تعرف له رواية، وذكر 

( ، فذكر الحافظ أن الصواب أنه  18323ابن المديني أنه لعله أبو الس الوارد ذكره في الرواية )
اَلةِّ:  غيره، وأن أبا الس ال ُيعرف اسمه، وفي سنن أ بي داود: َباُب َما َجاَء فِّي ُنْقَصانِّ الصَّ

(، وقال االلباني: حديث حسن. وفي  الجامع الصحيح للسنن والمسانيد: باب 211/ 1( )796برقم)
 (. 26/62االشتغال بأمر الدنيا ،)

 (. 1/252عبودية القلب لرب العالمين )  (45)
 (. 2/333فيض القدير شرح الجامع الصغير: )  (46)
 (. 2/333القدير شرح الجامع الصغير: )  فيض (47)
 (. 2/88الفتاوى الكبرى البن تيمية) (48)
اأْلَْشَباُه َوالنََّظائُِّر َعَلى َمْذَهبِّ َأبِّْي َحنِّْيَفَة  ( ، 30األشباه والنظائر: للسيوطي )ص (49)

)ص  (. 24النُّْعَمانِّ
 (. 60النية وأثرها في العبادات)ص (50)
هِّ، َوَمالِّهِّ، برقم) َباُب  صحيح مسلم: (51) ْرضِّ   -  34َتْحرِّيمِّ ُظْلمِّ اْلُمْسلِّمِّ، َوَخْذلِّهِّ، َواْحتَِّقارِّهِّ َوَدمِّهِّ، َوعِّ
(2564.)4 /1987 . 
(  2140سنن الترمذي: باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، برقم) -الجامع الكبير  (52)

 ، وقال : حديث حسن.  4/16
 . 2045/ 4(  2654)  -  17لى القلوب كيف شاء، برقم )صحيح مسلم: باب تصريف هللا تعا (53)
 (.370/ 4إحياء علوم الدين )   (54)
 (. 1/257عبودية القلب لرب العالمين )  (55)
، برقم) (56) َن اْلَمْعُروفِّ َدَقةِّ َيَقُع َعَلى ُكلِّّ َنْوٍع مِّ (  1006)  -  53صحيح مسلم: َباُب َبَيانِّ َأنَّ اْسَم الصَّ

2 /697 . 
 (. 7/91المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: )  (57)
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.  81/ 2( 1295صحيح البخاري: َباُب رَِّثاءِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َسْعَد اْبَن َخْوَلَة، برقم ) (58)

 . 3/501(  2116وسنن الترمذي: باب ما جاء في الوصية بالثلث، برقم ) 
 (. 369/  28مجموع الفتاوى)  (59)
 (. 371/ 4اء علوم الدين )احي (60)
 (. 15القلوب وآفاتها ) (61)
 (. 15القلوب وآفاتها ) (62)

 المصادر والمراجع
 
هـ(، دار  505إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  .1

 بيروت. –المعرفة 
: زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  اأْلَْشَباُه َوالنََّظائُِّر َعَلى َمْذَهبِّ َأبِّْي َحنِّْيَفَة  .2 النُّْعَمانِّ

هـ(، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا  970المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 
 م.  1999هـ  1419لبنان، الطبعة: األولى،  –عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(،  911ن السيوطي )المتوفى: األشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدي .3
 م.1990  -هـ 1411الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب   .4
هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، الناشر: المجلس األعلى للشئون  817الفيروزآبادى )المتوفى: 

 لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة.  -اإلسالمية 
تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض،   .5

 هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. 1205الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: 
حمزة اليماني الذّمار  تصفية القلوب من أدران األوزار والذنوب: االمام يحيى بن .6

لبنان، –هـ(، تحقيق وتقديم: د. حسن محمد مقبولي األهدل، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 749)ت
 م. 1995هـ/3/1415ط/
هـ(،تحقيق: 816التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  .7

لبنان،الطبعة: –العلمية بيروت ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب 
 م. 1983-هـ  1403األولى 

التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين   .8
عبد   38هـ(، عالم الكتب 1031بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 
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 م. 1990- هـ1410القاهرة، الطبعة: األولى، -الخالق ثروت
جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو  .9

هـ(،تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  310جعفر الطبري )المتوفى: 
 م.  2000 - هـ  1420

د الرحمن بن  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: زين الدين عب .10
هـ(،تحقيق: 95أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

  -هـ 1422بيروت، الطبعة: السابعة،  –إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة  -شعيب األرناؤوط 
 م. 2001

سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،   -الجامع الكبير  .11
  -هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي 279لترمذي، أبو عيسى )المتوفى: ا

 بيروت 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه   .12

= صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
ر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم )محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة:  الناص

 هـ. 1422األولى، 
الجامع ألحكام القرآن : أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري  .13

دار هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 671الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 
 م.  1964 - هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،   –الكتب المصرية 

هـ(، دار  911الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  .14
 بيروت. –الفكر 

الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري  .15
بيروت، الطبعة: األولى،  –ق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة هـ(، تحقي328)المتوفى: 

 . 1992- هـ  1412
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد   .16

هـ(، مكتبة ، 1420ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني )المتوفى: 
:  4 -  1التوزيع، الرياض، الطبعة: األولى، )لمكتبة المعارف(، عام النشر: جـ  المعارف للنشر و 

 م.  2002 -هـ   1422: 7م، جـ  1996  -هـ  1416: 6م، جـ   1995 - هـ  1415
سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو   .17
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ْستاني )المتوفى:   جِّ ًَ : محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة هـ(، تحقيق275األزدي الّسِّ
 بيروت. –العصرية، صيدا 

شرح العقيدة الطحاوية:  صدر الدين محمد بن عالء الدين علّي بن محمد ابن أبي العز   .18
عبد هللا بن   -هـ(، تحقيق: شعيب األرناؤوط 792الحنفي، األذرعي الصالحي الدمشقي )المتوفى: 

 م.  1997 - هـ 1417بيروت، الطبعة العاشرة،  –،لمحسن التركي، مؤسسة الرسالة 
لمين في القرآن الكريم: د. عبدالرحمن بن محمد البرادعي ، دار  عبودية القلب لرب العا .19

 . 2013، 1413طيبة الخضراء، 
الفتاوى الكبرى البن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن   .20

شر:  هـ(، النا728عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 م. 1987 -هـ  1408دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  .21
هـ(، المكتبة 1031العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 . 1356مصر، الطبعة: األولى،  –التجارية الكبرى 
ط .22 سعودية،  الجوزي،  ابن  دار   ، الموجود  عبد  علي  الدين  صالح  وآفاتها:  /  2القلوب 

 هـ. 1431
قواعد األحكام في مصالح األنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي   .23

هـ(، راجعه وعلق عليه:  660القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 
القاهرة، )وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب  –بد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية طه ع

 1991 -هـ   1414القاهرة(، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة،  -بيروت، ودار أم القرى  -العلمية 
 م.

  – 8  - 15لجامع الصحيح للسنن والمسانيد: صهيب عبد الجبار، تاريخ النشر:  .24
2014 . 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري  لسان العرب :  .25
 هـ.  1414  -بيروت ،الطبعة: الثالثة  –هـ( ، دار صادر 711الرويفعى اإلفريقي )المتوفى: 

مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:   .26
حمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن م728

 م. 1995هـ/ 1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 
المحكم والمحيط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت:  .27
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  -هـ   1421ولى،  بيروت، الطبعة: األ –هـ[،تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية 458
 م.  2000

مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  .28
 –الدار النموذجية،  بيروت   -هـ(، تحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 666)المتوفى: 

 م. 1999هـ / 1420صيد الطبعة: الخامسة، 
إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن مدارج السالكين بين منازل  .29

هـ(، تحقيق: محمد المعتصم باهلل البغدادي، دار  751سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 
 م. 1996 -هـ   1416بيروت، الطبعة: الثالثة،   –الكتاب العربي 

حنبل بن هالل بن أسد  مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن  .30
القاهرة، الطبعة: األولى،   –هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث 241الشيباني )المتوفى: 

 م.  1995 - هـ  1416
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،   .31

هـ(تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 
 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،   .32
 بيروت. –هـ(، المكتبة العلمية 770أبو العباس )المتوفى: نحو 

صطفى / أحمد الزيات / حامد  المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم م .33
 عبد القادر / محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة. 

معجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  .34
 م. 1979 -هـ  1399هـ( ،تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 395
حسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم ال .35

دمشق بيروت،  - هـ(،تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 502)المتوفى: 
 هـ. 1412 - الطبعة: األولى 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: حمزة محمد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر   .36
الجمهورية  -شير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق األرناؤوط، عني بتصحيحه ونشره: ب

  -هـ   1410المملكة العربية السعودية، عام النشر:   -،لعربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف 
 م.  1990

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي   .37
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 . 1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –ربي هـ(، دار إحياء التراث الع676)المتوفى: 
النية وأثرها في العبادات: هناء المهاجر طرابزونلي، دار النوادر ،سوريا_ لبنان _ كويت،   .38
 م. 2011هـ/1432/  2ط

الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن   .39
القاهرة، رقم الطبعة: الثالثة،   –راهيم، دار الحديث هـ(، تحقيق: سيد إب751قيم الجوزية )المتوفى: 

 م.  1999


